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~AMARA DOS DEPUTAOOS. 
, I 

SESSÃO DE 18 DE MAIG rlE· 1893 

O Sr. fiemetrio Ribeiro é um dos poucos fil.Ue ainda não descferam do 
íupccionamento regular dos poderes publicos. d:o paiz. Confia ainda na 
ll"ealid:ade real - ná phrase do Sr. Pru.dente de Moraes, da' Constituição poli-
~ca votada a · 24 de Fevereiro; e, se acaso os desv;ios,, os erros conscientes 'ou 
·inconscientes do Éxecutivo houves(>em deter-rrtinado no espirito do orador o 
-desalento, ·a reunião desta assembléa, na sua · ultima sessão da presente legis-
Jatura, reanimaria · as suas esperanças de uma solução pacifica, constitucional 
e garantidora da Republica Federal em relação á questão chamada - do Rio 
•Grande do Sul. 

Quando a 17 de Junho do anno passado, isto é, quando ha pouco menos 
de um anno, foi lançado no Rio Gra nde d0 Sul o germen da revolução que 
·bo~e se impõe com toda a evidencia., mesmo aos olhos de quem não a quer 
ver; quando teve a missão espinhosa de trazer á Camara dos . Deputa dos a de-· 

, I 

nuncia, que aliás era feita pelo Governo, de que, naquella pa rte da Repu-
"blica, se verific-ava uma luta intestina; o orador o fez, serr.. nell'hum interesse 
pessoa l, e disse ào paiz quanto de sério e. grave havia naquelle movimento, 
cujas conseq,uencias podiam affectar a unidade da pátria ou repôr o prqprio 
problema da Republica Federativa. 

Entendia, então como hoje, que o regimen federativo não podia permittir 
·:aos representantes do poder geral perturbador a · intervenção na política dos 
Esta dos, que não era licito a esse poder, faltando -áo seu destino, continuar a 
'-àçular a guerra fratricida, fazende-se parte em uma luta que levianamente 

''• ·:atea.ra. 
InlielizmeBte, . circumstancias peculiares ás Ínult~plas causas da 'agitação 

-.daqueHá · época não permittiram que os Srs. De-putados cogitassem do a,s-
' -sumpt~, como ~ . orador desej~ra e solicftara em . iFl<ilicação que apresentou a 

1 de Julho. '" 

<' 
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O SR. VALLADARES: - Se houvessem attendido, não estar~amos , hoje dia nte 
dos factos gravíssimos que observamos . 

I 
O SR. DEMETRIO RIBE\IR!'l : - A sua 'indicação, em. virtude do preceito regi-· 

mental, foi remettid!J. á respectiva commiss~o p erm anente, que devia dar pa-
reeer dentro de 15 dias. ,--

Essa commissão não se preoccupou com o assumpto; e o resultado foi, 
que a Camara, assim como o sénado, levando a sessão legisla.tiva até fleados 
de Novembro, 1 não tiveram, conitudo, opportunidade para e'studar esta ques-
tão, qile era importamtissima, e que ·hoje sé impõe â. cen,sideràç[d J~~.i0~a:It 
t.A.poiaàos.) Não faz recriminações. Não as quer fâzer, •pórque, vindo á tri-
buna, o seu intuito unicamente é dar uma demonstração de confiança aos re-
presentantes da Nação, isto é , dar-lhes provas de que acre<Fta que elles sabe-
rão achar uma solução pa:cif~ca · para a crise r evolucionaria que; tra ba lha (} 
Està do do Rio Grande do Sul. E ' por isso que fa;lla e, apezar da incompe-
tencia que j~lga ter) q'Uer provoca1: uma deliberação da Camara, ·certo como-
está de que, se ,.seus illustres' collegas ·não quizerem ·da r ,u~a ' sotução cÓnsti"- "' 
tucional á questão do Rio Grande do Sul, a u'~idade n~cional poderá periclitar. 

Não precisar?-, acredita, embora t odos os sacrifícios que são a historià. 
do povo rio-grandenS;e, mas está, uisposto a f azel-·o" se partidarios apaixonados 
·o exaltados, para justificar o ap9io a um Governo _que se -afasta da Constltui-
çãó, perslstirem em infund_adas accusações aos seus patrícios, não hesitando-
a:té em aprese~tar aqueUe pedaço do te:rriterio n acional como a séde de m:n 
povo sem educação, sem estimulos elevados e sem nobreza: 

Não deixará, entretanto, de levantar desde já o seu protesto e de repellir 
õ a leive ('[e sebastianismo, com que t entam infamai-o . 

Foi para destruir tão grosseira invenção, car act erística do engenho , offi-
cial, . que _o orador, em defesa do Rio Grande, profundamente r epublicano, 
proclamou, ha l{lezes,' pela imprensa des ta ·capital1 <J.tue ei·a falsa . a imputàção-

\, que lhe faziam os 1 dependentes do Hamaraty. ' · 
Acredita, porém, que em todo o territorio da R~publica faz~se justiça ao-

povo r io-grandense, cujos antecedentes não o constituem a mais republicanà 
das patrias brasileiras, mas co mcerteza o libertam da necessidade de receber 
l ições de republicanismo dos outros Estados. 

Elle bem sabe e belil; comprehende o que é a Republica , e tem plena• cer-
teza do ,que lhe · cumpre fazer ]1lara garantir as su_§Ls liberdades . . 

Estabelecida esta prelim.inar, eliminada a hypothese .de intentos restaura-·· 
dores entre os revolucionarios do Rio Grande do Sul, passa a disc11tir o as-· 
sumpto do ponto de vista constitucional. 

Não quer pôr em duvida as intenções do Sr: Vice-Presidente da R epu-
blica, á vista dos primeiros successos .que o envolveram no Rio Gra~de do 
~u[; _ mas acredita que p6de dar a ]1lrova positiya ·ae que . s .. Ex . se, afastou 
profundamente da Constituição e de que se preoccÚpa menos com a paz; , das 
f amilias do que com o gozo exquisito, extranho, insupportavel de ouvir gemer-

'. 
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e ver co1'r.er sangue, ·sob ·(rprétexto de garanth: a ' Republica · Federativa, 
quande não faz outra cdtu;a senão irrípopu1ariza:I-~. ·aó · passo que· á revplução 
quer exactamente restaliral-a. (Mi~itó bem.)) 

Os motivos ' e fundamentos que se têm ·a llegado ·para justificar a interven-
ção do Poder _Executivo Feder;al, ·nas · questões internas do Rio Grànde do 
.Sul; pouco -a pouco, foram destruidos :f golpes· de verd~de. 

Foi-se _ o sebastianismo e com en-e foram-se outros aleives, engéridradõs 
pelos · inimigÓs do · Rio Gra"ude·.- Àpenas subsiste, dominando ~~ espirito dÓs in-

cautos, o n. 3 do art. 6° da Constituição Federal : 
·Pois bem, infelizes foram os defensores do Governo quando se lembra-

ram de apoiar o seu acto naquella disposição . 
V~jaJmos. Diz a Constituição no art. 6° :· 
"0 Governo Federal não poderá intervir ·em negocios peculiares aos Es-

tc:dos, salvo: 
1°,, para repellfr invasão extrangeira ou de um Estado ' em outro; 
2°, para m arJWter a fôrma rEpublicana federa tiva; ' 

- 3°, para resta:belecer a ordem e a trahquillidade nos · Estados· á requ isição 
dos respectivos Governos; 

4°, p ara. assegurar a execução das leis e sentenças federaes." 
Estabeleceu, pois, 9 n ." 3 que p Governo Federi!-1 poderá intervir á requi-

·sição -dos respectivos Oovernad.ores, para re~ütbelecer 'a evdern e a tranquilli -
dade nos Estado~; m as, nesta hypothese, como as outras do m esmo art. 6•, 
a intervenção ê privativa (la iniciativa do Oongre~;so Nacional, art. 34, e só 
por excepção, no interregno das seSllÕes legislativas será exercida pelo Presi-
dente. da Republica, ar.t. 48·, n.- 15. 

' ·E não ê ·só, Sr. Pres_idente .· Ha uma, ré_stricção Cl'ea da pela Constituinte, 
,qua~do o uso dessa a ttribuiç[o cabe. extrao:t"Çlinariamente ao Exeçutivo. 

O orador p ede a a ttenção da Camara e invóca 'o teste~ unho do Sr . Gly-
cerio áceFca do projecto da Constituição, publicado pelo Governo Provisorio. 

Esse projecto "preceitudu a :t"espeito deste a ssumpto exactamente como 
preceitiía ·a: Constituição votada a . 24 de .Fever~iro: isto · é, preceituou q_ue a 
Int~rvenção nos casos do art ., 6° era uma f ttncção prh>:ativa do Congresso 
NacionaL 

·Profunda, porém, é a disc,orda ncía entre o que propunha o Governo Pro~ 
visorio e a . Censtituição qua,ndo se. trata ~ do exercicio extraord'inario desta 
funcção pelo · Executivo. 

Assim é que, attendendo fi remissão que fazia o art. 4'1, n. 15, do allu.-
' ' dído projecto, diz o orador, depois de ler a lguns trechos deste, _como o art. 77, 

que é o ~O da Const~tuição Cle 2'1 de .Fever\)iro, e o 33, que corresponde ao 
actual 34 da·- mesma lei; verifica-se· ·que .o Ppder Exe.çutivo, a, prevalecer a 
proposta dp Governo dicta tor ial, ficaria co~ attribuições de intervir n~s Es-
t:>dos á · simples requisição das respéctivas aútoridades locaes, sem_ o menor 
impecilio ou a mais ligeira restricção constitucional. 

\ . 



8 
' 

. O .Executiv.o da Un,ião . PP~!;lr,ia, usan,do d~ t ail at,trip).ldÇ~.p. de.strt+1.r , c:9rrk 
pletame)Jte a base fundamental. do regimen feder~J:tiv;0, por isso qui' 1/J.~. era 
conferido intervjr na politica dos' Estados S8Jll a menor resp_oiJ.sapilidad~. 

~astaria, segundo a proi?osta do _Governo P~:ovisor,ie, que um, 9overnador 
,impopu\ar, quaJq).ler ~pe e.lle f_osse., qua1quer · que ~asse o EstaçJ.o por el:l\l 
oppresse, bastaria, r.l';p.ete o orador.; que a . autor:icl,aele io,cal 1le.u"l'esse, f10l•icit~do 

a intervenção dos JJ.Oderes publicps da Uniãq,, para que estes foss\)m o]:)ri~ados 
a procedér no sentido almejado pelo peq,uene regulo. 

Esta ob1·igatoriedade de intervenção por um simp}es pedido de autoriç'lade 
inter;essaela c.ollocaria o p.oeleD supremo da RepubHca em urna situação em 
que, de duas ~ma: ou o pede11 publdco da União v.er-:Se-hia· contimuj,Fn.ent e a;r-,. . 
rastado ás plantas da autoridade loca l, ou, aproveitando-se elle da doce obri-
gação legal, agirift de fórma · que nos Estados prepond.erassem seus pro-
consules, que não os e·scolhidos pela vontade popular. (Apoiados.) 

Se tal. f@.:r:a o regimen funda do pela Con~titui,ção de 24 de Fev.er:eir0, elle 
teria prbl~Orções retr:ogradas , e mui.to mais perig.osas que . os característicos 
do regimen pa.J;lamentar mona rchiêo, que a revolução de 15 de Novembro 
eliminou de nossa Patria. - (Apoiados; muilio bem.) 

Mas, prosegue o orador, a Constituinte, á primeira inspecção . do projecto 
constitucional .~m.endado pela comrnissão elos 21, estabe}f"Ce)l no n. 15

1
,éJ,o ar-

tigo 48 que a intervenção do Pbder. Executivo Federal só se daria quando lh'a 
requisitassem os governadores, se o Congresso Nacional, a quem pJ;ivativa-
mente cabe tão importante· attribuição, não esti'~esse funccionando, e, o que 
mais é e rnuit0 importa agora penderar; é q;ue o Executivo, que 
extraoréHnarios poelerá intervir, tem, pela lei, constitu cienal 
i.r..iUudivel de só fazer pelo processo da declaração de estado de 

Tal foi c. · voto da Constituinte. 

só em casos 
a obriga(!;ão. 
sitio. 

Os nobres deputados comprehendem perfeitamente o elevado a lcance da 
emenda offerecida pela commissão dos 21 e aceita incontinenti por aquella 
a~.sernbléa. Sem isse, sacrificada estaria a a ufonornda· local, base essencial dó 
r egirnen feder ativo. O que a emenda veio att ender, o que ella veio salva-
guardar fdi justamente a independencía dos Estados, quanto ao modo de 
prover livremente aos cargos políticos ereados em seus respectivos estatutos -
constitucionaes. 

Não é demais repetir · a inda urna vez que, se pudessem os, na interpretagão ' 
ou no estudo da Constituição, adaptar a doutrina anti-federativa que · o Go-
verno Provisorio pretendeu consagrar em seu pxojecto, teríamos~ a lém de 
uma funesta r etractaç.ã o do que deliberámos na Constituinte, a co-responsa-
bilidade criminosa ri0s actos de. prepotencia já praticados e que c ~tá 'pratica.n-
do o che.fe do Poder E~ecvtivo. (A1Joiados.) 

Isto importaria absolver quem defraud·a a Constituição que Ii.es cumpre-
f~>zer respeitar. 
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Re;mmi,ndo, o Sr. VICe-Pr:esidente da I,(,epl).bliclj. J;oi duplamenté. infeli~ 
quando, para justi~icar o uso immoderado e arbitraria que fez do poder, in:vo-

. I 
cou o n. 3 q.p ar:t. 69: pr;im.~ir.o, porqNe a, lei expi;essa,m.e_nte prqhib~-.lhe o 
!p-Ddo J:lPP <jLU,e us_a_ d"a ~ttr.ibu-iç}i,o dl'!· in_t,e!;'-VÍJ; Jíl.Ql;! ; E;;;t.4.4Pl?·i. seg11-;nq_o, P.OJ.>que na 
c.cm~;>rehe):'l,sij,p qa Constitujção,, qeven,Q.o. J?Ft;Pander.ar., o element,o. systematic(), 
4 S. :E)x. cmnpr;ia observar os. vm;d.a,deiro!l I;n;ipciJ:lips da.. !Federação, e nãp 
S( gu,i.aJ; 00~0. ~elq1i · V~Íhos J?IlOCe!>S,OS df!. Ç!'lntra.lizft,Çi,Q IDOI].~Cl;lica. (.dP,pia,.d,qs.) 

A~tes d.e de'cidir-se a atea;r a.· lvAa eijVil, , no S ,io 'G.rantle dp; Sul, com se:us 
erros que se vêJ1! ac.cumulando CJ,esp,e Junl).0, do anno passado, ~· Ex-. ti.nha o 
recurso de appella,r_ Para .. o Çqng.resf?:O :t)la,cionah S. Ex. pr:efer:io ceder aos. im-
pUJlsos ·caprichosos da su,a, vontad,e ma,l,· ii]..SJ?ir,.ada. ~abe o pai.z a prqfunda 
perturbação I!J.Ue . i•IJ.feH_cit~~ (j) .. R.Vi> pr;a,p.,qe. dp Slfl desÇle aq.l;lel,lii éppca até hoj~ .. 

O Sr. Vice-Presidente da ·Repu,bjiclilo de'ixou P<LSijlar mais de um~ oppor-
tt.nidaqe que se llle of~erece~ de Jul).ho. de 18~2· a: Dz~mb_ro do g1esmo anno, 
par:a d,ar m;Q.a qir:ecç.ão bnefica á culp.osa i,nterv;enção ,que iNiciara por meio 
d~ seus,. d_elega.do,s . . 

DeiXoU pas~ar o mez de Dezembro de 1892, êpooa ' aSsignãlada.. par,a o ter-
mo decisivo qa organização · dos Estados e nãó con~ocou o Cong,re"Sso para 
este v-ir cumprir o preceito do art. 2• das disposiçõs transitarias da eonsti-
tuição. 

Continuo'u, ao contrari'o, a manter no Estlilodo . dQ Ri0 Grandé do Sul, até 
hoje desor-ganizado pela tntervenção d,e S. Ex., uma situação anarchizaclora 
das· nítidas noções eonstitucionaes. (Apoiados.) 

s: Ex. continúa reincidente nos mesmos erros, exp0nd0, a.ssim, a ·Consti-
tuição Federal a gra vissimos per-igos; abusa da· a utoridade conferida ao Exe-
cutivo, deixando no ·espírito publico· a Impressão falsa de que o regimen fe-
derativo, por nós creaclo, não e um regimen liberal. 

[sto cles·perta saudades; não direi da monarehia, mas do v·e.lho r egime.n 
·parlamentar decahicl'o, que, se voltara a ser aceito em nossa Patria, sel-o-hia 
com todos os vícios que lhe são inherentes e que; parece, sã.0 as inspir;:tções 
exclusi-·as elo Sr. Vice-Pr·esiclente da R publica, nu modo por que entende a 
Constituiçãó. (Apoiaàus.) 

S. Ex. não procurou meio constitucional, foi de erro em erro e assim pro-
' l se-guio até hoje, a Camara se encontra agora diante de factos muito lamen-

·tavéis e a ·que precisa dar remedio. 
, O orador I).ão é feti<Chista ela lei quando oilve o clamor d·as grandes ne-

cessidades lJOliticas, lJOrqUEl absolutame nte a;cima da lei est'~ a SUa legitiini-
{!ade, ou estã:o os interesses .reaes da sociedade; mas, no .caso vertente, havia 

.. r~cursos nas dfs<posições constitudonaes. (M1lito bem.) 

_, 'Casos extremes ha em :ql.!e o e·rador de:feri·cle e sustenta ós golpes de Es-
t'adô;· é 'J:>recizo, J}Orém,. ~ue taes a;ctos ~e •justifiql.!em, ;por um ladq, pel.a ce-

.. g~eira dos que resistem aos impul~o~ inevitaveis d'o. progresso, e, por outro, 
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pela .Jrurgueza de vistas e superioridade do esta'dista que o desfe'Cha. (Muito 
bem.) 

Mas, na hypothese, escasseiam,_ em a;bsoluto; as duas r~tzõ·es 

:A lei era e ~ sufficientemente ,e!asticà, sufficientemente garantidora da 
autonomia local e do respeito á autoridade federativa, e o chefe do Estado, 
politicamente inhabil, está fazendo apenas uma experiencia de dictadura san~ 

w • 
guinaria, uma ·cruenta ap·rendizagem á ·custa da vida 'dos rlo-grandenses é 

. . \;. I ' 

das lagrimrus da !l'amilia 'brasileira.' (Muito b.em.) 
Jlâ disse a ~Tepet.e que s~e submetteria a todos. os a~toS. de -s. ·Ex·., JO, 

acaso, o Vi:ce-IPresidente da Republica se revelasse o estadista· superior e 
·houvesse determinado u resta;belecimnto das garantias _no Rio Grande d·:> 
Sul, o socego njllq·uelle Estado e o resp~ito á sua autonomia .. " 

Mali, ao· contranió, que ési'arno's vendo? . 
. E é preciso ·que to·da a Camara com;p·reh e'nda à que se está passando alli. 

'Não está sómente em j-ogo a tranquillidade dos rio -grandenses, 
nomia. daquelle Estado; o que está em perigo._ com este precedente 

. é a au.tonomià de todos os Estados, é· .a Republica Federativa do 
(Muito bem.) 

Alli, que se vê? 

a auw-
terrível, 
Brasil. 

. O ·despejo dos 'Cofres do Thesotiro, t·epositorio sagrado do suor do cou-
'tribuinte; a -fuzilaria dos combatentes destroçando, de lado a ·lado, irmãos 
que morrem em uma luta manti-da ao impulso ca prichoso dos que governam; 
o •braço leal do soldado brasileiro, que a disciplina militar mal comprehendida 
~-este -. m~mento ·faz ·l!Jnnar •contra cidrudãos .. que si .não , for,am os primeiros, 
ao menos· não foram . os ultimas a correr ás guet-ras externas, em defesa &, 
honra nacional. (M1~ito bem; muito bem.) 

Não -é na lei que se estriba o Vice-<Presidente da Republica pa ra atirar 
Qontra o Rio Grande do Sul a forç·a armada do paiz. 

O exer-cfto bFasileiro é feito, não l}ara serv·ir á , vontade dos. q ue gov&·r-, 
nam, mas ·para que os •que governam, -governem de 8iCCôr-do com a lei. Mui-
to bem) 

O SR. MoRAES BARRos - .o exe_r.cito ·deve ser obedie'm:e. 
lQ SR. AIFRISIO FrALHo _:_ Mas não 'Contra a lei. (Trocam--se nurne1·osos 

apa1•tés; o Sr . P1'e'sidente 1·ecZamci Mtençào.) 
. O •S~. IDEMETR1~ RIB!DIRO . não dei~at-â _no. tape~e da discussão esse terrlJr 
que o no-br-e deputado mani!esta. 

Não se offenda o esp·irito do nobre collega que tanto o erador p-reza . Não 
está prégando nenhuma doutrina subversiva, não levanta os estímulos de 
insubordinação; está falJ.andó em nome d?s deveres que cabem á: fo~ça ar-, 
mada, .ae;veres que o orador e todo$ os seus collegas na constituinte con slJ.-
graram no corpo da Constituição de 24 de •Fevereiro . (Muito bem ) 

-Aili estabele,ceu-se que o •Executivo .dispqe da força puiblica do paiz! mas 
ez:n nome da lei : 1sto foi feito muito intenc}onalmente, como. p6d_e provar, e 

/ 
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para tanto invoca o testemunl).o historico de todos os_ nobres deputados. 
(Signaes ele app?"O'!iaÇão.) O exercito -só é _ passivamente obediente dentro di 
Constituição e da lei. (Apoiados geraes.) 

Não é contraditorio, como pensa o illustre representante de S. Paulo . 
Não, é feticpista da lei; disse= o e repete . Quitndo a léi tornal'-se inferior 'ís 
-exigencias do tempo. necessar.io, é passar pot· -qima della para acompanhar 
a evolução da sociedade a progredir. (Apoiados.) 

-E' exemplo o 1'5 de Novembro de 1889. 
Nessa data a monarchia, ou o governo dyll)-nas·tico, ~á não se appi"ava 

_na 'C~ns-ciencia publica. e em nenhum principio positivo: 
A monar~hia tinha de ser v-arrida do nosso terriforio . Era J)recizo um 

golpe de Estado ou uma revo/ução. _Não se verifi-cou o primejro, que J)tJ-
deria ter· sido vibrado pelos proprios cidadãos que governavam o paiz - o 15 
à" Novembro deu provimento a essa lacuna. (Apoiados-.) 

0 - SR. MoRAES B-ARRos: - E' precizo que não se rep-itam os 15 de No-
. Vflmbro. (Outros ap-artes . ) 

O .SR. DEMETRIO RIBEIRO falia sem paixão, preoccupa-o u ma questão rea:-
m ente grave, que , se re,solverá . J)ela manutenção da Constituição e do regi-
m.en federal pu pelo repudio, t'e!}Udio completo e criminoso, desse r eg-irnen, 

' • • . I 

'Creado, ali-ás, por esta mesma. assembléa, quando constit]Jinte. 
Pre-occupa-o um assumpto gravíssimo e quer ainda uma vel': affirmar 

que as peripecias qu~; vão perturbando a vida· da Republica, são filhas da 
in experiencia ou .incapacidade dos que governam e não d~s in;;tituições re>-
publicanas. 

Não poderá por 'certo a {Jamara, em fa·ce de embaraços relativamente in-
sign ifi-cantes, se : deixar arrasta-r até ao falso J>resu posto, de qu e é ne'Cessar!o · 
sust~ntar q ue não l hes "pôde dar remedio a Con stituição da Republlca. 

Abusos funestos se têm praticado. 
M'as locaríamos ás _Eaias do aulicismo, ·si para indul-ta~· os seus au tor.os 

houvesf!emos de condemna r irremes~ivelment'e · a l ei f undamental do paiz_, 
Isso importaria na rubsolviGão de todos · os despotas e no· abastardamento 

da Camara dos Deputados. (Apoiados.) 
E quando assim s uccedesse, seria chegaçlo o momento , oportu no para 

. que alguem, comprebendendo o futuro deste paiz, proclamasse a urgen'Cia 
,de ·;estaurar a Constituição, violada pelos mesmos qne a votaram. Os poderes 
publicos estariam fóra da lei : 

E serla o momento de rest\):ielecel-a por q ua lqu er fôrma e de ·:affast~Lr 
assini todos esses tetn.ores que o Rio Grande desperta .n o conceito dos nossos 
mãos financeiros, cujos erros já teriam levado o Pa.iz á banca-rota, si os 
nossos recu rsos não fossem superiores aos · se~s desazos, , , / 

Respeitada -a Constitu ição; ·estará pacifiocado o ·-Rio Grande, cu jos infor -
t u niqs actuaes, rulêm de deter~inmdos pelos erros do Governo, ainda serveni 
-de justificativa., á ma gestã<;> dos interesses na•qionaes ! .. ! 
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1E' '.um •povo i·rrec6Fl~Hiafv-êl ·-c<iim ·a •pifz; ' ou.Ye •ih·uitas ·-vézf!s <>. •0fad@r, • •! 

rentretlan,to ·. a ver'da!lile é qu'e o·lpovb r-iélff.a nilense •não cêniuri.d·e · ord'êi:n colll 
oppressilo, respeito á - a utoridade com · serviJ.ismo. lEis o seu linfc~o ·mal, eis o 

;seu ... :vicro órgaiHco. 
Quando - ~akl'a; quando a ttênde -a é's ·pro&essas , que a .l'írepÕt'encia alctoi>ta 

•na politi-ca do i seu ' ésta!cle, . ·de ímoméhto a m0méhto -assliltám-Jl;re ·'s eriN-fnehtos 
de i•n<lignação justissima, ··mas o orador . es '·s·1:1f1'oca. 

Accresce que, para maliGJP magua s ,ua·," .v~ àmigos de hoptem, éom•]!>a-
rif!ei·ros qu~ ainda. ha 'po'llco lu tràvam pela restaurã ção da lei ao lado de seud 
pat~i·cios riogranednses, · fa~erém hoje côro c~m ws f;Jsas lmputaÇõ'es, sahÚias 
do 'Itamarat~, · ~ara' amesquinha r o civismo do Rio ·Grande. 

E essa:s iii.puta6ões da perfidla traidera foram 1ogada s a todos os vei)tOS 
"pelo offid alisino; e, ':Sr . Pi'es ídente, sob a ' r espónsabilidaode . do Sr. Vi·ce-Pr'3-
siden'te da R epu'Olica..! (•Oont-Wmáç·ões e ap'artes.) . 

Nã o contentes com o boato subversivo e i.gno'bil 'de . 1qu~ .o Rio GramQ.e ; dt~ . . ~ . ~ Sul e~a um meio !l'de:qullido ao crescimento de ,l!)l:J:nos ,l;estll,;l!lFaidol;es ~da mo-
naré<hia;, 0u ant\)s .sent,i.ndo ·;:!, , dneffi!Jacia .de .tão . gresseira :t:alsiÇ!a:à.e, l!·ecor.re-
ram os inimigos do Rio Gràndc ao alvitFe de . assoalb.ar q'Je o per·jg>o .est,ftva 
ma JI>Ossibilida>de de. ser esse mesmo .estado arrastado á 'C!!-urda de tím só .ho-

. mem, especie de duende ·Cl·eado muHo .de . industria pelo governo, ,.para.·ifest'a·r-
te justificar-se, ante os s il:r)JI>les e os beooios, da .má vontade .q.ue consagra 
ao m esmo povó que em Novembro de ÍS91 res.taurou .a lei, . e cqm· as .anrnas 
na; :mão prenunciou a ascenção de S. Ex. á posição que occu~a. (Troqam.-se 
apartes . Apoiados e não apoiados.) 

•Mas mem o IJidaiião ··liestiJ.izade <Pela eolera•' JI>r,eside·Nc~-a~, , q,Ne t:)lhe •.·attpibue 
{odas .. as tentativ-as · cr<i•hün.@sas, des<!!e !o sebas!l;i.an<ism~.· coil<fesso patê"'lâs imten,-
ções equivocas de perigoso predomhtio peSsoal, ipmde11â c0.n•ta,r •·CI!}m o. ·povo 

·rio--grandense ·si •ital ·•pre'tendesse, ,,ne'm '~ · eHe :o mai'er lprestigio 'ào ><Paiz p
1
ara 

que, caneedendo~l!Je os lint;uito;l •,que ··o .• o;llfi~alismo ' e'rnip·resta-J.hé, <devessem os 
, eleva i--o ã s ·;pFGJI>O·J,'Ções de .fu m · latego mortifevo a r•galr>ear: c1:m<t·ra -'a -cRepublic:J. 
de 24 de Fevere'iro. (Apoiados ; apa1•tes ! ) 

iPungente .'ri:ngra·tidão, .Sr. 'P·Fesidente, não só ·ào ·•·Mar ec:hal li'loriario, 
mas •de todos-·q.ua.ntos se- ergue·r~m ·PIDr isobre q"civismo· e.xemplar·;ào1•POYO• rio-

. ,,_gr,andense, -e]ljos • de&ign.ios ·'~ão '·hoje ,• calcul!(dam·eR't~ :. a(lu·~teraQ.ps · p.e}os , aull~ 
cos de todos os mati:oes. Mas não', ;Sr. Presidel.'>te ;i> Ós .. ~i·nvenP;iQni:;~:tas. ;nã0 .• co ri-

. I , ' ' 

··seguiram .até <·ho1e -.e·,não• ·obter.ãó .. jâ:mais~< tu!dicar a , v13nen.esa insinuªção go-
vevn~sta de .. q-ue, o Rio•-Graiide ,;p_os~.a sér ' um •instr..umlln.J:o•1nll.s ~ã-0s ('le.1qaem 
quer >que s_ejÇL. Isto é ' ignobil. 

O •SR. ij)EJMEJTRio"'R !BEIRo'1d·iz 'que ''jâ-ipi>otestdu •c'óntra : a·~àleivósia"do · rta-
. mara1y, ·e, quando o'r·:fez -apoiá zido-se• nà ' larga· b~se ''his t.o'r·iea 'do .!!)assado do 
- seu 1 e:St!ido, ' aff.-JTmou >que ..firolá do·· se •'·eri'eont'Mria o · Sr : . :snveJ.Ioà ) Mà rtihs no 
dia em IQUe 0 quizesse j Sê'fVir " dési/iaft~d~·o de ; SÜas ' a~piira.ÇÕ~S I •t ràffi'0CiOnaJ-

.J 



mente repl.rb1icânas. ·seú.S p'ropr-IOs amigo·s in tifiios o deixariam; para :r,ervir 
·rep'Ublicàrtamente ' o R.to ·,<::J.F'ande ;. 
I 

icohffrrna ag'ora as 'ostãs anteriores llsseveraç'ões e a'ccn)scEirita que para 
Íssb''tem ·docuftie'rttà irte<iu$!Lvk • 

Insiste neSte o.porrto, -porque com:prehen<le que a manhosa ar-gucia presi-
den,cial engendrou essa aleivosia deséommunal, para cohonestar a ÚJ.tervenção 

' . : I· ' . 
extra-constitucional <lo Executivo nos acontecim·entos do Sul. E ha muit~ 
gente. qlle a nda illudida 0u dá-se por engana<la . 

Era o seboot.ia.nis.mó, ··era ó paralmentarismo suspeito de uma facção di- , 
l'igida pelo · ·politico, ·vindo do imperio, era o r:eceio d~ retrogra,dação, diziam 
os inim'i•ges do Rio Grande o 'motiv~ da justissima intervenÇão do Sr. Vio::e-
Presidepte d~ Repu'bl;ca .. Cegos, os apoio~i~tas ·da: pr~potencia não viam 
,_ . ~. . .., . . . . ' . •( 

IJ.Ue .'o a·nniquilamep.to de um estado 'da iRepubUca., como premeditara o M~.-

rechal Floriano, equivalia ·ao ma.is p-rofundo go~P;l ·no regimen . federativo de 
2>4 de Fevereiro, · concomitantem·ente corr.. a installação ter:minante do predo-
rr..inio ·pessoal de H. Ex. sobre a nação i:nteira, a;,nta:ciá., vendo-~e ·sem lib ~;--. . ~ 

dada e .sem lei . 

F0j:- · q1J!e. . R<ão in1cltaram •a 'agir ·em , nome da •, Constitúiçã:0, . que ·:rrãJo lhe 
perm:itte - •.ei:s ··a • ]!)rii'rc~pal .be'Beza • do re1;.imerl ~e'ãera•Üvo · ~·'e;nvolver-se '.cG·m.o 
bellig·erante ··n.as ' luctas dnt.eFnais ; :dds estados? ·Por que ca;:n:imal-0 a ~·~rosegutr 
nps erimes ' in1c1a'dps e ·im,lmil-o •'d·e . j))>ensamento tl'e , ... que .,sõ ~.assim ,·salvarj\, o . 

. princÍipi'o da ·autoridade, ' "<Jo'l'l'l..pl/"omettii:lo • n!J, .Iucta ·!rattÍ0fd:a'? . 
. I 

Oomoprometel-a 'é i'!Ue f0i i-fn]i)r\lldente. Libertá.l"a. :ícle ·utha: ··res:ponsá.bill-
·Cia:de ·rão ''gmVe; 1·é1s o dever 'do · übngresso 'Na:clo11à.1. (Apóiàiids ':"Y· · · 

·E' 1para c'0nseguir esse " t~sulta,do q,ue ·o oraldor veio ·tema:r· uíha 'i.n'i'Ciâtiva. 
O ora,dor s a;,be que ·o <Sr. Vice~Presiodente da Rarmblica não ' sé ' pó'de isÉÍn-

. ta,r ao infl'uxo 'dàs ,paii"õ·('ls, ·mas, rra pisrçãõ dt: chefe C'oristituéiônã.l: :jdo paiz. 
·'s. Ex . . n'ão .é ' lNre.'pa'ra ceaer ao arra:sta;fnento de 'sU'as· antfiratl'iias '·contra 
os que no Rio Grande lutam opela vigencla das garantias · a-ssegura!das' em 
lei. 

S. 'Éx. hã:o po'der<á an tei}ôr "ã:s ételibEirã:Ções do ' Cóngréssó · a S'Ua ' V'ontade 
·-de .gerreral ' ;cgmJ.hanáa:nte 1da!! ·frol1as 'governistas e'ín óp~ràçã:o contra os . cltá-

·. rha'dós rev.'olÍi'<':i'Ónà'Tios ao ;Rio ·' Gra':ffde ... 

':si, porém, o Congresso Nacional deixar seu estado na situaçã.J 
a que o arrastou e em que o :rr..à.ntem o Marachal Floriano, então será ' ca.w 
do R i-o Grande lutar a !!é á sua definitiva emancipação. 

Serão os . p0d~res . publicas da Uniã;o a dizer~lhe: viva ·com·o . puder . 
. , (Apoia,d.os.) < 

E -o ' Rio '.üramde.·tei!lá .. <te viver ' como •']i)uder, ':•porque si o E.xecutivo ' o op-
.t;prime, .o L egislativG, por . oút~o lado, o ··dêbwciõ'ln'àliza.! 

O seu dever 'les·t)l.r'â <. traça:do. 
i• 

I ,. 

l 
I 
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Mas, além dos .sentimentos geraes de fraternidade votados -pelo paiz 
teiro ao seu estado ·(apoiado), o ora:dor confia no Congresso,. p"brque encontra. 
na Constituição pJ.ais ~ uma solução á crise revol_ucionaria de su-a ;terr>a. 

Entretanto nã.o lhe parece que deva ·ELntecipar indicaçõel?, pois isso ·'leria 
tõcar ás raias da indelicadeza, quando os · mais- c-om,vetentE\s ainda não se 
;man"ifestaratm. E · na r~alidade, o· orador · ap.en~;ts . pre}ende por agora asso-
ciar todos os seus eoÚegas a,o estudo, ;de ·mna '<'I'uestão v.erdadelrámente 'na- \. 

I , • ' 
cio na!. (.A.poiados; 'i'IM~ito bem') 

Não quer por :tsso anteci-pa r . 'propostas; quer o estudo em eommum, afim 
de se ad~ptar, a,pós exame criterioso, uma medida de effeitos imn1ediatos • 

. terminantes, garantidores da [>az e da unidàde naeional. 
E' para russoeiar seus collegas que queiram meditar as -soluções possí-

veis á crise. revolucionaria , que o orador vem apresenta r uma indieação ou 
requerirr..ento. (Lê). 

Opina pela.-_ eommissãci geral, porque ·J?elÕ processo das eommissões pe::-·· 
manentes es'barrariamos rias ·protelações regimeritaes eÍn um momento em 
que as delongas são só . prejudi·ciaes . O processo das commissões mixtas tem 
o mesmo in'Conveniente. 

Além ·dissõ, o assurrupto não ·é novo. E.' uma questão que a t-odos per-
tenee. E '' a questão . da paz, questão hacional por exeellencia 'e ... 

O Sn. VAIJLMJARES: - Trata-s-e de sangue· que esté. sen"çlo perr:amado. 
O \Sn. DEM•~o RIBEIRO: - ... Portanto, parece que não é natural cQn-

suinirmos inutilmente horas preciosissirrnas e que devem ser consagrada,; 
· exclusivamente a pôr termo á luta fratdcida·. (Apoiados . ) 

E' urgente deliberar' de modo digno para -ambos os grupos, que se batem 
em no·me da legalidade, dizem uns, em nome da liberdade na Republica, di -
zem outros. 

F'alla qomo brasileiro e si o suspeitarem de. partidarismo, .é preciso que 
o reconheçam jparti-d_ario da Constituição, e tão sómente da Constituição 
e da lei. 

Se~'hores, não procralj,tinemos. 
, Sejamos accordes em ,Pôr pr'ompto remate ao .penoso soffrimento de U:h , 

povo valente e digno, certos de que, si, empenhados em pacificar o Riu 
Grande, não r eceberm-os os a:pplausos· d~s contemporaneos, tel-os-ha esta ea, .. 
mara, si o futuro, examinan.do a histociil, destes tempo_s, encontraPa de pé, 
resis-tindo á IPrepotencia quEl imrpera espa)hamio o · terror e esbanjando .;s 
dinheiros publ'iocos ·. (Muito bem , ) 

Os posteros nos julgarão, e bello 
mar-a dos Deputados s! ·os ·mómentos 

• 
exemplo de civismo lhes legará a Ca-
que· passam forem po-~ ella a,proveita.-

Idos, para deixar indelevelmente assign~lado que soube curr..pri~ o ~ d~ver llfl 
suas fu'l'lcções e não hesit0u entre as liberdades publicas sacri>ficadas ap des-

_potismo Cl a honra individual de · mantel-as, fazendo respeita:r a Constitui-
ção. (M'u{tà bwt; 'inui tÓ bem. O orador é cumprimentadó . ) 
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Vem 'á mes.~ e é lid!l a se9uinte indicaçãq: 
Indico <iue a 'cam!):ra .qos Srs . J:?,l\lJl'Uta,.d~fl, fl.e ç,0nii!tit4a il};lm.eQ.iatamentu 

-em corpmissã,o g§Fa'l e. ·(!ecida ?,cerca do :pru.~ss0 - ~l,l,e .lhe cumpre adoptar 
afim de que o Gongress,q Naçlo·nal, de conformidade com attribl,fições que lhe 

.são. pri-vativas, {!~ solt~ção constituteional ·á crise revoluci0nar~a do Rio Grande 
.e mante~h:;, a fórma revubUc.ana Jederati\V'a, . 

Sala das Sessões, 1,8 de Maio de 1893. - lJemetrio Ribeiro. 

O . Sr. Retumba (pela bràem): - Attendendo á gravidade do a:ssu.mpto e 
.a_ç_han:dó-se esgotada a P,ora do expediente, peço a. sua' prorogação ':JilOr meirt . 
n~>r:j. a;fim .de ser discutida e votada a !rrdl~çã.0 <:lo Sr . Demetrio Ribeiro . 

. Q Sr. Presidente: --:- Para o assumt3to <'!a inf!ieação do Sr. .Demetrio .Ri-
beiro não ha necessidâde. de prorogação ,da hora • . po·rque sé'gund·o o regimen-

i:o a indicação -depois de wpresentacla, vai imrr"ediata:mente á commissão dé". 
·constltuiçãu, legislaç!io e ~ 'u11tiça. 

· A mesa dá-I·he esse 'destino, e na proxima sessão se discutil'á a ini'll-
cação ·conjunGtamente p orp o respectivo parecer, de conf0rmida:de com o ar-
i:lg() 113 do regimento. 

(}. Sr. Seabra (pelá ordem): - /Permi-tia-me V. Ex. que lhe diga qu e " 
-praxt< seguida atê .hoje em -casos analogos não tem sido a 'que V. Ex. acaba_ 
-de indicar. 

<Qua~do em 1-8 de Dezembro de 1891, i'lep~is dá, revolução de -23 de :t;"ó- 1 

vembro se col'ivocou extraori'linaria;men·te o Congresso, o honra;d-o Deputado 
:pela IC'apital 'Federal, 1Sr. Aristides Lobo, a,pres~ntou uma indicaçã-o aü~ de ' 
que a Camara nome\lsse uma -commissão para a reo~anização dos Estado'3, 
e -essa in•dicação foi immediatamente d~s-cutlda, tanto que, tendo eu pedhio 

• 1 
a. palavra, 0 Sr. Presidente IBernardtno de Canllpos n~o consenti li que fi·llasse ' 
.amada a discussão ,pa,ra o dia sêguinte e me· obrll•gou ' a !!'aliar de improviso i' 

IA' moção -apt:esentada pelo •h0nrade Deputado p.elo Rio Grande do Sul 
·est~ sujeita aos désejos do nosso cellega pela Par:vhyba, ~~t<q-uê . ê um re-
q~erimento err. que se 'solicita da Camara 'dos DeputaJdos o cumprimento de 
-uma disposiç_ão do regimento que permitte <iue qualquer de.puta«o peça que 
a Camara se ç.enstitua em comm1ssão geral ~a-ra discutir u·m certo e deter-
·minadp assmnwl!to·. 

O :tssumi[llto. so'bre . que versa o reque-rin).ento do h onrado Deputado pelo 
Rio. G1·ande do ·su~ é moment0so e de importancia e não p6de1 ser adiaáu. 

Feitas estas •consid~rações, es~~.ro que V. Ex., s:u<lrr"i-sso, como s~mpr~. 
-1\.11 O.eli'beraç,ões qa Ú<VIJ'!'<l.-r<'h sq•l;lm\)tter·lí. é. •\'Otaçã0 o requ•et>!m'erito ile urgen-
cia !<fim. dü q~Joe Ó <l.ss·uii'Upto .S!'líl!t -discut.id0 imme:dia.tam~nte, -confiando em · 
Q_l,l,e <J. Carpara não reClJI\!afá a0 ~r. Dem·etrle Rrbei·ro a urg.eneia ·que elle 

' IJQ!!Ci~q , 
. I 

'· 



'· 

16-

O art. 34 do regimento diz o seguinte {lê): 

" •A .Camara põd·e con~titu!r-se em commÍss.ão geral por indicação gera!~ 
por indicação de qualquer deputado, ou immeàiata1nente, ou em di-a pr·>-
viamente determinado, cingindo-se ao assumpto da reunião." 

·Por consequencia a [)alavca im.mediatamente que se contém no art. ;i.~ 
contraria a deHbe1~ação da mesa: 

Elspero; pois, ,que V. Ex:, de 8!ccõrcio oom o re·gimento, modificará a sua 
opinião e sU:bmetterá. á approvação c1a Camar.a o requerim,ento do honrado· 
Deputado pela Parahyb<L. 

0 •SR. FRANCISCO .GLICERIO: - Devo lembrar que O Sr. Deputado pc~a 
iPruràhyba não chegou a requerer urg-énoia, e apenas· pedia uma prorogação-
da hora, po1'que, desc1é que S. Ex. 1Jedisse ur-genc!a, o seu requerirr"ento s~
rla immedfatamente submetUélo .á Camara' inde·pendenteme~te da minha ob-
servação feita ao · requerime nto do Sr. D enmtrio Ribeiro. 

O Sr. Francisco Glycerio (pela ordem): - Não tenho o intuito de m~ 
oppôr á · mat~r1a .da tnt!!!caçao c.Pr'esentada pelo l;lr. Demetr1o Ribeiró; tenho-
até o maior interesse em •da.r o meu 'Voto para· que o Congresso conheça tia 
,grave quesfão que separa UnJ.a parte i1npo1i:ante da União c.orr:. as at:mas na. 
mão . (Apoiados . ) 

Não dou opinião ácerca da minha conducta quando se discutir a indi-
caçau, m a.s garanto a V. Ex. que, no lfl.O•mento de angustias por que pa.SSat 
-a Repubti.ca, não poSSlJ nem devo ser i'ndifferente, não tanto como S. EX-
que é filho do Hio Grande do •Sul, e tem responsabilidade mais gray., do ~uu. 

cu, que sou filho de o.utro Estado, mas os meus deveres de representantE>-
da nação .n ã:o me deixam ser ind.ifferente á sorte de um dos m ais fonr~sos. 
Estados tla . União . 

Não está nos meus intuitos contrariar s· .. Ex., mas, attenàendo á gra-
VIldade da qtiestão que nos occupa, não sei por que razão não se ha de Cit>n-
cordar em ttue a indicação do Sr. Demetrio Ribeiro não vá a uma commissão-
para dar pare'cer amanhã, é apenas uma demora de 2·4 horas. 

· O s.:. JACQUES OuRIQUEJ: - N ãro é occasião · pro'[Jria para fazer politfca, <!:. 
ouca.;;ião de agir. 

O ..SR. FRANCisco GLYCERIO: - Não faço J)olitlca em :relação aos negocio!> 
cro Rio Grande do Sul ; hei de votar segundo o meu dever de poli ti co répu-
blicano e a norma de conducta traçada na escola a que pertenço, Não fàço-
I..Oiitlca de .Part'iélo n este momento de t a nta .angustia e dôr para a R ('lpublica •. 

O SR. JACQUES OuRIQUl!l dá um aparte. 

0 •SR. FRANCISCO IGLYCERIO: -Mas V . Ex. a;caba de dizer que não deve-·: 
. mos fazer po"litica. Hei de votar segundo minha opinião : não se pôde chamar·· 
. a iss~ fazer poHtica. Tambem terei o direito de dizer que · VV. EEx. esta.':am. 
fazendo polit'ica. Ao direito dos nobres dePuta dos que entenderem que estou 
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·fazendo politica, correspo:q.de-me o direite de dizer qÚe E!S. 'EEx . tamb'ew 
estão 'fazendo p'olitica. (Apa1·tes . ) 

O SR. ZAli\IA: - Desde que nos reunimos, estamos fazendo politica. (Tro-
cam-se muitoos apar.tes.) 

UM SR. DEPUTADO:. ·- Creio qu e V . Ex. deve afastar-se 'desse terren o . 
O SR. FRANCISCO GLYCEJRIO: - Quando digo que não fazemos f>olitica,_ re-

firo-me á alta politica dos interes.ses nacionaes, e não á politica . 
O SR. ZAMA: - tsso ?hama -se politica gem. (Apartes.) 
UM SR. DEPUTADo :· - V. Ex. deve deixar o incidente. 
0 SR. FRANCISCO GL YCEI'!IO ,: - Deixo O 

opiniãp,, seni má vontade · nenhuma sobre 
deputado pelo Rio Grande. 

' 

incidente, mas devo· dar a minha 
p. materia ·· da, indicação do n ó.bre \ 

Mas, Sr. Presidente, o a rt. 112 do regimento é expresso (lê) : 
/ 

"Art. ll2. As indicaÇões só poderão ser feitas pelos m embros da Cama r a 
por escripto e por elles assignados, e lidas na Mesa, como os projectos, ·serão 
sem dependencia de votação remettidas á commissão a que por sua natureza 
pertencerem, praticando-se como· no caso do art. 66." 

·. Ha neste sentido precedente firmado pelo ex-.Presidente da Camara o Sr. 
B in:nar.dino de Ca mpos. C'!'1·oca1n .. se m1titos,apartes.) 

Nestas condições, Sr . Preside!\ te, 130u de pa,recer que se deve sustentar 
a, opinião de V.• Ex., sem que comtudo isso impprte em uma negativ(l. ~o meu 
Yoto á indicação elo nobre deputa do pelo Rio Grande. . \ 

O SR. SEABRA (pela ord.em) r equer urgencia para ser discutida a indicação 
do Sr. Demetrio Ribeiro. 

0 SR. VALLADARES: - P eço a pa lavra, 
O SR. PRESID);)NTEl: - L embro ao nobre deputado que está finda a hora tlo 

expediente . . Vou submetfer a votos o Í-querimento do Sr. Seabra para con-
sultar á casa sobre a comveniencia de pr osegu ir-se. na discussão desta materia. 

Consultada a casa é concedida a urgencia requerida. pelo Sr. Seabra. 

O Sr. Valladares (pela ordem): - Sr. Presidente, o nobre deputado. por 
S. Paulo discorreu no sentido ele t er applica'ção o à.rt. 112 do requerimento. 

Sem quebra do respeito que tributo á opinião do nobre deputa do, discordo 
della. Não é applicavel: o· art. 112. 

P eço- a atten ção da Camara para o capitulo 2° do nosso regimento~ Ahi 
verá que a Pf!.lavra indicação é tomada como synonimo de projecto. A mesma 
Enguagem se encontra em diversas disposições legislativas, isto é, a conjun-
ccão .ou 'para ·indicar synonimia . Dizia o antigo Codigo Criminal "crime ou - . . .. '.. . . . ' 
c1~lic~o" (palavras s;vn oniillas). Vejamos o art. 10q , ( lê): 
· · V .' ·Ex. · e a Can~ará, Sr.' Presidente, estão v~rido q u e, 'pela constru cção 'd, 
phrase--pr'ojecto o1t •. indfcação---;que ·o legislador quando diz indicação, · quer 
dizer' projeCto, e então no !).rt : li2 est!J,j:Íelece o proce~.s~ a seguir para a de]i-

. b~i:açâô. <'!:;;_ -camai-a·. Não se 'ti:afá, portaÍJ.to, da especi~ offet:ecida p~lo nobre 
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doputado pelo Rio Grande do Sul. Pondere V. Ex., Sr. Presidente, sobre os 
artigos anteriores ao 12, onde se lêm os requisitos com que devem ser escri-
ptos projectos ou indicaç.ões: (continúa a ler), e verá que está fazeml.o lli um 
simples requerimento applicação de dispos

1
ições regimentaes inteiramente 

inapp!icaveis. E' o caso de se dizer: non est hic locus. 
,Ahi está p.o r egimento o modo ou prGCElSSO pelo qual devem ser redigidos 

os' projectos, tomando-se esta palavra con:w synonimo de indicação~ . , 
Tal é a consequencia do art. 112 entendido de conformidade com o art. 100 . 

e outros anteriores. 
Razão teria V. Ex . se o nobre deputado. pelo Rio Grande do Sul tivesse . 

,offerecido um projecto para solv~r-se a crise 'revolucionaria do seu , Estado, 
mas S. Ex. não offereceu projecto nem indicação ~j.lguma nesse sentido. 

Apenas indicvu ou requereu que a Camara se convertesse em commissão 
geral para cogitar do assumpto, e, uma vez convertida em commissão, prova-
velmente formulará por qualquer de seus membros m;n projecto de indicação, 
que será processado na fôrma do regimento que V. Ex. erron eamente, mas 
de boa fé, pretend<;l applicavel a um simples requerimento do n 9bre deputado 
pelo Rio Grande do Sul . 

Creio ter demonstrado a J:Tlinha these, e posso assim resumir quanto disse. 
Quand'o fôr o'fferecida uma indicação ou projeeto para resolver a questão 

do Rio Grande, essa indicação ou projecto' é que será submettida ao processo 
e que V. Ex. quiz submetter o requerimer:tto do nobre deputado pelo Rio 
Grande, attendo-se mais V. Ex. á lettra, á fórmula material' de que se servlo 
o nobre deputado, do que ao seu pensamento que n ão foi senão requerer que 
P. Camara se converta •em commissão geral para deliberar sobre a r evolução 
do Rio Grande do Sul. 

O Sr. Glycerio dá um aparte. 
O SR.

1 
VALLADARES: -V. Ex. é advogado t ambem e sabe que hãe se pôde 

la nçar mã:o de uma diSJ,rOSi'ção ger a l para reger um caso pa,rticular, quando 
esse caso ou especie é regido por disposição especial. 

Ora, V. Ex. encon~ra no Regimento o a rt. 34 que rege especialmente o 
caso em questão; por conseguinte, como Jurisconsulto que é, V. Ex. não póde 
ir buscar uma disposição geral para reger especie já regida por essa disposi-
ç:ão especial do art . 34, que diz (lê). 

Portanto, o que cumpre no caso vertente é attender ao espirito da indica-
ção que encerra um simp1es r equ erimento. Ella deve ser imm<;ldiatamente 
processada. (Apoiados.) 

· Assim, pedindo ainda uma vez desculpa a V. Ex., por não me conformar 
cem a r esolução de V. Ex., parece-me que a Camara deve immediataménte 
tomar conhecimento do rquerimento do nobre deputa do e resolver sobre 
o ca'so. 

Pe'!i:so c'iiiê a 'CamàYa deve já tomar ' con'hecimento da. questão, porque, se 
ha às'sutnp:to ifor 'süa hil.'tlireza urgen'te, certamente ê !:Ste. (Apoiados.) Em 
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relação a elle, n·ão se péàe dizer qu:e· não se trata de sangria desatada, porque 
no Rio Grwn~e estãe desatadas sangrias de onde jorra, em borbotões o sangue 
dos nossos eom.patriotas. 

Assim; al!lpelland:o pa,ra o patriotismo da Camara e até para os seus sen" 
timentos hu:maFli<tarios, entendo que devemos imlllediatamente tomar conhe-
cimento do assttrnpto. (Muito bem.) 

' ci Sr. Demétrio Ribeiro (pela o7'dem): - Sr. 'Presid'ente, paFa ficarmos 
de acc&rdo nesta questão de orqem, eu não poria duvida em áuggerir uma 
solução, . que será a seg1:ün~e: substituir na ind1~açã:o ou na suggestão qp.e fiz 
a pailavra indieo pela palavra ·requei ro e a palavra i'l'nmediatamente pela pala-

/ 

"-:ra amanhã, de · modo a aproveitarmos o resto . do tempo, concluindo hoje à 
-eleição da:s commissõe~;; . (Muito bem .. ) 

O Sr. P·residente·: .:._ A mesa Rão tem duvidf!, em acceitar as rp.odificações' 
propost~s pelo a utór do. re_ti.i.l.'l'erime!'l'to, tanto mais quanto não tem outro intuito 
senão_. cenduzior· o rne'lhor I!>Ossivel os tTa:bal'hos da Camara . 

.Consultada, a Ca,rnara ·ceriseRte nas . modificações a:presehtadas pelo 'Se-
nhor Demetrio FHbeiro. 

Em seguida é Ihilo, apoiaJlo e sem dElbate approvado o seguint'e re·qu3_-
rímento : 

Req•t<reil'O que a ·Carnara· dos Srs . toeputados se constitua ·amarihã !l'rlt 

'COm~.issão geral e •decida ácerca do processo que lhe cm:p,Pre adorptar, ad'im 
de que o 'Con'gresso Naciona l, de -conform•idade com attribuições que lhe llà:o 
privativas, dê ,- soluçãg con!ltituciíoE,al á crise revolucionaria do· Rio Gran-i i> 
e mantenha a fórma .republicana . federativa. 

'Sala das Sessões, 18 de Maio de 189?. D e?11.etrio Ribei.ro. 

t. 

S'E98ÃO 'DE· 19 DE MAio · 

• r 
O Sr. João Lopes o(asstvrnindo a cadeira d!f presidencia) : - Antes de con-

vidar a Cama ra a .constitu·ir-ose em comm.~ssão geral, communi'Co que a com: 
missão de ·polic·ia tomou a · deliberação· de não J r a nqueai- 'ingresso ao publi~o 
antes ,que a eomrdssão geral decida si quer traba1har publica, ou resr.rva~ 
da.n~ente. 

A · conimissão de poUcia enten'deu prestar assim homenagem á vontade 
seberana da Camaca. 

Feita esl?a declaração, 'Convido a Camara a constituir-se em commiss·ã.o 
gera,!, ê!e a'Ccõfdo. com b~ arts. '3'3 e seguintes do reg1níento, começfl.ndo po't• 
eleg:r o seu. presidente. 1 

O SR. ZAMA (pela 07'dlem): ·- S·r . . J:>.resid€n~e, · sou o· primeir~ a faz~>>' 
justiça ao ~proéedimen.te correcto da commissão dé . po1i·ôla. 'Realmente, , no 

' 

• 
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pro:cedimento que tfveram V. Ex. e seus companh,eiros, observa-se que a; 
vontade SO'berana da Camara fica sendo a regulador-a ·do as~um-pto. 

J>ortanto, fazendo ju~tiça, como devo, a V. Ex., julg-o aJinda assim <le 
meu dever expender a minha opinião individual que creio que, si nãe tõr 
a de todos os meus compa:n~eiros, serã. comtudo a opinião da maioria. 

ISr. Presidente a :trlnha intelligéncia não. a1>prehende bem o que· vale o 
segredo dos gover,nos livres. (Apoiados.) '. ' ' 

Publicidade· é condição lndis·pensavel de uma republica ben:. ·organizada 
(apoiados),, sobretudo tratando-se de asSU111!Pto, não de inter-esse p&rtfcta rlo 
ou de politicagem, mas de salvaÇão nacional. (Apoiaàós.) 

Creio que neste assum:Pto a Camara não se divide el}'l maioria ·Jú 

minoria (apoiados); a ' Camara é !Composta de patriotas que, antes de tudo, 
querem fazer cessar o sangue que alaga as camp-inas rio-grand(lnses, e <J!!! 

sacri!l'icio's •que1 essa campanha impõe · á nação inteira. 
Não podendo ter a pretenção de <~.char a solução · de uma questão, ê 

nossa -obrigação procurar as luzes que nos faltan~. 

E' possível que não tenhamos u,m plano deliberativo que mer~ça. . ._ 
apJ?lauso .da rCa;mara, 1]1~S a · publicidade da sessão mostt·ará' quaes os in-
tuitos de que se aoham possuídos os representantes da naÇão. 

Sinto que, não o povo da capital, .mas ··do patz inteiro, não se l·eun<t. 
neste reqinto para vêr que só temo.s um pensamento - .poupar em pr.iineír·J 
lagar o sangue brasileiro e depois o our~ .com que enchemos o · Thesou~o com 
sacrifício ,das cÍasses pobres ' dd paiz. - · - · 

Feitas estas considerações, peço que a se!isão seja publica, e deante !->O 

_publico deJj-beraren:.0s o que f !'Ir co,ncerriel}te ã. salvação da J')atl:ia. 
VQ_zEs: -Muito l;>em! 

O Sr. Francisco Glycerio: - Apezar de que no regimen de liberdade são 
permittid:;ts e , até estatuídas legalmente sessões •se>cretas, sem 1mportár ist-:> 
Uma contradicção •COin a índole '<lo systema representatiVO, nenhuma opposi-. 
ç;ão faço dà minha parte pat·a que a sessão seja publica. 

A sessão · de commissão geral fo1 ,pedida pela ~onrada opposição á ca;;a. 
il, desde que á honrada -Qipposição entende que ~ mélhor ··que a sessão seja pu-
blica, eu acho que nós todos devemos votar nesse sentido. (Apoiados.). 

Parece que da nossa parte não deve haver maior prova de tolerancia; 
ou antes de respeito pela opinião manifestaQ.a pe~a opposição . · 

ISi ~~~ déUberações torr..adas em publico não ' tlverein o cunho da effj;::·a-
cia necessa:i·ia pa•ra a solução da grave questão que nos occu-pa, a r esponsa-
bilidade pesarã. sobre toda a Camara que vota a sessão publi-ca, mas peço 
permissão para invocar d~sde já a coraura e ca·lma riecessarias (ap_oiados) 

' ' . 
para que as nossas , deliberações se revistam de seriedade· e cireumsiiecção, •) 
sobretudo de effica'Cia. 

UM SR. DEPUTADo: - Calma de um e de outro lado. 
'O SR. FRAI)ICisco GLYCERio ': - .Prevendo mesmo que as paixões nun.JI!-



\ 

~1 
I I 

l,i!e1xa:rn iso:aillas as representações nacionaes, é que me parecia a prinmp1o 
melhor ;qii.e se fizesse uma sessão se~reta; mas, desde qu,e ·os honrados depu-
t~dos · d~ opposi9ão, q~e .são os responsaveis pela comrr:.issão geral, entendem 
.que a ~es~ão deve ser pubJi.ca, não tenho duviàa em votar ness!'l _sentido. 
~Apoiado,s.) 

O Sr.' Demetrio Ribeiro: - . Sr. ,Presidente, depo~s • de _ouvir ·o ·illustre 
Deputado pela Bahia, dejpois _de . P~·oferir as palavt"as que acabou de proferir 
.o iUust-re Deputado por •São ·Paulo, tenho por li-quido 'que o accôrdo da casá 
.Quar;to ao. :raJcto· 'cie ser a! sessão ;publica, é um.a causa. já assentada. 

As razões, porém, allega:das 'peio illustre Dep·utado por São Paulo, dandú . 
oSElU assen'timento para qu.e a sessão seja publica, não são muito p-lausiveü!l. 

O SR. A~STIDEJS .MAIA: '.:_ E" .po~ não · querei· ~ssurpir a respons~bilidàde. 
O S.R. DEMET,Rlv RIBE)IRO: - Não .é por não querer assumir a responsa-

ibilidad·e. V. Ex. de.u este a:pa:~te co·m ·a:çodani'ento. Ao. qontrario nunca ·m"' 
passol.j; •pelo espírito qu'e minha indicação tivesse outra interpt·etação que 
não fosse esta, claramente ·envolvida na materia que ella contém. 

•Ef'fectitvamente o·que ind1quei, o ·que -requeri, foi o ·seguinte: que' a Ca-
rr_.ara se 'Const-ituis·se em commissão geral afim de dar uma solução ·consU-
<tucional á revolÚç[o do Rio Grande e manter a fôrma federativa. 

Sf f0i dado -com toda: a precisão e ciareza o motivo pe•lo qual a. Camara se .. 
-.deve constituir em -cmn,missão- geral, . si est_e _motivo é ele, n a tl!reza publica e 
si não sé' pôde admittir a hy.pothese de .reserva, porque a mi·nha. indicação 
teni ;por fim ~anfer ~ fôrma r~publicana· federativa·, supj;}onho que ·não pôde . 
.6cco-rrer a menór duvida no espírito. do H lust,re Deputado por S. Paulo q:lla·n-
to á necessidade desta \)omrnissão geràl funccionar em sessão publica. 

Nã.o .é pois a minoria, e rnu'ito. menos a inaio~ia, que vai ficar com. a res· 
ponsabilidade dos succes};os da cornrnis13ã~ geral em sessão publiç:.a .. · . 

1
. ·Si qujzerern ·a responsaibilidacle individual de cada um dos repres·entantes 

· que não · se. en'Volvem n.isto, tereis· a res.ponsabilidade <!ollectiva da Gamat>·~ . 
<dos .Srs. Dep\lta;dos, que para ser aquilatada pelo publico e pelo iPaiz pre-
.ciza se·r clara .:_e decisiva .afim 'd~ manter as leis e a constituição do paiz. 

O Sr. Zama . (p ela ordern): . - Sr. Presidente, o r;egirnen determina que 
nestas cornmissões -se eleJa ·un'i novo •presiden te. Torno a l-iberdade de.· prop.ôr 

, I . • ' . 
-ã Carnara .que não se faça alteração a!.gUJITI.3, e que V. Ex . , que didge nossos 
ü l;lbalhos, conttnue a: funccionar nesta cornmissão. 

VozEs: · ~ Muito hem·. 
o SR. •ZAMA - !Creio que sou orgão da opinião de toda esta camara; en-

Í'r·etant o, . si V .. Ex. tem- escrupulos, .consultará a · casa a respeito : 
, O !SR. PREJSIDEJNT!i:: - Eu aguardava a resoluÇã..o da C'amara ~>obre ser oú' 

não ' pública a ,Sessão antes de convJdar a Call,lara à converter-s·e err:. comrnis-
:São ger.al para .. eleger se.U presidente. 

Vou, pois~ c0nsultar sobre a prel'irninar ~stab.eleci'da. 

, · 
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os Srs. deputado~ .que são ·de parooé.r ·que a sessão seja publica queiram 
I_rvantar-se. 

ICorumltada a casa, resolve-se que a sessão seja pUJblica e em seguida n-
Sr. !Presidente manda franquear a entrada ao publico . 

O Sr. P.residente ; - A Camara vai constituir-se em commissão geral. 
Está aberta a sessão. 

O art. 35 do regimento dispõe: 
"•Seu presidente será qualquer deputado eleito !por maioria 'absoluta de-

votos". 
Tendo o tSr. Zatma a presentado uma .prcwosta para que os trabalhos da.. 

comm.issão geral fossem didgidos pela mesa d·a Cama ra, consu1t0 a casa so-
bre si a,cceita essa proposta. 

E' acceita a .proposta e o Sr. Presidente declara: que se submette á deli-
beração da casa. 

O Sr. Demetrio Ribeiro : - Sr. Presidente, a ntes dé tudo, preciso con-
seguir da OMnara d'os ISrs. Deputados uma resolução <preliminar no sentido 
àe assegurar 'o melhor resulta!do ao empenho em que nos aochamos. 

· V. Ex . sabe que, por disposição expressa na Constituição Federal fle-
24 de Fevereiro> nem um !6 caso existe em {[l!_e esteja areada ~ obrigatorie-
dade de ;reunião cunjunta das camaras que c.onstituem o Congresso Na.cion:~ l. 

para tomarem conhecimento de •qual•quer assum~to, mesmo pat.·a assistiren: •. 
a qualquer cerirnonia. 

Entretanto, •b<:~:seando-se a Camar.a dos Srs. Deputadns e o Senado n a 
s oberania, que dizem representar de poderes constituiclos da n ação, resolve-· 
r a fu classificar as hypotheses ei'n qu"' as ocamara~ se reunirla.rn para deÚberar-
conjunctamente. 

!Assim é· que o regimento .con:.mum, .que não é lei do ,Paiz mas obra pura-· 
mente regulMnentar elas duas c·amaras, estabeleceu no seu art . 1 • (l~): 

"Art. 1.• As duas ocamaras do Congresso Na,cional fune:oionar ãu em com-
mum para os fins se·guintes: 

1 •, a abertura e enocerramento das se!!sões legislativas (&.rt. 48, n. 9, d:t.. 
ConstituiÇão) ; 

2•, a apuração da eleição do P.residente ~; Vice-Presldente da Repub!iP.à 
(art. 47 da Constituiçã~); 

·3•, posse do Presidente e Vice-Presidente da. Republica (artigo 44 da Con-
stituição) . " 

I . 

Não ha nas disposições constituc!onaes nellhum&. regra :preceituando a 
obrigatoriedade destas reuniões conjunctas; foi simp-lesmente uma convc-
niencia do funC'Cionamento regula~.· d-os trabalhos legislativoo. 

Em nenhuma das disposições estabelecidas por lei constitu cion-al se póJeo 
apoiar esta resolução das -duas camar"'s de trabalharem conjuntamente, iBem 



-Claro fi-ca que, simplesme·rtte vor convenienct:a das deliberações do <Congress.o 
N a elonal•, fo-I que as d11as 'C'aa=ras '1'esolveram classificar esses tres Gasos 
cg~o •hy.potheses detet:minativas à-e reUhião conjunc~a . . 

<Prevalecendo-me .Glos m·bSm·os ·argümentos dos legisladores quando fizeram 
o regimento commum, ·venho pedir-lhes .que éonsideremos o. caso da solução 
c.onstituciona.l que precisam~s dar â. crise revofudonaria do iEUo Grande do 
Su·l como uma hypothese tão eminente, sehão mais' do q u e as outras qué de-
terminaram a resolução das camaras :no sentid.o da reunião c•onj.uncta, e qu~ 
a mesa da d:irpara ·cios Srs·. D~putados commuonique á -do Senado q.ue aqui 
foi àdá:itado ao vegimentc commurr. mais um ~otivo .deterrninatiyo de sessão 
conjuneta ..... • . 

O SR. ARTHUR R[os: ·- INãu basta -communifcar; é ,precizo que o Senado 
á.-pprOVt . 

O SR. DEME'rRIO RIBJo.'IRo ... cónviàand0 o Senado a faze1- 'identico aàdi-
ta<mento. 

Esta é a ,proposta preliminar que tenho .a :flazer, á comrr.issã0 geral. 
•Sr. Presidente, não ·pret·erido admlttir que alguerrí . 'I') resu-ma que o>ccul t•) 

OS meus intui,tos; entretanto, pelo dever de homem publico e .pela reS'!!fGnsa-
' . 

bilidade : grav-e _que tenho neste m0ment0, digo tra;n·eamént>e o qUe de-sejo, •e 
é: determinando-se a fusão das duas -camaras, oce.armos. cenà-ições medi-ant~ 
as quaes o Congresso, de uma sô vez, .coon t0da a r a pi:dez e ·sem as delongas 
dos. process~s .ordinarios <prereituadol! na C.onsÚtu!'ção} para legisla-r r f3solva.-
clef-init~varnente sobre o assumpto que preocc11~a a attençã"O dos iegisladór<J: 
e da nação inteira. (Muito bem; muito bem.) 

·vem á mesa e é lida a seguinlle indkaçãD: 
"ProwoRho q u.e a Gam:wa . ·~os Srs. De.pu:taà0s, ·reunida em -commissã <> 

-geral, addite ao art. 1 • do regimento 'Coinmum d:e, 22 de agosto de 11892: 
4°) ·Garantia da ·fÔrma re-publicana feà·erativa (13.rts.' •6°, 3•4 e 80 àa Const-i-

tuição e 2• das ipisposi_ções Transitarias)". 
Proponh0 m•ais .que, acc~ita esta i·ndicação, sej•a o !Senado COJ;~Vidado .-

adoptar o additâmento referido. - Demetri~ -?-ibeiro." 

0 Sr: Francisco Glicerio: - Sr. Presidente, quet me ·parecer que 
a ~reposta do niustre ID~putado 'sr. Demetrio Ribeiro tem . por fim. aàd<i-tae 
ao regimento .commum das duas casas do Congresso úma disposição qu~ 

autõrlze a quê ambas se -preoccupem da. rnat~ria de sua ind-icação. 
;Sr. Presidente, o que está .nas' vistas . dohonrado.·de,p-utad-0 ê ,que o Con-· 

grEisso delibeee e"rb 'COm•mum para o fim de decretar a intervenção . nos Jle- . 

_gocios pec-uliare~ ào Estado' ·éLo Rio Grande ·do Sul, no sent·ido de que fõr 
vencido pela maioria de votos de ambas as casas do Congresso. 

Ora Sr . . !Pres-i-dente, me varece qué esta indioação é inconstitucional, 
ll~rq~e 'vem ferir .dis;osições mqpressas da Constltuiçã·o, e não é o:ppor~una. 
poniu.e o regilp.en~o commum de ambas as casas do Congvesso está feifo po·r 
elle e ê lei do. paiz .. 
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O ~ SR. EPITAcro PEJSSÔA: - M&s não importa, pôde ser modificada. . 
0 S _R. FRANCISCO IGLYCE!UO: - ];ll' .[JOr isto .. que eu disse, nã-o J)Jare'Ce <J'PPOr- · 

tun•a ··a i-nd:icp,ção, por que não se ,pó de ,to'i:narr ·.uma . ãellb.eraçã o eal relação ã 
wacifi.cação do Rio · Grande·. no regimento. cómrr"um· ele a n;t:bas as "'asas, sem 
o seu concl!rso simultaneo. '(Apa.rtes.) 

~ / . ~· ~ 

Mas, !Sr . .Presi.dente, ·vou •·eferir o •que ·penso e declaro qm:, nes te assum~ 
. p~o, não tenho .partido tomado . 

A ., commis'são geral foi proposta. para que da egnfab,ulação entre os COl-
Jegas, da discussão e troca de id·éas, .pudessemos obter urna · solução pratl<ia 
e con s.titu cion'al. Porta.nto não venho, nas pa lavras que . vou ;proferir, fazer 
opposição aú5 !ntultol! do honradu Deputado pelo Riu Grande. · _, 

Mas, Sr. Pr.esidente, :S-. •Ex. en controu no r egimento eomrrium 'de ·amba.3 
a:s casas cio Congresso a sE::guin te disposição : - que a:s sessões comniuns só 
teriaan· ilogar: · 1°, quando se · tratass e da ppsse do Presidente d:;t RerpubUca·~ 

. 2°, •quando se . tratasse ela eleição d-o .mesn).o· e do Vice-JPresi.derite da Rermb~-icfL . 
e •3°, das sessões de ábert'l.lra e en cerra:mento do co.niresso .. 

10 SR. FRAN-ci sco Vl!liGA: - Todas 'essas hyipo:bheses têm ful).clamento na 
Constituição .. 

0 · SR. FRANCISCo GLYOElRIO: ·~ P erfeitamente. 
O SR: E;prTACIO PESSÕA: - No a rt . 2° das D isposições transitarias. 
O SR. FRA~Cisco IGLYCERIO: -S . E x ., .porém, indicou que se ·adelieione a 

::,eguinte 4" disposição \ - pa.ra m anter a fôrma republicana . Quer dizer, o 
Congresso N~~ional póde reunir-se para intervi r nos Esta·d6s,. rio interesse de 
manter a fôrma republica~a. 

Mas, esta eompeten'Ci;:t já existe traçada no art. 6° da Gonstitu)çãó onde 
se lê que cabe ao Poder· Executivp !nt:ervir nos ·Estados p~•'a - .ma nter;, a f6r:m:t 
fédera tv]u á. .requ!sigão . elos r-espectivos go·v.erno~. 

tJM SR . DEPUTADO~ -' O Governo FeàeraJ.. · .: 
O SR. FR.o~cNcrsco GLYCERIO: -O Governo F ederal aqui é o Poder ·ExéPUtivo. 
0 ISR > EPITACID .PESSOA: - - Esta eXJpressão . é complexa. 
O ,SJ\. GoNçALVEs CHAVES: -;- ~Sem duvida, tanto que se 1Hz em relaçã.ó aos 

Estado~ · · 
O SR . FRANCISCO GLYCERIO : ---: Comecei deelaran?o que, n esta . questãu, 

não tenho •partido tOJnado. E' uma questão grave e seria. Não sei s i os nobre~ 
Deputados .pódem firmar bem a ·opinião de que n a ex:pr essão - Governo l!'~> · 
d~ral - se inclue tambem o Con.g resso Naeional. 

VazEs: _: Perfeitamente . . 
iÜ SR. BRM:ILIO' DOS SANTOS: M';l.S onde está à ;Prahili>ição da Constitm 

Ç·ão para q)fe a. Garoara dos. <D.el!lu ta dos ·não l!lOSsa intervir? 
10 •SR . . FRANcrsc,o iGLYCEJRro·:. - Não ·pôde pol'que a intervençao do Pode ;~ 

Exec-utivo 'se _faz ·pela fórma da administraç_ão,_ e o Congresso não admihistrl,. ,_ 
O .Sà. EPITAcro PEssôa : - .Mas o ·Congresso intervem no esta.do d·e siti«>. 
0 SR. FRANCISCO GLYCERIO: - ·Em mater.ia ele estado de s-itio a Carr..p~. 
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tencia ê cumulativa .do ' Congres5Q e d0 ·Poder Execu_t.ivo, ~por disposição ex-
pressa da ·constituição . . E os no1:>res deputados s!úvem · ci Ne a intervenção. pód~ 
se dar p·o~ .pa;te d~ ·_ fo.tle'; _ Exec~~ivo indepenrleh'temeni:e' da declaracão no 
estado de sitio .. 
, · Mas aqui ·nãô. Para mantéi: a fórin~ répubUcana nos ~stados a comlJE:· 
tencia é do Governo Federal'; ·a . questão é saber-se si, na exp-ressão - 'U~
verho Federa.] . :..._ est.~ co:inpni_hendi•ào o ·conire~so· .:NacionaÍ. : 

O 'SR. "Go:NçAivEil F~i!~IRA: - ~ No sentido .s cíentifi'co o Governo r.unca foi 
um s6 poder. 

O SR. · FRANCISco_ GLYOElRio: ,_ Vejamos. O art. 6° S!) expnme por esta 
· fr,rma ri6 § 1 • (lê): Para re.peJli.r iNvasão éxtrangeir:>. . 

·. No '~ ~-· ~Para ~an.te; a fôrma re.~ubHca·na fétlerativ~t . · ' . . .. 
- No §- '3.•. --'- Para restabelecer a -ordem e a: traJ,~.;.ui:nidade nos es~dos á Te-

<1 uisiÇão dos res-pectivos gov-ernos. 
No ·-§.' 4 _.• - Para assegurar a execução da:o leis , e . senteüças federàes. 
óra: todos estes a.ctos. acima; ~eterid~s ,sãb de na~ureza administrativa, 

ainda {!ue· se -refiram á mais a1ta adm·ih-istraç'ão. 
-Jj; tanto assim ê rque no immedJato art. ,. 7°, q1,1erendo 3.; Constituição ·re-· 

t'erir-se ao. conjuncto dos po.deres, _diz: "E' da co~P.etencia exclusiva d>i 
União, et~-.'; etc.,; Isto s-ignifica .qlJ.e no ai:t. 6° a'~expréssã;o - ti-overno Federal 
- q u er ·qiz.er iP~der J:i]xecuÜyo. 

Pórtanto, -em relação ae· art. 6° há. disposição consagrando a co_rhpeten-
cia do · Poder Exexmtivo, mas competencia- exclusiva. 

, 0 S~1 • 'GoNÇALYEs CHAVES : - E O art.. 35? . 
O SR.· F'RANOISCO GLI<.-'ER:IÇ>: ~ ·o nol;>l'e Deputado po.r Minas .Geraes, cuja ' 

opimao, neste assuiTIJpto, muito respeito, chama ,a minha attençã.o parGJ. o 
art. 35. Diz este '3J.'ti-go (lêY: 

I 
"1. 0 Veiar nã. .guarda da .Coqstituição e d1!-s Leis; providenciar que nãõ) 

teril nenhum ciracter. federa l . 
Isto faq; pa_rte das attribuições do Congresso, mas sem ferir as attribuições 

priv~tiva,s-. do Poder Exe-cutivo. . _ 
.O ,SR. GoNÇALVES CHAVEs: -Que importa? E' uma a,Üribuição II):Úitã.. lat<l. 
o S'R. F~Nmsào . "GLI0ER:IO: - ' Ma$, meU; :collega; trata-se de um factq 

particula:r;' de nature~a · g'r~ve e importahte, .é cer.t~, ma~ que não t em ne-
n-hum caraCter federal. . -. . . . . 

O SR. GoN9ALVES ·CHAVES: - E' ·uma attribJJição que cabe nesta disposição: 
O SR . . FRAN.CISOO GLIOElRIO: · ~ Não pód:e -caber err.; ruma ' êl:isposição q-ue se 

·~ef.ere: ·1 ó, á guácrda d~ Ó0nstituição e · ·das J.eis .fed~raes; 2•, a · p.rovi-denciàs ' 
de ;earacfêr :!'edera:l. Ora, no caso . do Rio G.~a:nde do S~l , ~ Constituição- ~ ·i.. ~ 
leis v;ioladaas e -as neces~idades que solié itam providencias·, siio locaes, são 
estadoaes . 

• Mas · vamos contiJiuar' com calma. ·-para ver si. chegamC!s a um accôrdt. 
ISr. Presidente, em matocia de attrtbuições .ê fundamenta-l, é profund:i.: 

-rneqte constitucio.nal · mod-ifica.r as _attribuiçÇfes do· Pod·er E'xecl)Hvcf ou . fa-

-,. 

.,., f.j 

\ 

.. , 



z~ndo-as cessar ou 
lativameli.te;. é isto 

ICoino se póde, 

.passando-as de um poder para o1,1tro, ou dando-as curou-
u ma f'\ln e.ção constituin te, constitücional. 

' ,pois, legislando J;>ara o regiment o dos trabaJh0s intenn0s 
-de uma e outra 'Casa do Con gresso, mqdificar u ina disposição da Constitu ição·? 

CJ:sso me parece .grave E os n 9bres depútados, que. pertencem á OP'POSi-
Ção: que, tanto quanto a rr..aioria, faz parte do Governo da Nação, concorre 
para a boa ordei:n dos negoc~ós púb1~cos, a opposi'ção, a quem incumbe zelar 
pela guarda da Consti:tuição, á oppo~ção não 'P6de afastar-se uma linha, S<l· 

quer, do camirrho constitucional. 

O SR . VALI .. ADAREJS·: - Isso é a g~antia! da oppos1çao .. 
o .s~. FIRANCISOO GLrOER:ro: - Po.i-tatnto, ·sem :partid·o to'mado, sem parcia-

lidade, lamento q ue meu nrybre collega deputado pe~ü Rio GFande1 do Sul não ' 
tive~se encontrado na lei solução pa~a as cousas do R io Grande, solu<;)ão (i]. Ut! 
iP!ldesse ser levada 'à .effeit0; sem prejuizo do dec~ro d~ .aàmi~istração pul;)lica: 
da auteridâde da União. 

' O que não -desejo é que o CoRgresso arrisq11e a circurris:J)lecção das slllas 
d·e}iberações, .o decoro da representação na'Cienal, tomanÇlo deliberações en-.. 
desaccôrdo até mesmo .com a gravidad'e _ àas clrcumstan.cias, com a g.ravi-
dad'e do momei;J.to·. 

0 SR. CINCINIATO BRAGA: - Perfeitamente. 
O SR. FRANCisco, 'GLICEJRIO: - ·Não me ·p.arec'e que tratando-se de da:r ao 

paiz uma med,ida que resolva uma causa de tamanha gravidade, não m e pa -
•r-ece que esta med1da se contenha na m-odificação <te ·Uma diSf!!:'"icão do regi-
mente. (Muito bem . ~ 

11S,i o .1Congress0. Naci0nal temr com~etencia para intervir c0nstitucional-
men.te, faça a CaJ!Tia,ra dos Deputados uma lei •e mande-a .pa.ra o 'Senaào. ' Pa-
rece-me que , este é .o meio pratico, constitu'c-ional. Si ha alguma solução que 
caiba d<mtr-o da 'coompetencia do Congresso Nélicional, proponha-se -essa solu-
ção, seguindo ella os tramites legaes, e o Sena9o dará o~ negar-lhe-ha seu 
assentimento; não é mister o açodarr.ento com .que se quer obter · a -reunião 
das duas camaras com violação do preceito constitucional. Demais, chamo a 
attenção da Camara para ·esta consideração: a reunião d\'(S duas camaras, si 
é poss.Jvel que ella se d!\ n os t-ermos em que está concebida a indi•cação do 
nobre representf nte do Rio Grande, nãq era o meio de ,solv~r a questão, 

O resultado seria a votação de um parecer sem o preenchimento dos tra-
m\tes regimen:taes, que, ,n este caso, !lão ·tan::pem . constituc•ioaaes em .u mà '.l,. 
outra casa Çl.o parlamen to. 

h a 
[ei 

O SR. IC1NCINATO BRAGA: E' o uni.ce meio de ter ferça. de lei. 
0 SR. BRAZILIO DOS SANTOS dá um aparte. 
O oS,R. 'FRANorsoo GLICERIO: - O nob.r<;J deJ)uta-Go nãe tem razã'o -perque 

leis que soffrem <Js tramites legaes e entretanto não têm sancçãe; tal _é a 
que· élipprova os actos d-o 

1
G.ov<=rno q.uando d€C1'8ta o estado .Qe ·sitio e temª' 
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medidas de repressão; estas leis não têm san'Cç1ío, e, · en,tretan to, niie deixam 
de seguir os tramites legaes. 

0 SR. BRAZILIO DOS SANTOS dá um aparte. 
o SR . . F!RANCIS<X> GL~CEruo·: - Mas isso nij.:o é regu;Jar. Si o CongTesso 

'·otar uma resoluçã;o c ommum, sem fõt'Ina -constituci-onal, dará. uma opinião, 
multo rcs·peitavcl, por cert.o, mas qU:e a n!nguem qbrigará, menos aindf1 ao · 
Podiir Executivo. 

· Sr·. Presidente,. como lei, tendo~se necess•idade de t·egular as funcções si- . 
multaneas das duas Gamaras, as duas .casas do Congresso toma•ram as reso-
l~ções constantes do seu regimento commum; e assim o fizeram para exe-
·cução das disposições ·consfi:tucionaes que x'egem a eleíção do Presidente da 
Republlca, sua posse, e abertura e encerra;mento do Congresso Nacional . 

Nisso não ha dehoa·ação nenhuma; ha sõmente a wttes tação do fa cto. 
O ISR. BRAZILIO Dos SANTos·: - O regimento é deficiente. O p r oprio autor 

do requerimento reconheceu que o regiinento não co!lllPrehende todas as hy-
potheses que deve ·Comprehender .para pôr-se de harmonja com a Constituição. · 

O SR. F~NOisoo (}LICElRJO: - Mas, meu C3!ro colnega, si V. Ex: entende 
que na expressão - '·Governo Fe<ileral - está e~nti~a a ld>êa de ·-:- Congresso 
Nacional - ~ropon•ha V. Ex . , nesse sentido, uma meGlida ,q u e deva ter a su'L 
marcha regul!l!r, e que, sendo approvada aqui, vá ao Senado; proponha V. Ex. 
uma lei interpretativa n::.edlante a quál se verifique que pelo menvs essas fun -
cções, em questão, são comulativas do Governo Federal e do Congresso Na-

. cional. (Apoiados.) 
Sr . .Presidente, vou fazer a minha ultima observação, t a nto m a is quanto 

já ·declarei ao nobre deputado . (;J.Ue não estavamos ;preparados para conhecer 
de q uaig.uer proposta que nos viesse. 

Sr . Presid.ente, de accôrdo com a !nd>ole do Fegimen por nõs estabele'Cido, 
não ha 'fusão · de camat.·as . (Apoiados.) · I<sto é fund!l!menta'l, e nã:o ha fusão 
de .camaral!! .porque não ha deliberação em con:unum .. 

!Un:.a casa do tCongt•esso 11ão póde, por maiorJa eventue.l eu ·nã.o, annuBar . . 
a maioria de outra casa. (Apoiados.) 

O SR. BRAZI:Lio Dos ;SANTos: - O Con.gresso, quafldO julga da legitimidade 
da e1eição do Presidente da Req:mbJi.ca, . não delibera? 

O SR. \FR!A.NdiS'CO GmcERI0: - Em ma,teria de ·eleiçiio .não ha deliberação. 
O ·SR. BRAZI!Lio wos Sllc'NTos: ~ Oh ! Esta Ca.mara todos os dias estã deli-

b.eran.do sobrê eleiçÕ'ei!! . 
O ·S'R. li\AAN~rsro GLICERI0: - Isso é -a 'C~amrura, n'ão ·é o Congresso. 
0 :SR . . BRAZILm nos SANTos: - l\lia's então o que ta·z o Congresso, q:uando 

tvafâ da eleição do Pt,esidente da ·Repuiblica? 
0 .SR . . ]lRANcrsoo tG<Ll:CEJRJO : - Faz a 'Conta;gem, mateTial dos votos . 
.O .SR . .BRllcZriJio nos ·$A!N!l'os: - •E quando se conteste a validade aa eleição? 
.g .SR. FRAINCisoo GLI<lJEJRIO: - Ou.Trirpre-se a lei -êl'eitoral, mandando-se in'O-. 

. 'Ceder a ·nova eleil];ão, mas- .não se •legisla de ·novo. 
O ·a rt . • ~'4 <d:o ·.reg<imente d iz •o•'!leg<tíi-'rite i~M~ .. 
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r. Faço __ estas_ cons-iderações" no Interesse d6 . esclareçlmento do assum.pto e 
nlu; me pa,reae possi'vel que se reforme. a Constftuiç'ão a proposito' de uma dis• 
posiç'ã:o de regi.men.to . 

. Não stH si voltarei a occupar a átte~ção da Camara e de V. 'Ex.; tod,a-. 
via. me 1J3lrece, que a 1ndicação do ST; D~etJ;"io Ribeiro não iP6qe pel!o me-

. 'noS) nie pal'yc" , irepito, rr..erec&r dis<eretamente . ~ appmvaJção~. da cllimara: . 
A ·commijlsij,o geral. 1:oi feita ,para tratar-a~ de estabel'é'c'.er as· bases para 

uma soluçã~ p·ra,.tica, mas, aft'tes dé tud,ó! uma :solução c·bnstitucionàl. · 
, Tenho a n::,elhor boa vohtade em concorrer com o 'meu voto para q;;e, se 

ache ·e§sa ..solu_çã:o, constitu.ciónai ' no · inte~esse de s .e · estabelecer ~ ,paz no. R iÓ 
.- I , , ' Grande do Sul~ e_ .creio ;9:ue .nenhum de nós deseja a ,guerra. 
A maioria nega o seu voto á indicação. ' 
VozEs :' - Muito bem! 

., 
O Sr. ·V:alladares: Depois do dis•cur.so do honraÇ!o deputado p<:>r f.!ão .'· 

~aúlo, q·ue ·m; · j}a:recé ter esclarecip.o· ci assumpto, s6 .. v!')nho á •tr11D.una r}a,ra 
t-crnar patente o .fundamento ·do_ m'eÚ voto, e··assumir in1eira · re-sponsà.bili'da:de 
pe-rant~ o· -pniz Ida att itud'e que :'l!(topto nesta q,ues.tão ·. ·E~11a é- truo' imV'6rtant-ti, , 

que; a ;Ca~r.,ar~ 'me · desculpa-rá todtrur-ihe ,a;l!'u!ls · minutos, -fundamentandO) o 
meu voto·. 

Não i:rei além . . Depü'i•s do id:isc,urso ·uo 1hçmrado deputadlo por ·S. PamJo, a 
C~.mara deve ·estar elucidada sobre o a'ssumj:Jto .para deli'berar com acerto. ' . . 

Não me parece J)lrUd!ente arQ·iscar-se a Gama;ra dos Srs. Deputa;dos a ·uma 
lição _Cio Senado sobre materia constitu•cionàl. 

·sr._ Presidente, V. Ex. e .<J. Carilara sabem perfeitamente ([Ue são :exRt·e!!--
sos na Constituição os ca·sos em. lque ·as duas casas ,têm de :f-unc.cioRar e :-d~- · 
liberar erri commmp. . 

. ·E' .precizó que tenha r-nos prês.~Rte p . princ~pio, ql,le. etn rria'tet.ia· de · at:til-
buições, o .... Que 'a lei não clã., 'neia. ·•. .. ~ 

• ' I 

·Esse .principio -de direito é fundarr~ental e ae gran:de alcance pt:atico nu~ 
r_egiinens livres. S1 os diversos orgãos !'lo poder p_ubli:co· n ão tiv,essem attrtbul-
çõe~ definidas Ufl- lei, não lhes senqo licito ultrapassa1-as, ·'a liberdade pode- ' 

. . \ ., ' 

r:ia ser saerificada, n ão seria uma realidade1 porque estar;ia dr;lpendefite . tlo 
arb1tri-o d_os agentes do poder. A Constituição ·estabelece os casos em que 'l.'5 

duas .camaras ·funcclonarão em commum. A~sim, ~ntre · elles· está _tiue fun-
ccionam as -camaras em commum quando se tt·ata de· a-pm:ar a eleição de 

· presi-dente, Dão-se neste caso -e -o-uü'os flll11-cções que 9 nob!'e dep.ut~do pdr 
. >São :Paulo qualificou de puyamente i:nateriaes. ,_ Não acoinpanhà1:ei o nobrll 

_ dqmtado nesta aü:>r~ciação da naÚ,1reza das funcções ql!le al:l duas . camaras 
"'_:lCerciam em -commu~. 'PÓucÓ, d'ire'i :mesmo que · I)-ad:a importa,;pa:ra a queiítio 
que as funcçõ"es sejam ~drninistr~tivas: _.legislativa~ ou ·de .~agistra.túra., . 

O S'R. OrTEcrcA: - V. ]llx;. ,,est'á :cJist_inguindo_: e a :lei, não. d1st·ingue, .· . / ,_ 
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O · Sn. VAL~DAREs: - · Não estou dis~ingui~do , ouça o nO'bre deputado; 
;t~nha paoiencia : o que quet·o é ·afrür.n~ar -esta these: üs caso·s· que a Consti- . 
tuiç.ão estabele'Ce para as> d'UM' c~s,as fun~ciona•re~ em cÕmri:.um sendo expli-
Citas, taxativos, e · não se achan,do , entre elles a . questão de pacificação ·d .~ 

qualquer · Esta lip, não poderão ·as camar,as fÚnccionar conjunctamente neste , 
Çaso. TnOÍusi,o unius exclus·io . dzte?"iú.s, . J 

() nobre deputado por Minas, meu / amigo, ~::ujas opiniões a respeito de ·ai -
sum:pto desta natureza eu. respeito., citou a dispo~lição constitucional que diz:· 
":velar na guaP.da' da Constituição e 'das leis". 

Esta dispo~ição não exclue, não destroe a the~e sustentada pelo il)ustre. 
deputado por S. Paulo. ,, 

-Esta ~isposição encerra um. v,receito generico, va.go, improprio d'a ' l ei, 
mas que se en contra em quasi todas as constituições e que ·os bons publicis-
tas, com razão, criÜocam. ·C'Omo iJ;rconveniente, porque não !imi'ta, deixa no .vag::> 

' . ! . . \ . . . . . . 

· u,rr. assumpto P.t"atico; .como a · ·com:petenoia de um · poder. Esta disposição é 
mais_ própria de 9-~alquer livro ou Úatado de di.reito publico, do que · de um 
codigo constitucional . 

. T emos em tal disposiÇão · uma pura generalidade que se en contra desen-
volvida e especializada em outras dis]ilosições que tratam das attribuições oü 
das fu·ncções que ais eamaras exerci.tam. -Consequentemente temos que os ca-

, so·s ~m que a Camara terá de velar na guarda da Constituição· e das leis se 
acham concretizados em fun?ções e_ actos qÚe :a Constituição âef.ine e enu~era, · 
como: fazer leis, decretar a resa?onsabilidade elo Presidente ela Republcia .. . 

. , I 
0 SR . BRAZILIO DOS SANTOS: - V. Ex. torna a lei redundante. 
O SR. V<?LLADARES:. - Eu ·não a torno redundante. Egtou verifíéando o 

·que ella é. e o que dispõe. Estou lhe fazendo a critica, ou m elhor·, reprodüzindo 
. ~ . . 

a critica que os commentaclores fizeram á constituição ,de 1824, que tambem 
continha ' tal generalida de que aútoriza iJ1terpretaJções. perigosas, exa~erando 
o pode_!' -~o\ parlamento, o que 'cb~st-itue ' ,gr·ande perigQ que devemos comba'ter 

. por todos os meios, porque é o despotismo. 
Portanto ' é cE!rto ·que a disposição ci_la da· pel~ nobre ·clevulado por Minas 

nã<q destrq'e a these ·do nobre C1eÚutadQ por S . Pa ulci. 
·o SR. BRAZILIO DOS SÀNTos: - Lembro a V. Ex: que nã:o estamos f azen-

do critica doutrinaria, mas interpretando a lei: 
. o SR. v AL·LADARES: Não '·estamos fazéndo outra cousa, toda a: Camarr-

está. ouvindo. 
l)o q1,1e disse o nob're deputado resulta que, é· preciso refoPn~ar b regi-

mento das . daas casas. Não é possível .qu" este r 'egimento seja ref·ormado de 
um dia para outro. Ha tramites pelos quaes se reforma o í~egimento e, no 

. ~aso vertente, sendo o regün~nto ,a expressão da. ·disposição constitucional e 
estabelecendo o proces(>o da reunião das duas casas do Congresso, en tende 
que e~ta refor-ma se. ~ão de~e dar, Úorqu e · i~11portaria um:;;_ violaçã_o á . Con-
stituição. ' O que . acredito é que o Senado, prudente e circumspecto,_ não con-
cordará, embora a Çamara resolva a reuniãÓ d<ts duas casas para o fim ode 

I 
1· 

•. 

·) 
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deliberar sobre . a questão do Rio Grande, o que d!l,rá. em res).lltado delongas, 
~sto em contrario aos intuitos do nobre depu fado e de todos n<ós. Como d-i~se 
hontem, ninguem dirá que não ha motivo para pressa , q.ue não se trata de 
sangria desatada. Nãe, senhores, trata-se de enormes e .centenares de :San-
grias que rega:!ll o solo da patria com o 'precioso. sangue dos bra~ileii,os .; c{rm~ 
pre estancar essas sangrias já e já, .· A Camara não d~ve tomar um alvitre que 
torne necessa ria uma reforma da Constituição, porque isso seria o mesmo que 
confessar não querer resolver a questão agora, e sim, apenas:, agitar uma 
questãe irritante ! O pai~ está r;mito agitado, não t emos necessidade de a.g:i- · 
tal-o mais. O Senado n ão póde acceitar o nosso convite para refórmar a Con-
stituição. 

0 _ SR. BRAZILINO DOS SANT0S dá um apart.e. 
O SR. VALLADARES: - Di~ o poeta: Nisi utile est quod facinM~s st1Llta est 

g loria no'st1·a.' 
Nós temos n~ nossa m ão a faca e o queijo! po,demos, por exemplo, · decretar 

o estado de sitio, si a Camara entender que r esolve a questão por esse modo. 
E' a nossa competencia . Mas pedir ao Senado que Re reuna comnosce 

p ara uma deliberação em commum; fóra dos casos_ de que a Constituição co-
gita, pàrece-me que não seria uma medida acertada. (Apoiados.) 

E n ão seria uma medida ' acertada, porql:!e, com que direito nós vamo:.~ 
convidar o Senado' para fU:nccionar conjunctamente fóra dos casos da ·Con-
stituição? Como se .verific::triam as votações? Nos casos que a Constituição 
estabelece, todo:o con.hecem a marcha do trabalho commum. 

O SR. MoRAES BARRos: - Nem a Camara póde tratar disso como cont-
missão geral . 

O SR. VALLADARES: - E' verdade. Com a reunião do Senado, a commissão 
geral fica sendo a commissão de que tra t a o r egimento? 

De certo que não. 
Ninguem m a is do que eu estimaria o concurso do Senado. 
O Senado, pelo seu procedimento d!a r!o, mostra que se compõe de homens 

m ais velhos e mais calmos do q\!le os moços que .em .geral se sentam n estas 
cadeiras, e eu, que vou ca~inhando ' paa:a a veihice, esta:ria mais á vontade !'a 
companhia do!:! velhos . . · P•arece-rne mesnw qúe - ,presta,r.ia mel-hor servi\:o ,lll, 
mas os eleitores não pensaram assim e e u não rtenho r emeõio senão desempe-
nhar aqui o mandato com que me honraram . 

Acredito, Sr. Presidente, ter dado as ra~ões pelas quaes m e afasto do al-
vitre lernbrade pelo n obre deputado pelo Rio Grande do Sul . 

S. Ex. m e desculpa rá , certo de que é com yerd!l,deiro pe~ar que assim 
procedo. O Senado, sem se preoccupar das opiniões desta Camara, já está 
estudando a questão do Rio Grande do Sul. 

Faça esta Camara o m esmo e, ca(la uma , no exe,rcicio de ~ll!lS attribJ.lis;ões 
constitucionaes, timbre em geliberar com justiça e patriotismo. (Mufto bem; 
muito bem.) 
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N1Lc, havendo mais quem peça a palavra, é · encerrada a ·discussão da 
wroposta. 

Supmettiàa a votos, ê rejeitada a proposta. 
A requerimento do Sr. Epitacio Pessoa, procede~se á verificação da vo-

-tação, reconh~cendo-se 'terem votado contra a pr'oposta 70 Si:s. deputados 
,~ a favor 46. 

0 SR. PRESIDENTE: Proseguem os traba1hos da commissão: 
T em a palavra o Sr. Cassiano do Nascimento . 

o Sr. Cassiano do Nascimento (1Jela OTdmn): Sr : Presidente, estou. 
.inscrlpto em segundo Jogar, á esi:Jera que se sugglra qu;úquer ·alvitre para 
então expende:c as considerações que tenho a fazer . 

Por conseguinte, parece-me que V . Ex. enganou-se dando-'me a palavra 
.antes que tenha sido sug·gerldo. esse alvitre. 

0 SR. PREJSID~N'f.l!l: ·- ·.Guiei-me pela. indicação dú livro, e corno V. lilx. 
4')Stá em segundo Jogar, suppuz que queria fallar agora;. 

Tem a li)alavra o Sr. Moreira da Silva .. 

Ó. Sr. Moreira da Silva diz q1:1e hã~ ê homem de theerias e, •·portanto, 
\ 1 

:aborda direct'amente ·o , assumpto. 

Pensa que a, lucta fratricida do Rio Grande do Sul não . pó de, não deve 
-continuar . 

Póde-se, porêri1, c"Onseguir este fim? 
Inquestionavelmente. 
A Constituição · permitte que o Poder Federal intervenha, em casos e:;,-

·-pecificados, na economia interna dos estados. Neste sentido, investe da au-
l.Oricla de de intervir! não só ao Poder Executivo, como ao Poder Legislativo 

· -e a o Judidario. O JudiCiario tem este dir.eito em caso de conflicto do ·cidadão 
~ . do estado, ou do esta é! o com a UnUJ.o, em materia de direito .. privado; o Poder 
Execut ivo, em caso de com moções intestinas, que . põem em perigo a in te" 
.gridade do territorio e da_ fôrma republicana;- e o Poder L egislativo, quando ha 
<:omnwção, sem correr, toda via, t aes perigos. 

E' o caso do Rlo Granae. 
Assim, pois, no meio das varias opiniões, que se chocam e não chegam 

.a accôrdo, o orador se propoz a apresentar á Oamara um ·prÓjecto de lei que, 
parece-lhe, pacificará completamente o Riu Grande do Sul, sem :Çerlr, n em de 
ieve, a susceptibilidade dos homens que têm a direcção, quer daquelle estada·, 
i(}uer da -UnHto. 

Fica sobre a mesa o _seguinte projecto: 
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~-Decla1·a o Estado do Rio (h·ancle do Su.l em estado de sitio e dcí provic!e?t--
cias pa1·a o 1·estabel('!cintento da o1·dem p~tbltca e da seg1tr.ança in-dividuar 
no mesmo estado· 

Art. 1.• Cae em estado de sltlo, por força da grave· comrno<>ào ·polí-tica, por 
qlie está passandu, é em virtude desta lei, o estado federal brasileiro denomi-
nado - Rio Grande do Sul. 

Art. 2.• O Poder Executivo Federal dará, durante o ~stado de sitio, o· ett· 
cargo do governo rio-grandense · do sul a um interventor de sua nomeação e· 
demissã;o, com poderes para restabelecer a ordem publica e assegurar as li- . 
herdades !nd!viduaes, observadas as disposições desta lei. 

. A nomeação Çlo interventor deverá recahir em cidadão nascido, ou com-
residencia de dois annos, pelo menos, no Rio Grande do Sul. 

Art . 3.• O estado de sitio começarll na data da posse do interventor e-
terminará. dessa a quatro mezes, si antes não estlver ·promulgada a. consti-
tuição do estado, e em virtude della empossado o governo 1Jrovisorio respe-
-ctivo: (Art. .. ) 

Art. 4.,• O lntervento1·, entrando no · exerc1c10 de ·_ suas funcçõe:s : 
a) assumirá com o governo civil ido estado d9 Rio _ Grande ·do Sul o com-

mando geral das1 forças de terra e agua, existentes no mesmo estado; 
b) nomeara. chefe,. delegadós e subdelegados de policia, na forma e com 

as attribuições ·da legi!llação anterior ao actual 1·eg!men, modificadas pelas-
exigenc!as do estado de sitio . 

·_ c) commetterá o governo dos municípios a cidadãos nelles domtciliaêtOl'l, 
ainda que ausentes, comtanto que se proponham ao prompto regresso; 

d) expedirá, por decreto, instrucçõe,s para a reorganização municipal do-
estado, declarando nestas que as leis, actos e senten'ças dos poderes políticos 
que nos munlcip!os fore111 c nstituidos só não terão effeito quando exorbitan-
tes ào peculiar interesse municipal, ou offensivos á Constituição Federal e ã 
que o estado adoptar, e preceituando que _ -as autoéidades · municipaes serão 
electivas e de mandato revog-avel e temporario, garantida a representação das-
minorias, hem como que nas constituições e leis munidpaes se assegure -
obr_igatoriamente nos casos em que · o legislador nacionál julgar de maior pon-
deração, e sem caracter obrigatorio. nos demais casos - a d irecta participa-
ção. do eleitorado na confecção das leis, nos actos é nas sentenças das a~torl-· 
dades municlpaes; 

e) convocará uma convenção, que poderá ser comp-osta de representantes 
~lej.tos em lista incompleta pelo estado ou pelos districtos do estado, comtanto-
_que o seja tambem de um representante, pelo menos, de cada muniéipio, para 
formular e , promulgar a constituição do estado, sob a clausula de a mesma 
constit~ição obrigatoria desde a :ma promulgação -:---- ser revista no !)ri-
meiro anno da primeira legislatura, e para eleger o governo provisorio que, 
succedendo ao interventor federal, presidirá a definitiva organização do-
estado; 
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f) dará re~1,1lamento por decreto para o• arrola!llen.to pos, cidadão c~'1111~,1~i;fçilo 
.verem de concorrer ás· eleições dofi _membros dos governos mmilcipaes ~e-..... --~ 
membrÚ! da convenção, mandando arrolar eleitor!"s, observado o art. 70 da 
Constlt ulçã@ Federal, os_ c_!dadão$ nascidos . o:u com domici-lio no Rio Grande 
do ' Sul e os brasileiros e estrangeiros qu.e ahi ti v-ere~ reside~cia com animo 
-de 'domicilio ao_ tEunp.o de arrola'm~nto, qependendo' a expediÇão Çlo titulo' de 
eleitÓr-, iJára .os .estrangeiros de _. petição que . afinal f58\"á recolhida a~ arch-lvo 
n;unicipal, em q·:ue declararem o animo em que estã'o; e ·para o· processo elei-
tor~l em geral-; 

g) fará ·an:ecadar armas, muniÇões de bocca, militares e de -guerra, cava- · 
lhadas, din:heiro e quáesquer: üiltros bens; que forem enconUa~os em ~bando
no, ou evid.entemente estivE)reqi 'fóra ·do J}oder de seus donos, restituindo à. 
estes quando o interesse publico não e:k'istir o contrario; · 

' 7í) promovel·â, em cada um ·des municípios do estado, ·por -arbitradores de 
s~~ co~fianÇa, o a'rbltram~nto de ~rejuiz.os, qÍre alli os habitant~s tiverem -sof-

• ' - I 

frido por causa e effeito da commoção polftica por · q_ue passa o · estado, para o· 
que expedirá . a~ nece's.sarias instrucções; e' fir.J.aJmente i . . . 

iJ re1atará. por · escripto ao governo pr.ovisório, séu successor (art ... ) a 
historia da' intervenção e a d0s negocias d0 estadu0 a seu cargo, particula-
rlsai}dt!J os assumptos s'ujeltos a seu conhecimento, mas não .definitivamente 

· resolvidos'.' 
•Art. ·5.0 ' 0 interventor. poderá, 'para manter a fór:ma republicana -federativa, 

para rest~belecer a ordem publica e t 'ranqhÜJ.idade p'op~lar e para assegurtu; 
a execução de leis e sentenças federaes: '• 

§ 1.0 Solicitar · do Poder Execi:ltivo Federal a retirada, de dentro do terri.~ 
torio · rio-grandenl!e do sul, de qual('luer éonting.ente_ de · f,oi·ças federaes, ou 
o 'reforçamento· dos continentes que estiverem' ·no estado; 

•§ 2.0 Dissolver, n·o todo . ou~ em pa~·te, a::;; forçé\,s armadas do estado e a,; 
arregimentaÇões ·eivico-militares, f_ormadas contra ou em pi·oi do mo;vimen't0·. 
comm~ciónista,. ou ápro:veital-as, confirmáJndo .Os -officiáes nos ·Püstos que ti-
verem, send0 a~ panentes .exp·edidas pelo ':Poder . Ex~cutivo :B\ideraL . ' . 

§ .'3.0 'Tornar . dependente _de lic~nça po!Í~irul as re.úüiões populares e · quael;l-
quer ajuntannentos, e au.torizar . a res;pectiva dispersao á força de ._armas,. de-
·por;; de "uma paci~ica adm?estação, _qtl.arido taes · , rem~iões e ailm~tamento's se~ 
jam causa directa ou ' se . tornem ea:usa . indirecta: de· perturbações da oi·d:eni 
publica·. 

§ 4. 0 Approvar, · mailda;r proceder a novo. du' alterar' ·para;_·mais ·· ou para 
,rnenos, ex-o!fiOÍo üU a requerimento ele · interessado, ·os arbit,rámentbs para"íü-
.t1ell,ntzação ar., 'prejudlcadpÕJ, sujeitand-o s empre suas decisõe s e déffnitiv~ re-
solu9.ão : ao P0d~'r Executivo Fede~al. ', :' . ' ,' ' 

' § 5.0 Prend~r ou autorizar, dentro_ do' terrÚcírio do estad0, a pds.ão; se!H 
depen:dencia de processo; de dia . 0l!l : de,· noite, com o ·respeito comp'átível no 
momento -' eom a::;; immu<r~idades' domici.lÍ~tes, 'em :o~sa; con~ortavel .não ·destimi.da 

.. aos criminosos, eo.mmurrs, e desterrar · r.J.omeadarri:ente- para. algum dos estados 
.d9-: EI"asdl 0.· :brasileiro:.,. · ·~- .. .; ._,,.,:- ' •. ,. ·-:· r-'' - ... i , 

CAi.W[ DOS DEI'tiTÃDOS : CEDI BTSllOTE~ 
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a) que tentar óbrlgar ou effecth,amente obrigar a quem tenha a utoridaae 
funcção, cargo ou emprego publico a deixar o ~:espectivo exercício, a não ser 
lJe!os casos e pelos nielos q11e as leis permittem; 

·b.) que recorrer a armas para rehaver bens proprios ou alheios para 
seus donos, furtados ou simplesmente tirados do Jogar em q_ue se achavam; 
ou pai? a haver indemnizaçào (JU~o> lhe seja dévida ou a outrem; 

c) que se desforçar de mal physico ou moral que haja soffrido ou que ou-
trem tenha soffrido, a não ser em legitima defesa, nos termos do art. 32 do 
t,;odlgo Penal; 

d) que se mostrar inclinado ou favoravel á solução de ·questões política, 
ou pessoaes pelas armas . 

§ 6.0 Deportar para f6ra do territorio brasllelro, com apprOVfLÇli.O prévia 
do ;poder Executivo Federal, o estrangeiro que fô!l encontrado com armas, 
envolvidt1 nos negocias politicos do ·estao.u. 

§ 7.0 P~rdoa~. attento a principias .humanitarios ou ao bem do estado, a 
réos de cnmes communs, as penas que lhes tiverem sido impostas, salvo a 
indemnizac;ão de damnos causados. 

§ 8.0 Determinar que as autoridades judiciarüts suspendam o andamento 
de processos e jl.llgamentos criminaes, durante o estado de siti-o, dispensando 
ou não a pri~ão dos Indiciados, conforme a ord~m puklica o exigir . 

. A:rt. 6.0 Quer o preso politico quer o desterrado ,poderâ. preferir a deporta -
ção para f6ra do Brasil, compromettendo-se, sob pena de ser recolhido e con-
sen•ado em prisão commum, civil ou milita r, durante o estado de sitio, a não 
penetrar em territvrio estrangeiro limitophe do Rio Grande do Sul durante o 
mesmos indiciado~; escolhido . 

Art. 7.0 O indiciado em crime politlco ou particular de que tomou conhe" 
cimento o interventor federal suspendendo o andamento do processo por parte 
da justiça (art . .. ) , poderá escolher para seu processo e · julgamento o fôro 
do Districto Federal ou o de qualquer dos termos do Estado do Ri(J)I Grande 
do Sul, si não preferir acceitar o proprio fôro da culpa. 

Art. 8.0 Quando em um só crime houver: mais de um indiciado e os indi-
ciados não forem concordes na escolha do fôro para o processo e julgamento, ·a 
jmzo do dlstrlc.to da culpa tomará conhecimento do crime e . dos seus agentes, 
s6mente para mandar pôr em liberdade o indiciado sobre quem n.ão pesem ve-
hementes indícios de criminalidade; e, com copia do summario que tiver for -
m~do, remetterá cada um dos demais indiciados para os juizes do fôro pelo::; 
mesmos indiciados escolhidos. 

Art. 9.0 O juiz do fôro escolhido tem competenda para avocar, a reque-
rimento do interessado, o conh.eclmento do crime e averiguação da criminali-
dade do interessado requerente. 

Art. 10. Aquelles que 'attentarem contra a hc;mra, pudor e honestidade ·das 
ramilias ou contra a propriedade p~Jtblica eu particum.r, bem como ·o soldado, 
escolta; carcereifo, detentor ou qualquer particular que deixar fugir algum 
preso politico, confiado á sua guarda, que o matar, que o maltratar, physica 
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yU" moralmente, ser!Lo proqessados e julgados d'e conformidade com as leis 
militares . 

.Art. 11. O arbitramento autorizado por esta lei não impede o prejudicado 
que :se não conformar com o mesmo de, findo o esta<j.o de sitio, recorrer ao 
juiz competente e meios ordinarios para haver a inden:inização dos seus pre-
juízos. 

Art. 12. As acções cíveis e criminaes, r esultantes da commoção política 
})Or que passa o Rio Grande do Sul, intentadas contra o interventor federal, 
serão processadas e julgadas· pelo Supremo Tribunal Federal e as intentadas 
çontra as autoridades e agentes nomeados por elle, pelo juizo seccional, com 
os r ecursos legaes. 

Estas ac.;:ões prescreverão no fim de um anno a contar dá cessação. do 
estado de sitio, ou da data da annullação de causa proposta dentro do período 
do anuo. 

Art. 13. A convenção do Estado do Rio Gramde do Sul, além de poder 
constituinte, será assemb1éa legislativa com faculdades ordinarias, ficando as 
leis ,e resoluções que decretar, dependeNtes, .para terem· vigor obrigatorio, da 
sancção do interv.,nte·r federal. 

O representante á convenção terá direito ao subsidio e mais vantagens 
quo l'eis1 anteriores concederam aos legisladores ri?-grandenses do· sul, assim 
cotn0 não ·poderá ser responsabilizado por suas opiniões, palav m,s e actos, 
no exercício do m a ndato; e, não o. estando, preso em ftaira nte, será c.ondu-
zlau perante a convenção, que será sempre a utoridade competente para resol- -
ver sobre a prisão, processo e julgamento dos seus membros. 

Art. 14 . A magistratura do estado será mantida, emquanto lJOr lei ao 
estauo outra resolução não fôr tomada; mas não será considerada poder ju-
diciario permanente sinão depois da revisão constituciona l. 

Art. 15 . . A Republica amnistia todos os crimes poiiticos e os communs 
connexos com esses, em que preponderou a politica, commettidos no Estado 
do Rio Grande do Sul até á data da publicação official desta lei no mesmo es-

' tado; e garante indemniza,r os prejudicados, por força e em conseql!encia do 
movimento commocionista, seja·m os prejuízos devidos a agentes do . Poder 
Executivo Federal, ou a agentes do governo rio-grandense do sul, ou a civis 
que intervieram na referida commoção politica. 

A preponderancia da politica nos crimes communs connexos com os crt-
rnes politicos será declarada pelo juiz seccional competente, nos processos exis-
tentes ou nos que se instaurarem, a requerimento dos interessados, ouvindo 
o ministerio publico, com recurso voluntario para o Supremo Tribunal Fe-
d,eral. 

I 
Art. 16. O interventor federal gosará do subsidio, vantagens e prero15a-

t!vas concedidos pelas leis em vigor ao chefe do poder executivo rio.-grandense 
do sul; e responderá civil e criminalmente pelos actos de seu governo, e ad-
ministração conforme está disposto nesta lei, 

'I 
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Art. 17. O Poder Executiv-o Federal é autorizado desde já a 'fazer as pre-
. c!zas operações de credito, na iml)ortancia de dez mil contos, para .occorrei: · 

ás despezas consequentes da execução da presente lei. 

Art. 18. ·Revogam-se as disposições em contrario. 

S. R. - Rio, 18 il.e Maio de 1893. -A. 11f(Yrei?·a da · Silva. 

I 

O Sr. Presidente dá esclarecimentos ao Sr. Moreira da Silva ,sobre des-
tino a dar ao seu projecto, e dá a palavra ao Sr. Demetrio Ribeiro. 

O Sr. Demetrio Ribeiro: - 'Confesso-me penhorado pela delicadeza de 
'V. Ex., e ha pouco, quando pessoalmente reclamei, não o fiz com o intuito 
de discutir antes de outro qualquer a solução para os negocios do Rio Gra,nde 
do Sul. Já na sessão anterior disse que julgava indelicadeza da minha parte · 
antecipar soiuções ou propol-as e que não faria indicação alguma antes que 
dves.Je associado todos os representantes da nação ao ~studo do ass'utnpto . 

Não foi, portanto, a minha reclamação feita no sentido exclusivo de me 
garantir o uso da palavra, quan.do ·o ce·rto . é qu e estou perfeitamente disposto 
a ceder o meu Jogar a outro collega que já se mostrou muito impressionad'o 
com a questão do Rio Grande do Sul, legislador de competencia incontestavel 

·em assumptos desta natureza, e que me disse estar disposto a apresentar já 
uma solução que vai merecer, ·creio eu, toda a attenção da Camara. Quero 
referir-me ao Sr. Justiniano Serpa, ·a quem peço a V. Ex. que ceda a 'palavra, 

• reservando-me para em momento opportuno usar ·do direito que V. Ex. nie 
quiz conferir. 

O Sr. JusÍiniano Serpa (signaes de attenção): - Sr. Presidente, o voto 
da Cam,a ra, acceitando a indicação hontem apresentada, affirmou, de par çom 
a extraordinaria importancia dó' objecto que fomos chamados a estudar, a 
urgencia que tem o Poder Le~isli).tivo Federal em resolvei -o' .. (lliuitos apoia-
dos.) Por outro lado, a quasi ,unanimidade de votos, verificada então, deixou 
ver que . a Camara compreh·endeu bem o seu papel, o seu dever e a sua res-
ponsabilidade p.a grave questão do Rio Grande do Sul. Esta questão é, in-
dubitavelmen(e, uma alta quéstão politica. Mas não é, nem pôde ser, uma 
questão de partido. (l1I1~itos apoiados.). Nos seus detalhes e no seu conjuncto 
ella é antes uma crise nacional. ·(Apoiados .) Temos, pois, necessidade de con-
siderai-a sob este aspecto, evitando, no seu estudo e na sua resolução, o au-
xilio das paixões, · que poderi~m aggravar, em damno aos interesses ·da Repu-
blica, a melindros!J. situação do paiz. (N1~me1·osos apoiados.) Acredito, Sr. Pre-

. sidente, que são elevados e ge,nerosos o~ sentimentos da · Camara. Mas, seja 
qual fõr o seu modo de ver a questão do Rio Grande do Sul, a opposição, em 
cujo nome' tenho ~< h om·a de iallar, affirma· o seu amor á paz da Republica e o 
seu profundo pezàr pela continuação da guerra civil. (Apoiados da 1n·inoria.) 
Posso ir .além desta declàração. Sinceram~nte empenhados em encontrar so-
lução pratica e honrosa á crise que se accentua naquelle estado e põe em pe-
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:tigo 3: Republica;- n ão t emos odios, ne.m resentil;ne.ntos, interesses ou maguas 
~gu~ ·c l·eem obstaculos á acçã0 pacificadora da Camara. (Apoiado?· da ?ni1w1·ia.) 

' Não importa isso, comprehende-se bem, esquecimento ou abandono dos 
.graves compromissos que · tomámos para com o paiz em momentos bem ·diffi-
·ceis para a nossa patria. 

N ã o quer dizer absolutamente que, cansados de lutàr ou impo·ssibilitados . 
·de realizar o nos~o ideal politk<?, propomos a pa z ao chefe d"o Poder Executivo. 

Não, Sr Presidente: A J10ssa: conducta é uma consequencia logica da si-
·t;u ação em que nos encontramos.'. Antes de, sermos p artidarios, somos patria~ 
ia.S. (Apoiados da1 mino?'ia.) 

E nes te mo1p.ento 'sõ podemos t er uma preoccupação - a alta preoccupa-
-ção de servir á Republica. (A.poiados_ ·da '»]cino1··ia.) 

P a ra nõs outl·o.s .d'a opposição, para os que d'efendemos a causa dos oppri-
-midos, o Bra sil é uma vasta planície; sobre a qual p_aira e ruge v iolentamente 
n1edonha tempestade. Mas os nossos olhares devem voltar-se principalmente 
Jlara o Rio Grande do Sul, que é a: eminencia ferida pelo raio. (jl11~ito b·em !) 

· AUi, mais do que em qualquer o]ltro ponto da federação, a luta pelo di-
'r.eito accende as c.oleras dos que teeJ;U o poder: , . 

A guerra civil avulta de .proporções e o g overno, por motivos que não 
conh ecemos, esgotd. os recursos do Thesouro e atita contra os h eroicos r evol-
~ados quasi todâs as forças da União. (:Apoiados e apa1·tes.) / 

T emos, pois, necessidade de dar · treguas ás paixões politicas e .entrar cal-
ntamente, · despre;venidamen'te, no estudo e exame desta questã0. (Al).oiados.) 

A opposiÇão, · posso garantir á Camara, :está disposta a todos os- sacrific-ios. 
Não a bsolve o governo, o chE<fe do Poder Executivo ; mas não procede ao in-' 

. ventario dos erros e crimes commettidos. F ez abstr~cção delles ao occupar-se 
-do g r ave .assurripto que nos reuniu. : 

Na 'Republica , o l primeiro dos dev~res é o exem1~Io, e a opposição está 
d ispclsta a cumprir esse dever, (Apoic~dós da mino1·ia.) 

M;l.s, manifestados assim os nossos intuitos, Sr. President e, · surge natu-
r-almente esta questão: é o Congresso competente para resolver, dentro da SU.;L 

<esphera de acção, o c0nflicto do Rio Grande do Sul? Por outros termos, essa 
'q uestão pôde ser resolvida constitucional~ente pelo CongressÇJ·? · A · estas in- . 
terrogações, senhores, me proponho responder, just_ificamlo ao m esmo tempo 
nm pr:ojecto, que offereço para base do seu estudo, á sabedor.ia da ' cam~ra. 

Ha quem. pense lá fóra, Sr. Presidente, e esta opinião parece crescer e 
avolumar-se aqui dentro, que n ão ha solu ção constituciona l para o caso do 
Rio Grande do · Sul. Mas, como muito bem . observou o illustre deputado ri(J-
g ,randen'se que encet:ou este d eba te, é erronea, .é .absurda semelhante opinião. 
(Apoi ados da -n~ina.-ia.) 

E' inconcebível que dentro das instituições republicanas não se encontre 
~olução r aciona l pa ra uma crise, que, perturbando a vida nacion a l, ameaça 
·-a Republica . (AptAádos.) 

A ·constitutção é .um corpo de doutrinas; um .conjuncto de, princípios, ~ 
'lei basiéa da n acionalidade. 
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Não prevê, nem ·"}Jóde prever todos os factos. Não pôde ser casuística;. 
Mas as theses constitucionaes teem, e não podem· deixar de ter, elasticidade-
bastante para comprehender todos os problemas da vida social ou politica. 

"o limite da Constituição, quando dispõe ou quando prohibe, é o mesmó· 
impo;to á previdencia humana ao appiicar. uma norma geral, e os factos poli-

. ticos controversos, diz um publicista a llemão, jámais poderià'm ser previstos· 
pela lei. 

Mas os princípios constitucionaes, estudados no conjuncto e harmonisa-· 
dos . com o desenvolvimento historico do espírito popular, fornecem sempre re-
gular solução a t<Mas as questões . . (Apoiados.). 

Daríamos, pois, pessima idéa da nossa competencia, como legisladores, de-· 
clarando ao paiz que a Constituição • que votámos, tão bem recebida pela opf-
nião n acional e tão benevgl!lmente acolhida pela critica, não fornece ele-
mentos para solver as graves questões que .agitam neste momento o espírito· 
da nossa patria! (Apoi,ados; muito bem.) ·~ 

Preva lecesse a opfnião dos que veem fechado o templo da lei aos gemidoS' 
e supp!icas das victimas da ' guerra civil, e deveríamos sentir tristeza mortal, 
verdadeira .e profunda magoa, reconhecendo que esta Constituição, que nos· 

'custou tantos' sacrifícios, que foi sagrada por uma revolução e em que suppu-
nhamos encontrar o espírito . da nossa: época .~ a a lm'a da nossa patria (apoia-
dos, nHtito bem), rião passa de t!m monumento egypcio destinado exclusiva-· 
mente a guardar o cadaver da dynastia deposta, de um rochedo diverso do da. 
lenta bíblica, insensível á acção ·da vara miraculosa e em que inutilmente bus-· 
cariamos uma fonte de inspirações capazes de salvar a . Rep~blicá (Avoiados;' . 
m1tito bem .. ) 

.Mas, . felizmente, Sr. Presidente, os textos ·constitucionaes, que sãe claros, 
não amparam semelhante 0piHião. 

A . questão do Rio Grande do Sul pôde ser resolvida pacificamente e consti-
tucionalmente pelo Congresso. (A1JOiados da ntinoTi,a.) 

Leiam os que ainda teem duvidas a carta de 24 de Fevereiro, art. 6",. 
2• e art. 34, nl 21, combinados com o art. 2• das ·disposições transitarias: E 

não ha n ecessidade de irritarem-.se o escrupulos constitucionalistas dos que 
podem ver na j:htervenção do Congresso uma invasão, para utilizar o termo-
da época, ou um ·attentaêio á autonomia dos estados. 

A doutrina de que a União pôde· intervir nos estaqos para manter a for-
ma republkwna federativa não é m;na novidade e :menos um paradoxo em 
inateria de direito constitucional. 

Semelhante doutrina decorre logicamente e naturalmente dos títulos- II 
e III da Constituição, combinados com o art. 6", n. 2. 

Não é nenhum absurdo a hypothese de que o estado pôde orga nizar-se· 
•"sem respeitar os princípios constitucionaes da União", art. 63 . Uma vez ve-· 
rificado o facto, e não sendo caso de ser invocada a att•toridad~ do poder ju-
fuciario, . que não conhece da org~nização do poder publico nos estados, mas 
da questão de constitucionalidade in specie - arts . 59 e 60 - ·é indiscutível a. 
competencia do Congresso para prover sobre a materia - art. 6", n. 2. 



E tal modo de entender e interpretar a Constituição, além éLe apoiar-se 
sobre a clareza dos textos, tem, para corroborai-a, disposição positiva: da con-

. stituição da Suissa, apresentada sempre, em se tratando de organização repu-
blicana, como exceüente modelo. (Apoiados.) Alli ·a constituição de 1874, arti-
go 6°, consigna o -principio da intervenção no intuito de assegurar o ex'ercicio 
dos direitos politicos com relação á forma republicana representat~va ou de-
mocratica e em outros casos que se verifica a respeito do Rio Grande do Sul , 
(Apartes.) Mas, um,;, vez acceita a competencia elo Congresso, perguntar-me-
hão: - quaes os fados que legitimam e justificam a intervenção? A 'este res-
peito, Sr. Presidente, devo fazer breves conside1:ações. Será este exac~amente 
dos pontos culminantes do deba'te, caso seja acceito o projecto pela Camara .. 
Mas, par a não deixar de ,corresponder á justa curiosidade elos que me ouvem, 
lembL·arei, de par co:t;n o estadó de desorganização em qu e se acha o ll.io Grande 
do Sul, flagellado pela guerra civil, o facto de não .guardar a constit1,1ição da-
queJ!e estado os principias constitucionaes da União. Não conheço, em seus 
detalhes, a organização politica do Rio Grande. Mas,. pelo que pude verificar, 
examinan!lo a sua . constituição, ena contraria os principias constitueionaes da 
União, attentando contra as normas da . orga :ilização republicana e em· pontos 
capitaes. 

Basta Q.izer, para não tomar tempo á Camara, que a constituição daquelle 
estadq não respeita o principio da divisão de poderes concentrando quasi todas 
as attribuições do leg:islativo nas mãos do presidente, que se considera chefe 
supremo do estado. O Congresso dos representa ntes fncumbe-se de decretar 
os impostos e fixa r as despezas, ·de oeganizar o orçamento. Ao ex ecutivo é que 
incumbe a funcção de fazer leis: 

Mas perguntar-me-hão ainda: qual o meio pratico · de realizar effica z-
mente a intervenção? A esta interrogação, responde o vrojecto. O Congresso, 
por uma resolução, decretai·á o sitio e determinará o processo segundo o qual 
o Estad9 deverá 'proceder á sua org:a;nização. (AtJarte.) :R:esta, neste ponto, 
uma unica objecção. E' esta: o perigo, que pôde resulta r do factQI, para a 
aut!!momia dos estados. 

Sempre fui partidario, Sr. Pre~dente, da doutrina autonomista. No Con-
gresso Constituinte, bati-me com esfor(:o e dedica ção por essa 'causa. 

Mas o principio da. intervenção não destrôe o outro principio. (Apoiaclos.) 
O Estado, estando organiza,do nos moldes da Constituição da Republica; a 
Uniã.o não pôde intervir . . Mas, dÍlinào-se o contrario, ou a Uhião intervem ou 
então não _passa de uma phrase sonôra a Republica Federativa. (Apo.iados.) 

E a este proposito chamo a attenç'ão da Ca m a ra para a opinião de um dos 
m a is notaveis fundadores da União Americana , Hamilton. 

No Fedm·alista, elle sustenta que no regimep federativo a invasão é m a is 
de receiar, pa rtindo do estado contra a União d,o q.ue desta contra aquelle. 
J.VI:.as estejamos tran,qtüllps. 

Não se trata agora de invasões, de ataques á autonomia do Rio Gra nde. 
Trata-se de salvar a Republica, pondo t ermo a uma crise política que . 

ameaça a nação. (Apoiados.) 



40 

A Camara dispensar-me-ha de justificar, desde já, em todas as suas 
partes, o p1'ojecto que tenho de submettm; ao seu estudo e apreciação. Mas 
sinto encessidade ã.a explicar os pontos que poderiam ser recebidos com pre-
.venção. 

O p'rojecto cog·ita da nomeação de uma autoridade incumbida de organizar , 
. o estado do· Rio Grande, nos termos dos titulos II e :(:II da Constituição. Es11a 

autm'idade será de nomeação do Poder Executivo, mas dependentemente da 
approvação do Senado. · 

Não creiam •. porém os amigos do Governo que houve o proposito de· fazer 
politic~ I+esta questão. A approvagão do Senado dará ao cidadão escolhido 
inaior autoridade e prestigio (apoi.aàos àa ·minoria), e a sua intervenção na 
investidura daque!la, autoridaqe tem perfeita explicação diante da Constitui-
ção . .Aà instar do que succede com- a nomeação dos diplomatas, prefeito fe-

. dera! e membros dos tribunaes federaes, o Senado póde intervir na escolha 
da autoridades espEcial, a que se refere o projecto. 

Lembro ainda á Camara que a doutrina do projecto encontra apoio, além 
de outras constituições americanas, na da Republica dos Estados Unidos do 
Norte, art. 2°, secção 2", n. 2, e da Republica Argentina, art. 86, · n. 5. 

Çogita ainda o projecto de uma -eleição especial para urria junta de go-
verno provisori?, escolhida pelas antigas camara§ municipaes do Estado, cha-
madas a desempenhar' senielhante funcção a exemplo da que lhe é commetti-
da pelo art. 59 da lei eleitoral n. 35, .de 20 de Janeiro de 1892 .. 

Essa eleição dar-se-ha durante o sitio. 
E como parece absurdo mandar proceder a uma eleição estándo suspen-

sas as garantias, uJ:ge explicar esta P.arte do• proojecto :· 
O sitio decretado · pelo projecto não se destina a suspender garantias, Es-

tas não existem absolutamente no Rio Grande do Sul. 
Alli violam-se todos os direitos e · supprimem-se todas as liberdades im-

punemente e irresponsaveln1ente. 

A guerra civil não comporta a manutenção de garantias. De sorte qué ·o 
sitio, tal como• o decreta o J)rojecto, crêa para o Rio Grande um estado r.ela.-
tivamen.te calmo, e, de par com a responsabilidade dos __ repl'esentantes do 
poder publico, que estabelece, restaura garantias constitucionaes necessarias 
ã manutenção do voto, Não se fará, estou certo, uma eleição regular. Mas, 
com o processo adoptado, e na situação daquelle Estado, conseguir-se-ha uma 
escolha proveitosa ao Rio Grande, commettendo-lhe desde logo a nomeação 
do seu governo , (.Apartes.) 

Outros pontos do projecto, Sr. Presidente, explicarei quando elle vier a 
debate. Farei todo o esforço por traduzir fielmente o pensamento da opposi-
ção. Esta não ;tcredita que tenha encontrado a melhor solução para a crise. 
Não considera o p~ojecto ym condições de inatacabilidade. Mas, como o que á 
preoccupa é_ a pacificação do Rio Grande, açoitado pelos ventos da revo!uç~o 
e submettido ao dominio do terror, pede á Camara que adopte o projecto para. 
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S<Jrvir de base ao seu estudo, empenhango-se por melhor solução. (A1Joiaàos 
da mino:ía.) 

Seria ilm erro, talvez mais, Ulfl '. crime assistir o Congresso indiffel'ente-
mentE:) á _ lu~a que incendeia o Rio Grande, devorando vidas preciosas 'á causa 
da Republiéa e arruinando, mais ainda, as finanças da União. (Apoiados àa 
1ninoria. ) 

A causa -do Rio· Grande é a causa da Patria (apoiados), e a esta o que é 
ffiais proveitoso é a paz, o maior beneficio da civilização. (Apoiados; ·rnui-

' to bem.) 

Quanto a mim, Sr. Presidente, lembro a];Jenas que, n a quella formosa por-
ção da Republica, tantas vezes illuminada pelo sol da glm.;ia e onde agora se 
f àz a noi-te da guerra clvil,- luta her~icamente; desesperadamente, mas em 
damnoso sacrificio da Patria·. (.Apoiados.) A!li; os que combatem são todos 
brasileiros (apo.iados) e os que vencem, longe de poderem celebrar a s victo-
rias alcançadas, têm como supremo dever chorar pelos que morrem, honrando 
assim os qile lutam até o derradeiro instante pela causa da R epublica. (Apoia-
dos; muito bem.) 

. . 
Sr. Presidente; estou certo de que a Camata cumprirá promi>ta;mente e 

nobremente o sim ·aeve:ç:. Não necessito de fazer appello ao seu patriotismo. 
Lembro apenas que o maior bem de que pôde gozar a Republica é a paz, e 
que a pa_z é a suprema aspiração de todo o paiz. (Apoi ados>· muito betn> m~Li

to bem.) 
Fica sobre a mesa o projecto do· Sr. Justiniano de Serp~. 

O Sr. Vinhaes: - Sr. Presidente, como a commissão geral trata exclu-
sivamente de um as.sumpto, e tendo eu de generalizar minhas considerações 
relativamente á _que;;;tão do Rio Grande qo Sul, ' desisto . da P!J.lavra, aguar-
dando a s.essão erdi~aria para. expender ~inhas idéas. · 

O Sr. Anfrisio-Fialho: Sr, Presidente, sômente impe!lido pelo dever 
é que pedi a p~lavra para tomar parte nesta discussão. 

Serei breve, brevissimo, em primeiro lugar porque não quero tomar o 
precioso· tempo dos /3rs . depuUtdQS e em ~egundo lugàr porque nao sou o.rador. 
Direi, -por . conseguinte, apenas poucas ·palavras para . :i)lstificar o projecto 
que vou apresentar. 

Não djgo, Sr. Presidente, uma novidade a ' esta Ca mara a ffirmando que 
toda a guerra é um ·flagello, ainda quandq feita por povos civilizados e con-
forme as regras· da sciencia militar: ainda- assim produz_ ella os mais funes-
tos effeitos . 

Se isto S() pôde dizêr em relação a uma guerra regular; com mais forte 
razão se o pôde affirmar de uma guerra civil, porque é da natureza desta o 
encarniçamento da luta, as vinganças parciaes, exercidas sempre que são 
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<>ncontrados os' aJ<il.veFsarios mesmo f0ra do camv.0 da lutfll;. aproveita-m-se até 
as occasiões para se dar cabo de um inimigo · pessoal. 

O .Rio Grande do Sul é infelizmente u.m exemplo elo(!luente do q.ue acabo 
' ' de dizer. Vés todos sabei11, pelo que a imprensa tem <il.ito; E.tllrue naqu;e!l'e Es,' 

t a do se têm praticaà.o os crimes mais horrr0rosos e que as paiocees aJH se desen-• 
volveram por tal fôrma que não ha mais garantia possível nem mesmo para 

' . 
as m.ulheres, (!luanto mais para os combatentes .. 

Entretanto, ps faet911 t êm. <ilem0nstFado que a rex-eb"çãJo tel!n taes e~emen, 
tos de vida, é tão pujante e forte que não poderá ser facilmente d(lbellada; 
até tenho minhas duv(das, e duvidas muito sérias, a resp~ito da sua derrota 
final por parte dos governistas-. 

Estudando bem a questão·, estudando os ele~Uent0s em presenç.a, con-
VAnéido de que a Juta p0de conÚnuar ainda por muito temp0, e desejando cor-
·r esponder a uma aspiração nacional, E.tue creio ser tam1lem desta Ca;mara, a 
pacificação do Rio Grande do Sul, 1'esolvi - r epito - unieamente em cum-
primento de um dever sagrado, pFopôr p0r m·inha vez um ~eio qu:e ju-lgo seF 
o mais a propriado para chegar a este fim. 

O m.eio é extraordinario, como a Camara verá, porque extraordinarias são 
as circumstancias, porque extraordinario é o facto ·que tem por · objecto este 
projecto de lei. 

Acham-se e;m presença, no Rio Grande do Sul, de ·um lado, os governis-
tas, de outro lado os federalistas. Os federalistas a ffirmam, dizem in esmo 
abertamente, que não deporão as armas emquanto forem governados pelo 
Dr. Julio de CastUhos, que é o Presidente legal do Estado; elles o affirmam ,, ' '' 
e têm elementos, têm força bastante para sustentar a sua proposição .. 

Quem meditar com calma sobre a natureza da luta, sobre os seus anté-
cedel1tes, sobre OS eleme)ltOS em acção e SÇ>bre as vantagens até hoje alcan-
çadas pelos revolucion(l,rios, c.01l.tra os governistas , nãQ.. p'oderá por um só ·ins-
tante duvidar d~ que os federalistas permanecerão firmes no prqposito de 
não se desarmarem perante os governistas, porq1Áe julgam-se com forças 
paJ;'a os vencer . 

Sendo assim, de duas uma: ou o Presidep.te do Estado ,abandona o poder 
ou a ,luta contin~arã. mais encarniçada, do,- que nunca . 

A ' questão a resolver é esta: ~?e queremos ou não pacificar o Rio Grande 
ào Sul; e como quem quer os fins quer os meios, o unico meio que se P,óde 
empregar para desarmar os federalistas é desarmar o Governo que os oppri-
md, que os ob.rigou a pegar e~ arma s. 

O meio prfLt'ico para chegar a este r esulta d0 creio que' está indicado na 
Constituição. l 

V. Ex. sábe que, pelo est ado de sitio, o governador de um Estado · cessa 
de ':funccionar c'Omo tal, é substiÚ:üdo por um poder representante . da Uniãio. 
Mas, como ' uma vez cessado o estado de sitio, o gover.n ador· legàr' deve voltar 
ã sua cadeira para r eassumir o :poder, n estas condições a luta recomeçaria 
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no Rio Grande do S~l, a declaraçâo do estado de sitio por u_m tempo mnls 
curto do que o prazo dé governo do Dr. Castilh_os não. satisfaria ao fim que 
devemos ter -em vistà. Por isso, proponho que o estado de :;;itio seja declara.d'0 
por cinco annos. 

'Tão- longo estado de sitio poderá parecer um horror; mas repito que as 
.paixi!íes que se desenvolveram no Rio Gl-rande estão por ta:l f<!irma desencadea-
das, que não creio que ,antes àb perioâo de einco annos ·pos·sa haver paz na 
'familia rio-grandense. 

O Congresso, Br. Presidente, 'terá d,!l decidir entre a continuação da luta 
ou o estabelecimento do estado (!e sitio, obt.iga ndo assim o Sr. ·cast'ilhos a 
largar , o p-oder .. Mas não me limito, I) O m êu projecto, a indic,a r simplesmente 
est~ m~dida. . 

' Seguindo exemplos da historia lembrq que, quando Roma precisou em 
certa occasião de um 'dictador, foi buscar Cincinato. 

Julgo que podemos indicar o nome de um homem que está na altura da 
missão de que desejo que- se.ja investido. Refiro-me a um general que tem 
excellentes precede'ltes, que é amigo da sua classe, que é mesmo homem da con-
fiança do. Viiee-Presidente da ·Republica; independente ·porque é rico, possue 
todas 'as condições de idoneidade para bem desempenhar esta missão; final-
mente, que acaba de dar uma prova decisiva da sua hombridade, pelas condi-
ções que se apresentou ao Vice-Presidente ~la Republica quando ·este o ·cha -
mou para ministro. Elle preferia rejeitar o lugar de ministro a aceitai-o sem 
a independencia que julga dever ter. O general que indico está, pois, nas. 
condições de exercer o ca rgo de dictador, como se verá do projecto que vou 
ler. E' o Contr'ii-,f&miramte D. Ca1:Ios Balthazar da Silveira. 

Terminando estas breves considerações, Sr. Presidente, declaro que não 
consultei pessoa li' lguma acerca deste projecto de lei; cumpro apenas um 
dever apresentando-o porque só assim ficarei com a minha consciencia tr:an-
quilla com relação á guerra civil no Rio Grande d'o Sul. 

Fica sobre a mesa o seguinte projecto: 

O Congres.so Nacional: ,. 
Consid.er:ando q~e os inte'r:esses da Republica _impõem a necessidade de 

pôr-se um termo á guerra civil que ensanguenta o sólo do Rio Grande do Sul· 
. Considerando que, pela intensidade'' profunda dos odios despertados po·;. 
I 

E)SSa luta fratr:ici!la, ,a calma dos espíritos, o arrefecimento d~s palxõ·es, a con-
fiança na lei e nas autorid,ades constituídas sé poderão tornar-se uma reali~ 
dade no fim de um longo -espaço de tempo; 

Consideral)do que só o itpperio de uma vorítad'e unica e 'bem intenciona-
da, subordinada unicitmei:J.te á vontade 'geral ela nação, m anifesta da pelo Con-
.gresso Naciona:l, pôde ·produzir essa a lmejada r.ealida de: 

· Art. ·1:° Fica declarado u •estado •de sitiio em toâo o Estado do 'Rio :<:}rande 
do, Sul por es-paço de .dnco annos, a c0'1'Jta r -:da da-ta des.ta lei. 

'' 
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Art. 2.0 E' nomeado dictador do Estado do · Rio Grande do· Sul, por espaço 
d" cinco annos, a ~ontar , da data desta lei, com todos os poderes civis e mi-
litar~s, ficand,o subordii1ado,· n o exercicio . de , suas f_uncções, pera nte o Con-
gresso Nacional, o Cgntr a -Almirante Balthazar da Silveira. 

Art. 3.0 O dictador ·nomeará, immediatam ente depois dé sua investidura, 
o seu successor eventual para os casos de fa-lta e impedimento. 

-Art. 4.0 O Gover.no Federal mandará, immediatamen:te depois Q.a promul-
gação desta lei, retirar do Estado do Rio . Grande dó Sul todos os c0rpos de 1 , 

linha qu e a lli se achavam no dia 17 1e Junho do anno passado, substituindo-os 
pela força absoluta mente indispimsavel á manutenção da ordem e tranquilli-

. dade e não podendo tra n !!fer,ir par!J, a guarnição daquelle Estado, durante o 
estado de sitio, nehlm~ ·dos ·officiaes que faziam ·parte dos. corpos sub_stituidos, . 
salvo e_m virtude de pro1iosta do dictador. 

§ 1.0 Serão . ~onservados exc.epcionalmente na ~ront~ira os corpos de ca-
Yalla ria indispensaveis á s ua segui"ança. 

§ 2. 0 O e.stacionamento ou distribuição da força de guarniçãÓ e !'!e .obser-
vação á fronteira, bem como a · substituição, mudanç~ ou transferencia dos 
n ·spectivos commandantes e officiaes, só se .fará .em virt ude de proposta elo-
dictador. 

Art. 5. 0 O dicta el01;· poderá orgànizár corpos ele _milicia .ou g11arda civica ·e 
licencia r os éx.istentes. 

O dictador nomeará uma commissão, . que será por elle presiâida, pa ra 
examinar as reclamações que forem feita s em consequencia 'dos prejui.zos 
m a t eriaes ca usa dos p ela revol'ugão, e do resultado fina l dos trabalhos da com-
missão dará conta detalha damente ao Congresso N acional, prepondo os alvi-
tres que lhe parecerem de justiça. 

Sala das sessões da Gamará dos D eputados, 1 9 dé Maio !J,e 1893. - An-
!risio Fialho. 

O Sr. Presj.derite: - Dos oradores inscriptos a lguns occupara m a tri-
buna, · outros. des istiram ·ela pa la,vra para qu ando se der qualquer m a teí;'ia á 

· discussão. 
Viera m á mese tres _projectos dos Srs. Moreira da Silva, Anfrisio Fialho e 

Justiniano de Serpa . 
Entendo que a ·commissão; tendo de aceitar um dos projectos ·como .• base 

para sua deliberação, . deve-se estabelecer , .vara esta escolha, a ordem na pt"e-
cedencla, na a preseutação ou escolhendo dentre os ·tres um, a juizo da com-
missão geraL Creio que este ,é o m elhor a lvitre para ·que ·OS trabalhos da ·com-
missão produzam effeitos praticos. 

O Sr. B-ellarmino de . Mendon~a Çp ela orde?n>: - Requeiro a V. Ex. _'q.ue 
se digne consultar á Camara se póde dar .I)referenC'ia para o estÜ.do a o pro-
jecto apresenütdo .Pelo n obre denutado, o Sr. Justinia no de Serpa . 
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O Sr. Zama: - Sr. P i·esidente, antes de , qualquer deliberação da Camara 
a respeito do requerimento feito pelo companheiro de bancada, tenho necessi-
dade de uma · explicação de V . Ex. ou da C amara. 

Aceito o ~tlvitre de tomar por base de estudo qua lqu er dos projectos apre-
sentados. A Camara continuará ou não, como hoje, em .cofllmissão geral, afim 
de r esblV\)r esse assumpto .. 

0 SR. DEl\>IETRIO RIBEIRO: 

ALGUNS SRS. DEPU~'ADOS: 

De accôrdo com a minha · indicação. 
Não, , senhor_. 

O SR. ZAMA: - Pergunto a V. Ex . se, resolvendo a Camara <J.Ue sirva de 
base para estudo este ou aquelle projecto, ,continuamos ou não em commissão 
geral até resolver a questão que nos tróuxe aqui hoje ? 

\ 
Entendo que não podemos deixar de continuar em commissão geral até á 

solução final. (A1JOiaclos.) 
• Não presumo que tenha mos achado melhor meio e m a is perfeito de re-

solver a questão. 
' . 

Quando lembramos a idéa de· urna commissão geral foi na h ypothese muito 
possivel de que a maioria, reuni_ndo-se e deliberando entre si, de accôrdo com 
o Governo, podesse· orientar-nos e encaminhar-nos melhor do que o estamos 

-até hoje. 

Não queremos senão. achar o meio seguro para uma solução fina l. 
Se a maioria nos offerecer este meio abraçal-a 7 herno.s cordialmente. 
:Ema tem de reunir-se hoje á noite, naturalmenttJ estudará a questão, e, 

s i hoje não' nos apresentar um a lvítre, poderá fazel-o na sessão de ainanhã. 
Portanto, forinúlo a questão: resolvido que seja pela Camara que este ou 

aquelle projecto sirya de base de estudo, contin'uare~os em commissão geral 
até á solução deste negocio '! 

VOZES: - Não .·ha duvida. 
O SR. ZAMA: - · Esta questão é a qu7 d!3sejo ver ventilada, afim de que 

não surjam novos obstaculos para a solução deste assumpto. 

O Sr. Arthur Rios (pela o?·cle?n): -'-- Sr. Presidente, parece que o honraào 
d~piitado pela Bahia, conhecedor como é elo r egimento e das p~aticas parla-
méntares, não pôde ter por um só instante· duvida sobre a solução da questão · 
que S. Ex. apresentou. 

· A Camara, em virtude do requerimento apresentado pelo illustre repre-
sentante do Rio Grande do _Sul, deliberou funccionar hoje como comrnissã:o 
geral para -o fim. especial de. estudar a questão relativa áqu elle Estado e pro- · 
pôr um a lvitre a seguir. ., 

Diversos a lvitres já foram propostos, .m as pretende S . . Ex. que, apezar 
disse, continue a Camara a funccionar como commissão geral. 

. Perg.un~o; Qual ·o resulta do pratico dessa deliberação? A Camara como 
commissão geral pôde dar uma solução definitiva sobre a m a teria ? 
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Não; f?Ó p0de deliberar· definitiva;mente sobre a ma teria à ·Cam_ara, não 
constituída em ·commissão ger:'Ll, mas 1lu:ri.e.cionando como . I"eiiler. Legislativ9. 
(Muitos apowdqs.) -

'E, assim mesmo, a Camara não dará, l'l.a questão, a solução final, porque 
ella dependerá ain.d'a ào voto do Senado (apoiados); para o Sena,do ·s~rá en-
viada a resolução que a Camara tomar. 

Por ·conseguinte, está claro q'ue a comrriissão geral ha de 'findar hoje, sal-
vo se novo requerimento surgir para :uma nova sessão (11ttti'tos. apoiados); 

. tanto mais quanto e honrado lea(ler da QPí:>osição j?, propoz que, .· entre as pro-

' ' 

,. I ' ' . . 
postas oH.ei:ecidas· á consWer~.ção ~a commissão, uma fosse preferma jilara 
servir de base para o estuào àa q.uestão . 

O trapnite a: seguir é este: o projecto enviado , á . Camara' terá o destino i·e-
gimen.tal destinado a .todos os projec.tos. 

E' '}Sta a minha opinião_, ped·indo desculpa á Camara de ter abusado da 
.sua attenção por algum terrtpp . (Não ap?iados.) 

VozEs: - Muito bem !" Muite ·bem! 

O Sr. D~m~trio Ribeiro (pela ordern): - Sr. Presidente, este·.noyo de-
bate vem ainda,' :roais uma vez, mostrar ·a E:;~>zão que eu tinha para que fosse 
additada ao regimento commum uma âisposiçào sobre uma n,ova hypothese 
àe reunião _con.junta das· duas Cruinaras, }'lara fazer respeitar a Constit,uiçKo. 
(Apartes.) '. ,, 

, Já cogitava de tod.os estes embaraços régimen.taes,. que estão . abaixo à os 
ir..teresses nacion.aes neste moll).entó. (Apoiados e não apoiados.) 

.. Já cogitava da preoçcupação 'ue levàr-se para o terreno pa;rÚdario uma 
qÍ).e~tão que colloquei' acima des}e ierréne, que colloquei <}O lado da Constitui-r 
çã:o da Répuoblica. ~Apoiados.) ' 

· Quando pretendi que os meus .dignes colleg~s é.ceitassem a ·.minha indi-
, ( ~ • I • 

cação, era justamente par·<L evitar as delongas · dos proeessos eràinarios do re-. ~ 

gimento, era justaJ;Ilente para subordimltr-me ao ponto de vista de que esta-
mos: diante de uma C!,uestão que exige sol-ução .rapida, · immediata e prorript~ ; 
era justame.nte porque, jilrestando homenagem. a i<!Jdos os repr.esentantes da 
nação, eu· tinh~ a certeza de qu~: todos · já têm u'rna opinlão feita . sobre os ne-
gocias do Rio Gr~nde à,o Sul e . que, wortanto; em ~ma reu..niã.o das·'duas Cá-: 
maras, em Congresso Nacional, ~a phrase da Cçmstit~ição, po'del' lamQ.s, ·por 
·ilma resolução. ter.r~linante e pàtrietica, 'f::tzer a paz, respeit~r a Constituição, 
manter !Nesa á henra da 'famiolia tie-gran'á.~nse. (Muito bern.) 

I 
Eis por que, Pl'' lPUZ aqu.i a_quella indica_ção da f1,1são das· Ca,maras e, ·se .me 

fosse -permitt,i(lo· voltar a este _ponto, solicita;ria dos meus cotlegas que reeensi-
dera~sein e · seu voto ,e •que a ·approvassem . \ 

Ella encerra o processo mais .patJriotico neste· memento, . por ser o que 
I . o 

offerece solução .mais rapida ã inadiavel questão 'nacionàL (Apo,iados.) 
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. Mas, desde que se recusou a reunião conjunta, a commissão geral iJOuco 
ãeo util poderâ. resolver, e, neste ponto, acho muito correcta a opinião do illus-
tre representante da Bahia. 

E, de facto, estaria irrevogavelmente perdida a minha iniciativa se não 
me fosse ·licito oppôr ainda embargos á vontade dos que pretendem -inutilizar 
um esforço digno. Não, senhores representantes, não sahiremos daqui, nã~ 
suspenderemos os trabalhos · da commissão geni.I, sem uma justificativa; e, 
em caso algum, não os suspenderemos indefinidamente, sem um resultado 
pratico. 

Bem s.ei que .os nobres deputados que representam 
fizeram, .apezar do exemplo de outros _que fazem parte 
nome da sua responsabilidade individual, suggeriram 
.<A,poiados.) 

a maioria ainda nada 
da minoria ·e que, em 

diversas soluções. 

Esta cjrcumstancia precisa ser explica da . E' preciso que saibamos quem 
é que está fazendo disto 'questão partidaria. (ApoÚulos, a1Ja.r ·tes.) Os represen-·: 
tantes da minoria, ·11ns por iniciativa propria, outros em nome conectivo, já 
trouxeram o concurso do seu talento e c1a sua palavra; mas nem o leader, nem 
os representantes da maioria, nem os seus membros, representantes do Rio· 
Grande do Sul, disseram ainda o que entendem sobre esta questão. 

Senhores, desejaria ver este Congresso laborando em um pensamento 
qommum, porque a obra é dá patria. (Apoiados; 'rnuito be?n.) 

O SR. MoRAES BARRos: - Nomeiemos uma éommissão especial que apre-
sente o seu parecer amanhã mesmo, se fôr possivel. 

O SR. EPITACIO PESSoA: - E · mais uma delonga; mais uma protellação. 
O SR. DEMETRIO RmNIR<i: - E é considerando a importancia que póde t er 

uma suggestão, uma indica:ção trazida pelos representantes da vonta de do go-
verno, ,P~Ios representantes da vontade da maiorià, que eu desejava que .esta 
commissão proseguisse, senão hoje, attendendo ao cansaço que póde já estar 
·invadindo o animo dos representantes da nação, ao menos amanhã., afim de 
ouvirmos a palavra do governo. 

E' natural, é justo ponderar os alvitres de uma e outra bancada, mas 
a opinião do go.verno é tambem indispensavel. 

Urge que .el!e falle, para não a inferirmos de seu ~ilencio ou de sua cri-
minosa conducta. 

E' bem possivel que da 'combinação 'de todos os alvitres tenhatÍlos umR 
solução commum, qué satisfa<;<a a todas as conveniencias. 

UM SR. DEPUTADo: - Mas isso demora a solução da questão. 
O SR. D'EMETRIO RIBEIRo: - O nobre deputado comprehende. que, -acceita 

a solução em commissão geral . '. (T1·occt1it- se apa1·tes.) · 
.Quero dizer, si accordarmos aqui na commissão geral, naturalmente des-

apparecerão as difficuldades decorrentes do regimento, porque 0 projecto que 
aqui acceitarmos passará .nas sessões ordinarias sem delongas ou discussões 
1f\uteil;. 

) 

-. 



l3asta de protellações. E' preciso que -os nobres collegas comprehendam 
que não ê pequena a nossa responsabilidade. 

Estamos aqui para deliberar em nome da nação, e entretanto e!la nos 
vê IneFtes ante o espectaculo ue uma guerra fratricida, deciara pelo Executico, 
que para tanto não tem com1'letencia, porém, que arbitrariamente dispõe dos 
recursos do Thesouro e das f0rças fedm~aes para supplan"tar nossos compa-
triotas. 

Temos certeza plena, certeza plena, répito, intencionalmente, que ha pro-
·funda cammoção interna no . seio do povo rio-grandense. 

O nosso deyer constitucionalmente definido ê, portanto, a ttender immedia-
tamen,te a esse incidente, eliminando a causa que o produz. 

E' mais que uma commoo,;ão interna; ê o assassinato organizado sob a in-
specção do governo e entreta>ttÓ a luta continu·a, sem que, ao menos, tomemos · 
á deliberação de recom1nençlar ap Vi.ce-Pre·sidente da Republica .a ur:gencia de 
suspençler essjt~ hostill.dades · sanguinolentas. (Apoiadofi.) 

Grave ê a nossa responsabilidade, senhores, e quero confiar no criterio 
dos represent~ntes da maioria, que ainda hontem não se julgavam abatidos 
ou amesquinhados incluindo-se na lista d'os seus. 

Eu que, realmen•e, não fui annexar-me a e!la, n1as qu com outros con~ 
stit_ui o nucleo que, aesde o tempo da constituinte, se veio desenvolvendo, para 
formar gradativamente essa mesma maioria; que velou, · mais tarde, em no-, 
vembro de 1891, pela Constituição e que · j.fLmais deverá profanai-a. (Apoiados:) 

Senhores, a minha obrigação, como · representante da nação, como brasi-
leiro, como filho do Ri<? Grande ào Sul, ê concorrer para que se liquide quanto 
antes este assumpto. Urge deliberar. Mas não vedes que ahi passa uma pro-
cissão de luto e de dor?! 

Ella perturba-in.e o espÍrito. Fer;e-me fundo a alma republicanà. De um 
lado, physionomias <,ue estampam a eloquencia lancinante da fome e do sof-
frimento angustioso. São mulhere:;.-. que supplicam a subsistencia, excla-
mando: Não te!JlOS recursos, porque os nossos maridos e nossos filhos, nos-
sds irmãos partiram pa1·a as v~•en·as ' ( appla1tsos), em defesa da liberdade . e 
ag,uardamos que a .revolução nol-os res.titua, aos nossos lar€s, ã nossa socie-
dade, á nossa vida, ao -·nosso amor ... (.L).ppla1tsos ruidosos . cob1·en~ a voz do. 
omdor.) 

De outro lado, rio-grandenses. que se batem e morrem na, peleja são os 
-veteranos da Republica, veteranos da liberdade, da .honra e defesa ·nacional, 
que -succumbem. (Appl(útsos.) 

· Rebeldes·! Mas um sem numero desses rebeldes que o marechal quer .es-
magar· vem de longe, enchendo paginas brilhantes de n·ossa historia . e enalte-
cendo a farçla do soldado brazileiro, que tambem pende .dos hombros do mare-
chal Vice-Pres~dente. (Novos aP1Jlausos ·nas galerias.) 

Mas, a responsabilidade dos nobres deputados lhes traz,. mais que a mim, 
obrigações inilludiveis e imperiosas, porquanto, no momellto em que se sentir 
ou se souber que já não ha aqui -quem se--hom'e· em .cumpi·ir .. os .deveres .de Te-
vresentantes da nacão, nesse .mome:(lto· talvez que ·eu não occu:pe mais . aq~i 
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esta cadeira e que lá ao lado de. meus irmãos que morrem eu já e~teja bata-
lhando pela Republica: indo como elles, até á morte, em defesa da autonomia 
e das liberdades de minha terra. (Appla1tsos.) 

o SR. JACQUES OuRrQuE: -E garanto que V. Ex. não irá só. (Apoiado.~. 

B1·avos e palmas nas gale1·ias.) 
O SR. DEMETRIO RIBEIRO: -!Sr. Presidente, não posso permittir que nin-

guem- se atrevesse a pedi:r-m·e que eu sopitasse as minhas paJlavras em nome 
do patriotismo, :poPque só em nome do patriotismo é que fallo. 

E seria extraorclinario que em nome do patriotismo , eu sepultasse as mi.· 
nhas op-iniões, q uando não vejo ninguem levantar-se ~ara, em norr"e do pa-
triotismo, 'Pedir ao Sr. Presidente da Repub!ica que ponha termo aos seu:; 
c-rimes, em .bem da obra republicana que S. Ex. talvez ainda não tenha com-
·prehendido, mas que nós temos o dever de zelar, porque é obra nossa, porqu;, 
é obra da Constituinte. (Muito bem.) 

O SR . . BELLARMINO MENDONÇA: - J á temos ;pedido isso muitas vezes. 
O SR. DEMETRio RIBEIRo: - Pois bem, nestas condições, o que desejo é 

ver t erminada a campanha do Rio Grande do ;Sul, que não é, Sr .. Presidente, 
cO!l1':.o se disse hontem a:qui, o Rio Grande do Sul · dividido em duas metades, 
mas o Brasil, 'Coordenado ·pela mão criminosa do Sr. Presidente da R epubJi.ca 
e ·por H. Ex. jogado sobre o Estado, que é a vanguarda da integridade da 
patria, e ~!l<' abria a S. Ex. as portas do Itamaraty. (Bravos e palmas nas 
oale1·ias.) Ha. sim. rio-grandenses que se transviam do devet· de lutar pela 
autonomia de sua terra. que a sacrificam criminosamente, mas esses são 
apenas dominados pela vontade do Chefe âa Nação. 

Foi e!le, foi o Poder Executivo quem int·erveiu na organização definitiva . . 
do •Rio Gr;lnde, ·perturbando a ·vida daquelle Estado. ·(Apoiados.) 

Todos vós sois testemunhas de que se ia reunir no Rio Grande uma as-
sembléa convencional com am·plos •poderes para dizer sobre o que devia sub-
sistir depois· õa revoluçã.o de 12 de Novembro, dessa revolução que, tendo o3 
mesmos intuitos, entretanto, .não era filha da revolução de 23 de Novembro. 
(ll:f1'tito ben~. ) 

Vós todos podeis attestar que ·foi essa intervenção, hoje confessada pelo 
pt·oprio poder que a praticou, que fol interromper no dia 17 de Junho umJ 
eleição a que se devia proceder no dia 21, de sorte que, dentro de quatru 
d'as, terü>.1ll<t'S ele'to a conw:nç:ão que devia decidk se manteríamos a obra que 
alli se 'Chama 'Constitufção do •Rio Grande, mas que é a mais escandalosa de-
fraudação da doutrina republicana organica ·em q·ue se quiz baseai-a, ou se 
deviamos manter a 'Constituição decretada ·pelo .De. Barros Cassa!, no Go-
verno do !General .Barreto Leite, esse General a que= esta Assembléa. e o 
Senado saudaram no dia da resta.uração das suas sessões, ou ·ain-da, ·se con-
viria mais IQ.Ue se elaborasse uma Constituição nova . 

Era esta a situação politica em torno da qual se conglobavam, embora di-
vididos ,por dissensões internas de origem remota, por crimes de longa da.b, 
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o~;; hon1etls do Rio Grande do , ·Sul. E, depois de orga,plzado o Estado, eu, se 
fosse um vencido continuaria pelos meios regulares na defes::j, das minhas 
:déas, subordinando-me á opinião dos meus concidadãos, assim con:.o os outros 
fi'Cariam com a responsabiÜdade do seu triumpho. (Muito be?n.) Mas o que . . I . 
nenhum homem do Rio . Grande aceita, ve~ha elle dos arraiaes do velho con-
servatorism~ que era no t ér.Ó•po do Im.perio o unico ·elemento retrogrado alli 
existente, ou tenha a responsabilidade da •propaganda republicanjl; o <rue ni\::. 
podemos admittir alli é essa tutela ignobil ,por rr"ei<i. da qual se querem elevar 
os medíocres · que não d·3ram .provas nem do seu merecimento .pessoal, nem 
de comprehen~ão republicana. (1l!l1~ito bem~· m1titd li em.) 

Sr. Presiqente, vou terminar, e terminarei reproduzindo palavras que 
hontem pro{er·i: 

Como disse, tenho certeza •plena de que a solução ex1!3te na propr~a Con-
stituição, :mas esta solução 'Preciza ser dada com urgencia. (Àpoiados.) L 
esta · assemb~éa, visto 'Como tem nec,essidade material de rer;ouso, em todo o 
caso, não deve -retirar-se daqui sem dize~.' · que · vê com pezar que o Podet· 'Exil-
cutivo ateiou a luta fratriCida, fazendo : se · parte em uma guerra em que " 
Constituição da R-ep~blica •lhe ·:prohibia essa funcção. (Applausos.) 

'Isto póde justificar de certo IX\Odo a nossa delonga no estudo da soluçib 
que sa:tisfa~a ~os intevesses de todos; isto póde permi-ttir-nos temp? para qu10 
alguns Deputados estudem o assumpto; mas, sem esta declaração, quasi po-
C:emos dizer que .-o Congresso está .collocando-se abaixo de suas · funcções 
~egaes. (Bravos e 1·ep~tidos a11pZausos.) 

. Existe a .guerra 'Civil, disse· o Vice-Presidente em sua mensagem. Fere-se 
m-e~onha luta fratricida, sabe-o a Camara, agora reunida em commissão ge-
ral exactamente .para medítar e resolver a mais grave das questões da açtuac 
!idade. Estamos err" pleno uso de nossas attri?uições, •porque a Camara, desde 
hontem, está plenamente constituída, tem direcção eleita e commissões no-
meadas, ·e entretanto. vam~s dar por terminada essa sessão sem nada haver 
decidido. Não! isso não é possível. 

,Deputados ha que precizam de tempo ·paz:a estudar _ um assum'Pto_já sobe-
jamente •Conhecido! Pois bem, que lhes seja pern:.itt-ido esse tempo. Nós é que 
não sahiremos daqui sem deixar as nossas impressões em face dessa via do-
lorosa .que '!>encor.re a . revolução alimentada pelo Gov·erno do Rio Grande 
do Sul. 

Acaso ha alguem ahi que desconheça o esfÓrço t.itanlco do Sr . Vice-Pre-
sidente da Republica, as prov·idencias recentes de S. Ex. para terminar ' a 
guerra pelo esma·g.amento do Rio Grande dei Sul? (Apoiados.) 

Ahi estão os telegrammás a d!zer que · S. Ex. tem correspondenc!a In-
cessante e immecliata pelo · Telegrapho .con:. os seus chefes militares no Rio 
Grande do Sul e que S. Ex. fuanobra e põe em exer<cicio todos os recurljo:. 
d~ ·eua. tactica. (Apoiados.) 



O -BR. AMIIlRico. J.m.Iz; .,..- E não leva a gúena mais longe porque te!n 
medo de- tirar a força da ca.pital.· 

.O SR. DEMETino •RIBEIRo: -Terminando, 1prÕporei uma resolução que vet-
balmente vou redigir. 

Em fa:ce dos debates hoje entretidos nesta . assemb~éa, a Cama.-.a dos Depu-
tados, êbnstituida em commissão g(}ral, resolve continuar arr.:anhã O seu eS-· 
tudo. ainda em éommissão gera:!, e fa.zer inser·ir na acta uma declaração d~ 

desgosto profundo, por ver ainda oproseguir no Rio Grande do Sul a guena 
civil mantida pelo Poder Executivo. (M1titos apoiaàÓs.) 

v .oZEs: =-- Muito bem. 
(Das galerias irrompem prolongadas salvas àe palméM. J 

O Sr. Francisco Glycerio:• ~ Reconheço bem as difficuldades que ma 
cercam . quando tenho a~é certo 1ponto de contraPiar as vistas e os sentimen-
tos do illustre representante do Riõ Grande, rr..as a responsabilidade que cabo 
tanto á opposição como á maioria da ~amara na solução , deste . negocio . .. 

.Q .SR . E •PITACIO iPESsôA: ·- Mitis a esta do .que áquellií pela responsabtll; 
àade . do G overno . 

, O Sf\.' FRANCISCo GLYCERio: - No reg!men actual não temos responsa-
bil1dade- do Governá. 

VARIOS SRS. DEPUTADOs dão ap,artes. 
O SR .. _FRANCISCO GLICJ!lRIO: - •Peço a ·v. Ex. qqe me auxilie e aos meus 

honrados co!1egas na manutenção da calma necessaria para ·.a discussão. 
Uma observação da oyposiçã:o recebeu uma · resposta minha·. DecJaro que 

responderei ás interjecções dos m eus collegas, mas é preciso que não se esta-
beleça desde já o estado de sitio. 

(Trocam- se diversos apartes.) 
Não trato do estado' de ,sitio. O que me desagr-a.dou foi · uma certa ma· 

nifestação de apposição ás minhas palavras. 
I 

Tenham paciencia , nós estamos deliberando, · e appeHo para · os nobr· ~ 
Deputados, que •t eem tanto dever como eu de manter o decoro e. a circum-
specção desta Camara. 

(Trocam.-·se calorosos apartes.)·. 
l() ·SR. MoRAES BARRO~: · ;,__ Aprendamos a ouv-I!'. 
0 .SR. PRESIDENTE: Peço aos n obres Deputados que del·X'em u orador 

p-ro seguir: . 

O SR. FRANCISCO GLICERIO ~ - Se comece! decJ8irando. que achava difficil 
a minh;. >posição, depoi~ de ouvir o nqbre ·Deputado pei'O Rio Grande, . cujas 
rr.aguas IE'S'peito, como não hei · de reconhecer •que o publico . põde intervir 
nesta que>stão? Quando a Camara del·ibera nlnguern põde intervir nos dP.ba -
te.s; esta é a questão . · 

Sei bem. Qua l o Governo que tem popu~aridade{ Qual a ·revolução que 
nã9 te !TI· .sy.mpathias? -Nã:o · estra nho isto, sinto m esmo . não dar o me1,1 voto 
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já: e j 'é. ·em favor das propostas· em -dis•cussão; mas não o .posso fazer sem 
estud:o. \ 

\ 
Tudo quanto a commlssão tem ·opedlào nós· votarr..os. , (Apartes.} 
Mas,. meu •Caro col!ega, acabo de ·convidar meus companh~iros de bam:!a~a 

:Piira uma reunião hoj,e á nolt'e. Ent~o os . nobres Deputados quer~in quE) to-
- meí:nos so'bre o ass).lÍnpto . uma_ 'deliberação rapida? ' 

O •Sa .. 'CosTA JuNIOR: - Da opposlção vieram tres prçj.ectos, 
o .sli. EPITACIO PEssôA: - Estâ ·en,ganade: da oppesição fói, sómente unJ-. 

<rroGam-se o1U1·os ap?'rtes.) 

O SR. PREJSIDENTE: · - Peço aos nobres Deputados que restà'beieçarr, o 
silencio paT,a o orador .pro seguir . . · 

0 SR. FRANCISCO GLICERIO: ~, Não· 'V~jo @ l!lOtivo; po·r que a maioria deve 
ser censura!}a. A op1posição .pediu o nosso ocncurso para a discussão, nós de-
moi-o. Mas ·nós não portemos ... 

(Trocam-se prolongad.os e aalorosps à partes_.) ·, 
o SR. PREJS;>DEJNTE: ....,.. Si es nobres Deputãdo_s n~ a:judam a M:êila a ga-

•rantir a palitvra ao orador, tenho necessici!ade de cori•vidar a cemmissão . a le- · 
vantàr a sessão . 

o- SR .. FRANarsco IGLICEruo: -,.. NÓs estamos resolvendo assumwto S~Jl'i~. 
As pr0•postas dos nobre!! Deputados são dlgf!as do nossó estudo, mas não sou 
obrlgad'o a ·: acompanhai-às. ~. 

Mieu distincto col!ega ·peló Rio Grande do ·sul exaltou-se, apaixonou-se e \ 
incendiou-se no iogo do seu enthusi;lsmo. Acho isto muito. justificavel. 

' Extranharia que IS. EX .; OCCUJpando a trib1fna par~ tratar desse assum · 
pto, não se apaixonasse violentamente, co~-e o fez. Isto é de esperar dos seus 
setithhentos, -dos traços ·car.aote,ristices ·de im;etuosidade pelo torrão natal . 

frest0 a S. Ex. as ·minhas homenagens_ ile -admi•ração e respeito. 
Mas <J :que é mistér. ~· - que a maioria se repna para estudar o assurnipto; 

o que é n;tistér é que aos sentimimtos e1e:vados de S. Ex., q.uando prete~· h 
erguer-se i~petuosarilertte co~tra a ihtençiÍ~ do seu pensar, corresponda um'"-
deliberação sensata, madura e séria, · toma·da pelo ' IComgresso ·Nacional, par!l 

c •qu~ tenha a ef-ticiencia pr-ecisa:.' afim de ·q-ue seja -cinnprida a sua resolu~ão. 
(Muito bem.) 

-0 SR. ZAMA: -, Nisto, estamos dé accôrdo. 
tO SR. FRANCit>Co• GLYcEruo·: ~ Si os nobres Deputados qui-zerem elevar-se 

a:o· terreno das_ paixõ_es ipcandescentes, entâlo, ·em :vez de desastre do· Rio Grau~ 
de_,_ teremos. •um outro, muito maior, bastante .para ·dividir o-:paiz. i(Mttito. 'bem. 
:iJi'uito bem.)_ 

Hr. Presidente, a .11cção do Congresso Naocionai, st :t'ôr dis-cretamente en-
caminhada,' tem de se dirigir tambem ·cõ_ntra o Governador do Rio Grands, 
republica:p.o co.berto 4e fil'lorias , •(M'!iítos . apoia~os . ) 

<· ' 
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Não lhe devo nenhuma attenção -pessoal, além. do reconhecimento <1Ufl 

·:faço ·de seus .serviços em relação á propaganda: que precedeu- â proclamac,;U.9 
da Republica. (Apoiaàos.) 

!Sejam quaes forem as divergenclas da opinião na-cional, seja quai f.ôr a 
situação em 1que elle se a-eha collocado em frente das sympathias despertadas 
-pela causa revolucionaria, e vigorosamente sustenta.da pelo nobre Deputado 
Sr. Demetrio, é precizo que diga tambem ao meu honrad·o amigo - o Go-
vernador do R io Grande do Sul é um dos mais dignos, elos mais elevados, ao-; 
ma·is -c-onvencidoE!_ e dos mais vi~orosos republi-canos. (Apoiaàos; m1~ito bem; 
muito bem.) 

!Ü SR . DEM:ETRIO RIBEIRO: -Não toqud no nome àelle. 
0 SR. FRANCISCO GLYCERIO: ;_ Bem sei, tr:.as . .já se 'tocou neJle. 
O SI!·. :ZÀ-MA: - O Sr. Castilhos não está em discussão. (Riso .) 
10 1SR. F)IANcrsco GLYCERio: ·- Com a intervenção cro meu amigo ·conse-

gui, po-r alguns instantes, des pertar um certo enthusiasmo e algumas risadas 
a proposito. 

!Porém não tenho em vista a!paixonar o debate, vejo as difficuldades qUI! 

me cercam, mas cumpro um dever que considero sagrado. 
Voltando á questão, direi q_ue .s. Ex. foi injusto, porql!le disse que os f•)-

.glmentistas estavarr" procurando embaraçar a marcha da questão, quando eJI:t 
estava superior á chican2!. do Regimento. · 

Mas nés não ternos 'que obedecer a normas regulares, nós não podemos. 
aO'eita:r ·um acto I'egislativo, senão 1:~vestido de -toda a solerni)idacl.e legal , para 
que este aéto seja . respeitado. 

IA. ~aioria .:-ae reunir-se, devq declarai-o, ;para pensar sobre· as propostas 
- ~a apresentadas. Não me 'COrnprornetto a trazer n enhuma soluçã_o, aguarda.-
và que a opposição trouxesse dentro ·da Constituição qualquer alvitre par<l 
encaminhar o caso d.o Rio Grande do Sul .. 

.o •SR. DEMETRio R:LBEIRO: - Desde que V. Ex. admitte a hypothese ie 
uma solução constitucionai\ por que não a apresenta? 

O SR . . F]".ANcrsco GLYCERio: - Desde que a ovposição pediu para tratar 
desta questão, .nós, em v~z de fazE:"rrr:.os a reunião hontem adiamol-a para. 
nõje. Mas, devo dizer, não me comp.rometto já , nem ·,por mim nem por meus 
co11egas; a. apresentar uma solução porque tenho -um certo r1es-consolo quando 
~ftento p~•ra: as soluções aT>resentadas pelos i11ustr~~ cnllegas; todas elJas 
trc:;.em n'l sr:u bojo a 'c1esor'5anização completa do Estao'!o eo Rio Gra~de do 
Sul e isto é inconstitucional. Não posso clar o meu vo~o ::t reNhuma solução. 

Mas, <'m summa, o que desejava •·ra djrigir resp·eito·:·nncnte ao meu ~oi
lega., reT>rH·f.ntante do Rio Grand'e do Sul , o meu. p~ot"~"o. N&o fazemos al?su-
lutamente chicana nesta questão. Si tivermos de negar o nQsso voto ás me-
didas agora sub'!TI·ettid'a :10 nosso juizo, l'az-erriol-o francamente, directame nte 
(a.poiaclos) <' er-.tão será- porque n<io tr·nharnos chegado a. um aecgrdo; ma~ 
pão po•rque :"taj;:>. O -II).ep.or qe?ej() dfl fiJ.?;er tJOlitica:p-em. 
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iÉ>or outra parte, declarou o nobre Deputad·o que queria. ouvir ~V · O[>inião 
do Go~ern~ sobre o assumplo. De . mim niio . ouvirá S. Ex. essa. opinião. Si 
o nobre Deputado quer a . opinião da,_ Camara, dal-a-hei; porém, não sei · por 1 

que se exige de mim a opinião do Governo, quando não represento o Gover-
no. Neste regimen a maioria nada tem com o Governo . 

VozEs: - Ora, ora .. 
O SR. BRAZILIO oos SANTOS: - Temos um regimen na Constituição e outro 

.na realidade . A rnaio~ia representa o Governo; é uma questão de facto . 
O SR. FRANC!sco GLICERlo :. _:_ Si . estou p-rotestando ·cont·ra o facto, si es- . 

fou dizendo que o Governo nada tem corr • . a maioria, como ê que os nobres 
Deputados querem fazer ui:na inversão? 

Sei já, Sr. Presidente, que o que se quer saber é a opinião. do Governo. 
Mas é assim que _se quer obter o nosso concru;so. (Apartes.) 

O SR: EPITACIO PESSÕA: - y. Ex. vive a repetir isso, como si f.osse favor 
que nos fiz-essem. 

O SR. FRANCISCO GLICERio: -Já disse que respeito a opiníão de VV. 'EExs., 
mas querem ou não querem o nosso ·Conc~rso? . Nã,~ estou el'evando o preço 
C:: o nosso concurso, apenas alludo a elle. ~Apa1·tes.) 

!S·r : Presidentet, estou de accôrdo com o nobre Deputa!do ipela Bahia, quano 
;prestou seu assentimento ao nobre · Deputado pélo Rio Grand-e. A missão desta 
commissão geraJ finda-se hoje e· o projecto offer ecido á consideração da Casa 
será submet.tido á consideração da Can:.ara, quando reunida ordinarjamente . 

O SR. · DEMETRIO RIBEIRo: - Perdão; ainda amamhâ estaremos reunidos 
em commissão geraJ. 

O SR. FRANCISCO GLICEJRio: - Esta sessão é producto da Cannara. Quem 
proroga. os se':ls p·o~eres? 

O. S'R. DEMETRIO RIBEIRo: - Nós, pelo Regimento, continuamos em ,com-
missão ·geral, até t erminar-se ó assumlpto. Si VV. EEx. não pretend-em apre-
senta-r indicação alguma , ·então dá -se a hypothese de cessar o 1iebate, mas 
si pretendem, como acho q·ll!e devem p.r€tender indicar algum.a cousa, ;:thi estará 
a razão para continuarmos amanhã em commissão geral. O qu e quero é evita:-
lor.gas .dis-cussões na sessãc; ordinaria. 

O SR. •FRANcisco GLICERIO: - Mas não a cho isto r€g•u'laa-. Amanhã o no-
~re Deputado tará nova ,proposta para que a commissão geral se restabeleça. 

•Sl~. Presidente, o nnbrr Deputado pelo Rio Grande do Sul concluio as ._. 
suas observa ções, fazendo uma proposta, á qual peço licénça para oppor-me .. 
S. Ex . conclui~: sua p r oposta com palavras que redundam err.. uma censura 
ti int;·rvenção do Governo da União na revolução do IÚo Grande. Isto quer 
di:<~er q_ue fazemos uma antecipação do nosso voto: é um prejulgamento da 

. qu~stiin e não ·posso de modo · n enhum votar pela. indicação do nobre Depu-
tado. Acho que S. Ex. deve, ·em vez de irritar os animas na solução desta 
questão, .concor-rer para ·que façamos umf!.· proposta collocada acima dos in· 



I 

teresses, a que chamarei - não partidarios, mas dos 1ntereJ!!les revolucionarloa 
do Rio Gr!!,nde do Sul. 

S. Ex·. 'devia retirar essa l}roposta para que façamos atr_anhã nova com-
missãç:> geral. 

O SR. DEM•ETRIO RIBEIRO: - Continuamos amanhã em commissão geral. 
18. Ex. pócle expli.car este <ponto, porque· é um embaraço pa.ra votar-se, 

não votarei a censura contida no requerimento. 
(J SR.· ANNIBAL ll'ALCÃo: - A Camara em sessão secreta, que equiva!la 

á. commissã~ geral, rejeitou o tratado das M'issões. 
'0. fiR. ,OrTicrciA: -Mas constituiu-se err:. Camara. 
'O SR. EPI'rAcio: - E V . Ex. póde dizer-me si a Camara não ;prorog-ou " 

sua , sessão ,pa'ra o dia .seguinte'? (Outros ~partes.) 
O SR. P.RElSIDENTE: - Lembro aos nobr·es De.putados que quem tem a 

pala'V.rá é o Sr. GHceNo. 
O ·SR. FRANCISCO !GLICERIO: - Sr. .P.resi·clente, ·nada mai·s tenho a dizer . 

Acho que o npbre Deputado dev,e facilitar ~ votação da sua proposta, re)J. 
rando a parte final . 

.A!go·ra; quanto ao concurso que riôs clevlamos prestar em relação á. pJ·o-
'IJOSta: nossa, a nada me posso comprometter; tenho ·necessidade de ouvir aos 
meus amigos, e elles tomarão a cleUberação que julgarerr:. mais · acertada, ·ou 
aguardarão a discussão das propostas já ml}resentadas, para intervirem erh 
accasião opportunil.. (M1~Uo bem.) 

O Sr. Vinhaes (pela orãem): - Sr. Presidente, o nobre leaãer da maioria. 
t·eferindo-se ás Interrupções feitas a_ S. Ex., voltou-se ha pouco para as ban-
cadas da opposição e perguntou si esta vamos em · estado de sitio . 

Eu t-enho a dizer a esta Ca,rr.ara em que estado de sitio nós já estamos. 
All1da esta manhã u.rr:. cidadão resp'eitabilissimo, uzyt dos m a is eff.icazes au-
xilhrE's do Marechal Floriano a 2'3 dEl Novembro, e ·~ue s e acha ausente desta 
Capital, teve sua casa, seu lar, assaltada pelo 2° Delegado de Policia, acom-. 
panhado de ·cinco beleguins, que va.Sculharam os seus trastes mais ;reco:ndi-
tos, apprehenclendo conespondencia de que o Sr. Delegado se r ecusou a dar 
':'ec:bo. 

O SR. ;PREJSIDElNTE: - O nob~e Deputado. deve lembrar-se qut a Camàra 
es tá constituída em commissão geral; discutilrlos neste momento uma questão 
de ordem e todo·s os E'Sclarêclmentos de V. Ex . serão recebidos co.rr- mui''' 
a.grado·. ·Ma!i Y. Ex. a1astam1o-se do as.sumpto, desvia-o de maneira a nilo ' 
se poder' .chegar· a uma solução. 

·Acredito qúe o ·honrado Del}utado . terr- mals eml}enho' na l}acifh.!aÇão do 
Rio Gramd~e do· su: .. d,o que em desviar a q·uestão: pelo que peço a .S. Ex. que 
auxilie á. commissão geral nos seus trabalhos. 

O 'SR. ~VINHAElS - Desculpe-me V. •Ex. este ll}arenthesis, <que é devido 
ao espanto que tive ao receber semelhante noticia neste re'Cinto . 

'. 
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Tudo isto .sJ.gni!ica que i temOB' obrigações restrictas; aqui· ~ãb' ha maioria 

nem mfno-r ia. ninguem _es·t:á. aq•ui par'a fazer -concessões- a este a·u áquelle par-
_tido, m 'as ' ur)icamente para cumprir o nosso dever, que ê -par(!. o que wqui' :l'c.-
mps mandados. 

A qu'estào ll!D .R}O G.rancie nà~ aéfr!ilt~e delo:pgas e a nossa o:br!ga;çiÍ.o ~ . 
empenha-rmos todos eis . esforços para que a questão seja imll}edlatamente re-
kolvida, . . · · r 

Não (, sómente a questã~ lnterifu que me parece _querer-se' :p-r;o'lo~1gar, f: 
tambem _a questão extrang-eira. SE'li que as . naçõ·es vizinhas eslão com as suàs 

·attetições ,voltadas para nós; as suas fronteiras estão -sendo .dnvadrdas e atraz 
da . guerra c! vil pó de vir a guer-râ internacional. 

PePgul'!to. s·i -n-ão ,r- dever nosso ' em;Pregar tod.os os meios ao nosso alcance 
·pü.ra qu.e em menos de 24 horas possamos t'esolver a questão do Rio Grande:' 

·,Si assim ê, não sei por -:{Ue mo-tiv'o o '~lea;de~" >da m~ioria levanta, d'e~ois de 
tr-e~ :mezes dé -sangue derramado. n'9 Rio , Grande, tempç) mais que -suffi~ien.te 

_para -que totlos flzessemos a apreciação circun:,stanc·iadaJ_ de que à-lli se está· 
pass~ndo, para ped-ir um?-' commissã.~ apenas com _o intuito •de protelar o 
a;ssump-to. 

A Opiniã@ n a cional estiá c0-m os olhos vol taâ·õs par(l,,: nós e deseja que ,,.,. 
tesolrva quanto antes este assu:m,pto . 

. Ainda ' ha pouco ouvl dizer que uma das pÇLrtes belligerantes não , altlmlttf-
rá sbhição alguma do ' Congresso; mas o nosso d-ever ê tomar qualquer alvltr•i 
e depois · de· asslm proceder ter,emÕs swlvo a . nossa/ responsrubil·iqade. _ - · · 

Todos nós estall:.os habilitados p•ara resolver o assumpto. Sendo assim 
I 

para - que é pr~cizo uma commissão ;para estudar, no ·remanso do gab-inetf!, 
uma questão de honra · nacl.onal? 

P eço a Y. Ex. que consulte a · Cas&., sobre , si coi> corda com a. proposta <lo 
Sr. ·Bel'larmino de MeridoÍlça, :O a qual se pede q1;n seja adm:ittido· .o prÜjecto ·~o · 
Sr . Justiniano iSerpa paira serv:ír de · basé á sol tJção do assumpto. · 

•f!reic quo .I; · -~sta, ar 6p!nlão dos honwne qu~> estãc dis,v:..sto~· a dar sc,l,uç.li.ll 
imm8diata á guerra h .oáo1;osa do Rio Granàe _iJr:> &ul. 

\' 

O Sr. Francisco Veig~: - Sr. , Presidente; ea compr:ehendo .a difficulc:Iad~ 
deste momento e não ousaria tomar a palavra e,rn .um debate que· a coriscien-
cia1 m·e diz deViti-J.· -c0ner com0- que -exclusiva>mente entre -os -cp·efes- 'àrstinétos 
e [)roemin~ntes das duas grandes facçpes e!'n _q.u.e . Sé divide a Çamara dos Se· C• -

nhores ·Deputa.dos. (Atloiaãos.) · . · 

M'as, Sr. Presidente, justament~ pel~ singular·idade da '~inhu 'posição ne.'<-
ta .Casa, justamente 'por ' rn:e achar nas ·condiçÕes excepcjonaes em que se ach0l'J 
'outr1ora 'um grande hocoe ~a: histeria .11ortugyeza, quançlo em ·um memoravel 
-mom'ehto ela sua vida !'rloriofla disE!e .que (ilStava mal cÇ>m o pov(:J por amor do 

/ 



'I'EI:, ass\m como mar ooin o rei ;por amlll' do povo; a minha situaçli.o é mais 
ou menos esta. 

Afastado da oppos1çao por amor ao Governo, que tem feito algum bem, 
eu estou ll.fashdo do (}nverno pó.·· amor â nação, cujas justas queixas, en. 
~ande parte. a oppo;nçiio representa. 

Est<>- smgu~aridade "'<t minha posição, em falta de outro titulo, que jus-
tifique a minha intervenção neste debate, deve pelo menos dar â Camara dos 
grs. J)eputados a seg•Jrança de que o meu pensamento está isento de toda '· 
qualquer suspeição e que eu enca.ro. os lamentav-eis acontecimentos que afill-
gem a nossa "'ctualld:t<'le politica, suppliciando não o Rio Grande, mas todo!! 
os Brasileiros; com IL maior isenção de anin:.o e hnparoialidade. Não direi 'lfl 

l'llustre Dei'mt9.dCJ da{j1lelle herolco EstadQ si devo louvar antes que censura!· 
a 'PB:ixão com que se 'man1festou, a respeito :do que se :passa no Rio Grande. 
Não é possível qne um filho daqueUa terra possa, occupando a tribuna dest<> 
Camll.ra, falla:r· "Otn ·calma, como succede a mim e a outros collegas. 

Mae. ISr. Pr-~Rlllnnte, todo!! n6~ estamo!'! de accôrdo para lamentar o que 
am se passa " ll:' .opinião unanime que aquella gu(;lrra fratrlctda deve cessa.· 
quanto an~es. ." 

·Não ha, t~io!!ta ~am'a,'ra, querr- deixe de lamentar a:quelie desastre e quem 
não procur~ ós ro.eios !J)raticos de pôr termo â:quella luta. E' o que estamo ' 
prneuraTJdo~ 

Mas V. Ex. e~toá vendo que os dias se passam e que a commlssão ger ... : 
em que se ellnverteu a Camara dos Sr~S. Deputados .para tratar do assumpw, 
à:inda n»da fez . Creio q'\le não farei injuria aos nobres Deputados, dizend .:-
que nesta questão lhes . tem faltado bõa o·rientação e é _força convk que não 
:ha accôrdo nem mesmo entre os illustr·es membros das duas facções em que se 
divide a Camara dos Srs. _Deputados. 

Da pa:rte da minoria V. Ex. vio que foram apresentados tres projectos. 
O SR. !BELLARMINo DE MENDONÇA: - Foram apresentados dous projectos 

por oartp da minoria in~ividualmente . 

0 SR . FRANCISCO VEJIGA: - Náo faço questão de pttlavr:;, . I'J q11e é facto é 
que cada um desses pro)ectos só está de accõrdc com o outro quanto ao seu 
objOJctivo, que é o .patriotico ,intuito de pacificar o Rio Grande. Este é o unico 
ponto ·Commum. Quanto a. fÓrrr..a ehes sã~ intekamente divergentes. 

Quanto ~o honrado Deputa:ao por · S. Paulo, tllustre "leadeT" da maioria, 
V. Ex. viu que . ell6' Se limitou !la tribuna a -defender como poude a si-
~uação do Governo, mas não1 se ju~gou auto.riz.ado a dizer franca · e sincera-
mente o· que q11er o Governo ·e o que pen.sam e querem os am.ig·os· que o sus~ 
tentam . ' ' 

'I 

T.;estas condições prolonga-se o debate, r;-a:s não se adea·nta a qu~JstãJo. 

(Apoiados.) 

V. Ex. viu que um dos honrados <Deputados !á falia em nos converter-
mos ainda a.manhã em commissão gerai. Pergunto a V, ])x . jâ perguntei 
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partlculitnnente a alguns dos !Ilustres membros desta c,ãsa: 'qUe se adeántou 
transformando a Camara em comm!ssão geral? 

VoZEs - Nada .. 
O ·SR. FRANCISco .VEIGA: ~ Comprehendia uma commissiio geral, 6e acaso 

se tivesse de ouvir a um memibro do Governo ou a outra qualquer summi-
dade, cuja opinião fosse precisa . ouvir, conforme o preced·~nte que esta:bele-
cemos na C-onstituinte. 

Quando quizemos ouvir ·o .Sr. Q ; Bocayuva, nós nos consti.tuimos em 
commissão geral, para ·nella ·dar a .s. Ex . . a!i explicações·. ·que a Camara 
queria, e que elle não poderia dar em outra occasião. 

Porém agora, .• para que é que nos ccinst!tuimos em eommissão geral? 
'(Apoi01dos.) Pois não era preferível ter pedido · urgemcia ã. Ca:rnara par~ que 
.na sessão de amanhã 'e em todas as .outras s~ssões ell;t de occupas~e . eJÇ-clU-
s·ivamente com a momentos'!- questão do Rio Grande do Sul, por'que em-
quanto esta questão não tiver uma solução 'boa ou m'ã. não é digp.o do :par-
lamento occupar-se de outro assumpto, porque não ha · nenhum outro que 
sobreleve este que ·pre~de actualmente não só nossa attençã,.:, como a do povo 
·brasileiro (apoiados.), assumpto de que deve resultar ll. pacificação de um 
dos Esta;dos da R epublica? (M1tito·s . apoiaàos; _muito be-n~.) 

Nem se ·diga · qlié o Congresso não tem meios . parn. impedir a guerra 
fratricida do Sul, porque, si assim fosse, nossas instituições estariam con-
demnadas, porque esta:l'iam . organizadas de tal modo a nã:~ poderem garantir 
a liberdade e a honl'a de todos os cidadãos e, . mais ainda, a de um grande 
Estado da Repuiblica. (Apoiados 'e diversos apartes.) 

Penso, Sr. Presidente, que n~s' condições em que nos achamos, em 
vista do embate _das· opiniões, m fis tendo em consideração ' o pensamento 
geral ·que a ·todos nos ·domina, o melhor alvitre a segui>r e que vou submetter 
:'i. a"preciação da casa, é o de ser V. Ex'. encarregado pela Camara ~l!) no· 
mear uma commissão composta dos homens m ais'- eminentes e mais mod <_> -
rados das duas grandes fracções de que ella •se compõe, a qua;l em um 
prazo brevíssimo, de . 24 horas no maximo, apresente um t nabalho que tra~ 

dilza o pensamento geral da Nação ·_ Bra~ileira,- dize!ldO o ; modo -por q:u e 0 

Congresso Nacional deve ~ntervir (apoiado); -porqu~ estes projectos apre-
sentac1os têm sem , duvida iCl.é:ts muit-o aproveitaveis, m a s comprehende-~~ 

que um projecto nestas condições convém vir recommendado pela -h armon i-1 
e fraternal cor!liaÜdade ·que dev~m 'Presidir a deliberações desta .ordem 
( A.poiadoS:.) ' ..-. 7' :-'' I,- I' 

E' preciso que os nobres de:rmtado( si querem, com_o estou convencido 
que querem effecti'vamente a pacificação do Estado do Rie> Grande do Sul, 
niio q111eiram f azer d'esta questão a victo'ria de uma fracçãÓ (apoiados. 111.11.-(t " 
bem.) , mas o re.sult~Qo ·dos es!orÇos .~e toclos n6s~ que todos possamos 11 nnni .. ~ 
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men!e acceitar e dizer - é a Nação Bt·asiieira <fue vae ~alvar uma parte 
'do se.u todo. (Mu~tos apoiados, niujto b.em-, mmto b~b 

(0 omdor é .compri?nentado por · 1nuitos deputados). 
Vem á m esa e é lido o seguinte requerimento: 
Requeiro que se nomeie uma commissão especial de cinco membros para, 

no prazo maximo de 24 horas, apresentar um projecto de lei q,ue, consulDstan-
ciando o pensamento gocal dos brasileiros , realize a · paclficação do EstadD 
do Rio Grande . . ao ,Sul. 

S. R. - 19 de Maio· de '1•89,3. - Fra.n·cisco Veiga. 

O Sr. P·residente: - Peço á commissão que attenda para os termos em 
que se achà a questão .· ':I'emo~ em priméiro Jogar o requerll~ento d,o ·Sr. Bel-
larmino de Mendonça. S. Ex. requereu que se adopta;sse .para ·base da dis-
cussão o proJecto do Sr. !Se1~pa. Seguiu~se o rS1' . Demetrio, que fez uma 
pt·oposta para que a Camara c6ntinuasse em commissão geral até se chegar 
a a ccôrdo s obre o alvitre 'a adaptar .para. a solui;ão da ·crise revolucionar.;a do 
Estado . do Rio. Grande do .. Sul. Poster io•·mente o rSr. Veiga propoz ·que se 
nomeasse uma comrr,issão de .cinco m émbros,. para apresentar amanhã um 
p:·ofeci:o definitivo que ·consubstancie o pensamento da co=issão. 

Lembro 11inda que, no .correr da diseussão, pareceu-me" nuvir expressar-se 
a opinião Q.e •que ~·· commissão podia hoje .deJi.bexar definitivamente. Chamo 
a a ttenção ela ·conimissão ·para este ca•so .. 

A commissão geral não .deUbera definiüvamente : Suas . decisões· t êni de 
ser · submttlda:s á Camara, Assim o que fôr por. ella !"<:solvido, será pelo 
seu presidente transmittido á mesma Camarà. 

hl~-" ' ?M. 1 ° 

O Sr. Demêtrio .Riheiro: ~Sr. Presidente, depois das palavras de V. Ex. 
parece-me 9ue h á. ·ainda um •Pontó .a escla1·ecer, qual o de aclarar o espírito 
da Camara sobre a indicação por· mim apresentada verbalmente . 

A resolução, mantendo os metivo,s -con:. .que a justifiquei, mas modifi-
cando-a ligelramen'te na: iórma, será .compreh endida irum€'diatamente, desde 
que eu proceda á sua leitura. 

E é ,o que vou .fazer. ·(Lê). 
Está em termos taes, que •póde perfeitamente ser acceita pelo suffra-

gio de •toda a iCamara . 
.Não ha 'J)rejulgamento na conc1ucta do Sr. Vice-Presidente da Republica, 

posto . que m eu modo de p ensar dá •Se Úvesse lféito sentir {!.cerca da · conducta 
de ·.s. Ex.; mas esse pensar -é puramente individual. 

A Camara votando a Indicação não s·e declara solida.rii com os con-
ceitos por mim emittidos, ã.cerca da r evolução riograndense E; da conducta 
do Sr ~ Vice-Presidente da Republica . 

Vem á mesa, é lida a se~uinte Indicação : 

. I 



A. Cama.r a dos Deputados, reunida em -commissão geral, resolve prose-
g u ir amanhã em commissã o geral estudando a questão do Rio Gr!!-nde do 
t:iul e decla ra que vê com pezar a continuação -da . lucta fratricida n aq.uelle 
Estado . - Demetrio Ribeiro. 

O Sr. F'ranci~o Glycerio: - Dou o meu voto á proposta do Sr. Demetrio 
Ribeiro, po1-que o nobre deputado explicou perfeitamente l>em que o intuito 
da sua proposta era ' apenas· lamentar o esta do de convulsão pela guerra 
civil em que se acha o Rio Grande do sur.· 

Ora , lamentar essa~ occurrencias, todos n6s llS lamentamos, sem que 
impor te isso um prejulga mento da ;questão . 

Parece-me q ue a pr oposta do S r . Dem etrio tRibeiro 1-iadà t em de ag-
gress iva a o governo da União; S . Ex. , com toda a lealüa de; explicou que 
s ua proposta não implica uma censura ao governo, .em relação á sua con-
ducta, salva ndo embora s ua opin ião inÇlividual a respeito da QJUestão. 

E : n estas condi'ções que voto pela proposta . 

Des ejava, pol'ém, que V . Ex. se dignasse infor.ma1·-me si · esta prQposta 
p rejudica a do nobre depubado ·por Minas . 

O ·SR. PRESIDEJNTE : - Submetterei á Cama ra a proposta. Q.o Sr : Veiga, e 
em seguida a do Sr . B ellarmino de Mendonça. 

O ISR F RA,Ncrsco GLYCERio: - Parece-me que .poderíamos:· chega r a um 
accôrdo, c onsiderando-s e a •proposta do .Sr. D emetrio R~be!r~ como substitu-
l.i vo á proposta do Sr . Bellarmino de Mendon,ça, votando-se poster iormen<te 
o requ erimento do S1'. Veiga . 

O Sr. Bellarmino de Mendonça (pela ordem): - ·-sr. P residente 
qug.ndo req.ueri I>referencia '}:)ara o projecto do 1Sr . .rustiniano Serpa , lfoi com 
o intuito de evitar delongas, de evita r que elle tivesse de ser submettido a 
qualquer commissão . 

Si a Cama ra cons'tituida em commissão geral adoptS.l' para lbase de. es-
-tudo, penso que o caminho a seguir é entrar e lle a manhã ·em _ordem do dia. 

Assim teremos vencido um gra nde tempo, evitaremos uma gra nde de-
longa, e não deixar emos que continue a cris e que causa tão doloroso su.ppllcio 
e que m erece prompta e immediat~ s olução . 

Eu, pois, ·Sr. Presidente, pedi'ria a V. •Ex. que submettesse 9 meu re· 
que.r im ento á votação da Cama r a constituída em commissão geral. V . Ex. 
comprehende q ue a proposta do m eu amigo, t•epresentante- do Rio Grande 
do •Sul, impor-ta 0 'Prolongamento da sessão da commissão geral .até amanhã, 

I , 
e ainda amanhã é qué s e .d everá a dopta r o ~rojecto. ONL, isto não. é abre· 
viar. Precisamos d eliberar quanto antes sobre este a ssumpto . 

/IV maioria a presentará em endas s'i o julgar conv&nreL)te 1 



si 
d nosso objectivo é resolve1: cordialmente esta ques-tão, absoluta,mente 

sem preoccupação partidari~, pois que só pretendemos chegar a um accôrdo 
geral, a um resultado satisfactoi·io ·para attender a este momento critico da 
SOC?iedade rio-grandense. 

O Sr. Demetrio Ribeiro ·(tJezCz. o1·àe7n) : - Sr, Presidente, a minha indica-
ção tinha apenas por fim dar tempo, visto· como esse tempo foi, por assim 
dizer, solicitado p·ara estudo desta questão, à.fi.m de que em commissão geral 
chegassemos a um accôrdÓ, de sorte a frucilitar a discussão do projecto em 

. sessão .ordinaria. 

Apparecem agora ·considerações interpondo-se a esse processo. Si real-
mente os di,gnos representante,s' da 1naioria e minoria accort\,trem en'l' um modo 
mais rapiclo de entrar a :C'amara no exame do assumpto, não ponho duvida 
e~ retirar a minha indicação, desde lque entre amanhã .em ordem do dia a 
questão ·que nos .preoccupa. 

. ~ Camara, poré~n, n ão tomar'á como im·pertinencia que ·eu insista pela 
votaÇão ela ultima 1parte de minha indicação. 

O SR. PRESIDENTE: - V. Ex., . quando se refere á ordem do dia, é á: da 
Camara dos Deputados ou á da commissão geral? 

O SR. DEMETRio HIBEIRO: - Para dar preferencia á indicação do Sr. 
Bellarmino de Me~donça, retirarei a minha proposta, si com isso asse,"1lrar-
me V. Ex. · que na ordem do dia da sessão o{·dinaria de amanhã teremos o 
projecto do Sr. Serpa ou outro. 

A commissão geral foi proposta obedecendo ao objectivo de evitar que o 
projecto, depois de apresenta(io em sessão ordinarià, fosse ás commissões para 
dar. parecer. A deliberação da Camara ácerca da acceitação de um proje:cto 
para base de estudo exclue a apresentação dos pax:eceres. 

O SR. PRESIDENTE: - Acceito qualquer dos projectos como base para a 
deliberação da commissão gerai, o presidente desta remette:i-á á mesa da Ca-
mara dos Deputados, e é iricluido então n:a ordem ·dos trabalhos mas, eu, como 
presfdente da cornmissão geral, não poss.o remetter em ordem do dia u,m pro-
jecto acceito pela mesma commissão, para servir de 1:/ase á discussão. · 

O SR. DEMETRIO RIBEIRO: - Estou satisfeito. com a explicação de V. Ex. 
porque ella está de accôrdo com o regimento. 

O Sr. Bevilaqua: Sou ' neophito em política, mas parece que isto é par-
lamentarismo, e si f õr, V. Ex. mandará consignar na acta que votei contra, 
porque não sou parlamentarista, embora partic-ipe dos sentime'ntos nobres e 
elevados que inspiraram o ·honrado collega. 

' 'J .9 Sr. Francisco· Glycerio: -:- Pergunto a V : Ex. si se vai votàr a pt·o-
posta do Sr. Demetrio Ribeiro depois_ que Y . Ex. re.tirou a primeir:l J;Jarte. 
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o SR. PRESIDENTg: Vae-se votar o req.uerirnento do Sr. Bellarrnino de 
Mendonça. 

Si prevalecesse a primeira parte da indicação do Sr. Dernetrio, a Camara 
continuaria em commissão ge ra l amanhã. Desde, porém, que não ha essa 
parte, o que se deve votar é o requerimento do Sr. Bellarmlno de Mendonça, 
segundo a ordem da apresentação. 

0 SR. FRANCISCO GLYCERIO: ~ Agradeço a explicação de V. Ex. Mas o 
que affin:no é que a proposta do Sr. Dem()trio Ribeii·o não tem razão de ser. 
Çaso seja ella adop\ada, a Camara ·vai lamen~ar simplesmente a situa~>ão des-
ag1•ada vel do Rio Grande. 

'Ü SR. BAZILIO DOS SANTOS dá um aparte . 
. O SR. FRANCISCO 'GLYCERIO: - Não acceito a advertencla do nobre depu-. 

t<!_do. 
0 SI<. BRAZILIO DOS SANTOS: - - AlJPello para os tachygrapho~. 
O SR. FRA..""'crsco GLYCERIO: ·- Não precisa appellar para os tach:17graphos. 

Appello para o nobre deputa do por S. P.aulo, que o que di:;;se foi o seguinte: 
que ~otava pe'la ultima parte da indicação do Sr . Demetrio Ribeiro. 

O SR. BRAZlLIO oos SANTOS:· -;- Este ·voto significa uma contradicção pal-
pavel de V. Ex. 

O SR. FRANCISC.o CLYCERW: - Sr. :fresidente, o aparte do nobre deputadb 
por S. Paulo tem o cunho dé uma advertencia á minha conducta pessoal. 

0 SR. ERAZILIO DOS SANTOS: ---;- Não é' advertencia a V. Ex . ; é apenas o 
' esclarecimento de urna situação . 

O SR. FRANCisco· GLYCERio: - Considero muito o nobre deyutado, e si 
estivessemos em mtim!dade, receberia essa advertencia corno uma manif\)sta-
ção da nossa cordialidade. Mas, estando S. Ex. nas cadeiras da representação 
nacional, me permittirá não acceitar sem um leve prote~to a advertencia de 
V. Ex. 

O SR. BRAZILIO DOS SANTOS: - Tenho o direito de censurar os actos pu-
blicas de v: ;Ex. \' 

O SR. FRANCISCO GLYCEiiro: -Não o pôde fazer; a çonducta do deputado 
··não está sujeita á censura de ninguem. 

o SR. BRAZILIO DOS SAN.Tos: - Hei de censurar, segundo o meu criterio. 
o SR. FRANCISCo GLYCERio: - Mas, Sr. Presidente, venho em auxilio do 

nobre deputado, meu distiricto collega de representação. Effectivamente eu 
disse que votava pela ultima parte da indicação do Sr. Demetrio R11:iefro, 
p'Orque comprehendi que o intuito do nobre representante do Rio Grande era 
obter da Camara urna manifestação de pezar pela lucta fratricida que tanto 
aff!i.ge o seu - torrão natal. 

Mas, desde ·que foi eliminada a primeira parte, a ultitna dá áque.lla indi-
cação ·o caracter de uma moçjlo. (.Apoiados.) 

0 SR. CINCINATO BRAGA: - Si tem este merito, tem O da inutilidade. 
O SR. GÓNÇALVES CHAVÉS: - Não muda de natureza. 
O SR. F"Rru.'lcrsco GLYCEnro: - Perdão, ' eu acceitava esta ultima parte, por-

~U'i compr'f'bendia o intuito do Sr . Demetriç ;Ribeiro . 
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O SR. GoNÇALVES CHAVES: - Si isto é parlamentarismo, mais parlamenta-
-rismo será si fôr ap~rovada !).. ·moção . 

O SR . FRANCisco GI;YCERIO: - Mas, senhores, o que se tem em vista é 
-chegar a um accôrdo, ou apurar resentimentos particu1al'es? 

Para que hão de trazer assumptos que irritam? · A questão é fornecermos 
os meios que nos possam levar a uma solução commum;c ~s a proposta, ' como 
-está, é ~ma 'perfeita indicação e não ,posso tomar partir na -votação. 

Si o- nobre deputado pelo Rio Grande do Su.J quer concorrer efficazmente 
_para uma solução razoavel, faça o sacrificio de retirar a Slià""'indicação. (Apoia-
~.) ~ 

E' preciso fazel -o. Tenha pacienci,a .. 

O Sr. Demétrio Ribeiro : - Se o nobi·e deputado, o Sr. Glycerio .está 
~eal~ente àpparelhado para entrar no est).ldo definit ivo do assumpto, não 
ponho duvida em retirar a primeira parte da minha indicação, porque o meu 
<>bjectivo é dar tempo a que a maioria estude uma suggestão, para vir apre-
sentai-a a esta casa, mantendo, porém, inteir amente a segunda parte. 

VozEs: - Perfeitamente. 
O SR. DEMETRIO RIBEIRO:· -; Agul'l,rdo a resposta do illustre representante 

.(la maioria. ' O SR. FAANCISCO GLYCERIO: ---; Acceitamos o project0 do nobre leadm- da 
minoria para basé da discussão, e, a este respeito, já declarei que ia ouvir os 
meus· amigos. 

UMA voz: - Logo, preciza de tempo. 
O SR. DEMETRIO RIBEIRO: - A' vista disso, acredito que não havia ne-

nhum inconveniente em pedir a retirada da phmeirl't parte da minha in-
d icação. 

Quanto á segunda par.te, o nobre deputado diz que não acceita . Ora, por 
=ais que considere as suas opiniões, ·por mais que acredite no prestigio da 
s ua palavra sobre o resultado da votação que se ;_,ai seg~\r, parece-n'J.e que 
;S. Ex. exagera a susceptibilidade do sentimento dos representantes da maio-
r ia anteve~do que umà simples decla.raçã,o de que a. Camara vê c0m pezar 
continuar a guerra fratricida no Rio Grande do Sul envolve o p1·e;lulgamento 
.da conàucta de quen1 .quer que seja, '11'L~ax·i?né quando affinnei que essa <le-
·cla.ração não envolvia d reconhecimento da cumpliGidade do SI'. P.residente 
.Q.a Republica. 

Retirei a ultima referencia em que tornava expresso o reconhecimento de \ . . 
·tal cumplicidade, para que os nobres deputados pudessem affil'm;n· um sen-
timento que não lhes é desairoso e ·que pelo contrario os levanta a inda mals 
·no conceito_ da nação. (Apoiados. li!Úbto bern.) , 

O SR. BÉVILAQUA: - V. Ex , põde pensar àssim, mas. a pezar da sua auto-
r idade, não póde tomar a responsabiJ.idade da "interpretação desse act6 no es-
:Pirito publico .. E' contra o regimen. 

O SR. E PITACio PEssoA: - E V. Ex. não votou a moÇão de 21 de Janeiro? 

I • 
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' O SR. BEVILAQUA: --,- Não quer dizer nada, pm·qllle V, Ex. , hoje é UITh 

grande defÉmsor ~a lei e houve época em q·ue hão tinha 13sses intNitos. 
O SR. EPITA0IO PE::,SoA: ~ V. Ex. me dirá em que ·época foi? ' 
(T1·ocanf~se ' apa1·te11 ent1·e os Sr.s .. Bev.Úaq~w· e Epitacio. jjfanÚestação, das:. 

"' ' ' ' 
gale1·ias.) 

~ , ! I, -

"' O SR. P;RESIDEN.M : - As galerias não. podem manifestar.-se. E' expressa-, r .. 
mente yedado , p~o regimento, . que farei execNtar:, a bem ~a ordeml. · 

O SR. DEMEWRm RIBEIRO: - C@mo. dizia, Sr. Presidente,. a m·inha indicaçã(}· 
nã<;> tem . N.enh um effeito ,m@v.ai; ·proporciona apenrus a affirmaçã(i) de 11-m S<Jn-
titnen.to que corresponde· á opinião \l'et:al do paiz. 

Vem á mflsa e é lido 0 seguinte' requerim\')nte: 1 
Requ,eil'o que á commissão geral ·adopte para balse de 'deJilberação sobre· 

a crise ' revolucionaria do Rio G~·[J;nde . do Sul o ptojectp apresentado_ ·].')elo Sr-
J. Serpa. ,.-
-c Sala: das sess@es, 19 de Maio de 18.93. - Bella1·nvino de Menàença. 

I . . 

,O Sr.' Frederico Borges r(pela 9rdem) : - S11. Presidente, precisp- de um· 
esclarecimento: votado o requerimento' do Sr. BellarmiHo de Mendonça, fica. 

, ipso f,acto .prejtidicad.a ~ proposta do. nobre déimta:d0,, o Sr. Veiga;? 

O S~. Presidente: - Não. i'ica. A.' vista do .Jqngo del;>ate, o que ficou ven,-:-
dido no meu espíritO' ,e naturalmente\ 10 ' espírito ' da commissão,. é que • nen.hu~ 
dos reque;rimentos 'fica prejudicado com a Y.otação dos eutros .. 

I 

O Sr. Vallad~res (pela
1 

?rdmn): 
posta: do Sr. Veiga não· se refere a 

' f?r. President~, parece-me que a pr()-
projecto algum, e a pro].')osta do Sr . Bel- . 

' ' 1 ia rmino de Mendonça · refere-se a · um projecto d,eterminado Desde que V . . Ex. 
declara qÚe essas propostas dão se excl~em, pm:ece que a Cam?;ra deve · 
tomar co'nhecimel).to da proposta do Sr . Beliarmino de Mendonça e depeis da .. 
do sr\ Veiga, ficando a · 'Jcommis~ão, que fôp' nomeada, ' êom ]Drojecto para 
13ase de se)is estudos . 

Nestas condições, parece que não ha necessidade de preferençlas. 
'( ,. 

(i) Sr. J, de Serpa (pela Grdem)' : - Sr. Presidfmte,' ~eço -licénçà a V. E x. 
parã oppoP-me á decisão q_ue acaba de' ser e.ada pela mesa: . 

Decidiu· V. Eoc. €(Ue, não · havêndo conb~adicção ·entte os · requerimentos' 
' dos Srs ~ Bellarmino ·de 'Mendonça e Veig:a, a c~mrnissão póde acceitar um e 

outro; sem o meno,r inco;rJveniepte. r-

A cBJsa não póde conformar-se com esse modo de ver .da mesa. "]'Ia ma-
nifesta, v'isivel· co11-tradicção• entre os dous· requerimentos. 

Um_ prGpõe que se adopte para "bas.e das deliberações r da,, Ca,mara o·' pro-
- ject'o que tive a honra de submetter á sabedoria da casa; G outro iHdica que-
se nomeie uma commissãJG que se ·incumba de organizar outro ptojecto ... 
(Apoiados.) 

I ' 

,. 
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Não é possivel occultar a antinorÍ~ia existente entre os dous requerimentos, 

e a casa difficilmente explicará como, te;ndo adoptado para base do seu es-
tudo e das delibérações da Camara um projecto, julga necessaria a nomeação 
de uma C@mmissão, que amanhã apresente outro . (Apoiados.) 

A' vista destas considerações, que se · impõem ao espirito éschi.recido da 
mesa, espero que V. Ex. reconsiderará a sua decisão. 

O .SR. PRESIDENTE: - Apparentem.ente, o nobre deputa do tem razão . 
Porém V. Ex . não viu a formula do requerimento do Sr. Veiga. 
A commissão geral póde acceitar como base o projecto de V. Ex . e en-

via i-o á commissão de que trata o r equerimento do Sr. V eiga, que formula rã 
o projecto definitivC>. ~-

R ejeitado, porém, o r eqperimento Veiga, será o projecto de V. Ex. a 
base d-efinitiva da de!iber açã.o. · 

O Sr. Francisco Veiga: - Sr. Presidente, creio que a questão resolve-
se perfeitam ente si V . Ex : , attendendo ao requerimento que fez o nobre depu-
tado pelo CE)ará, der preferencia ao requerirnento que tiYp a honra de· apre-
sentar. 

Uma vez votàdo pela · Carnara, segu e-se que, com o projecto a que allude 
o meu requer imento, vão á commissão os outros projectos sobre o mesmo as-
sumJ?tO. 

O SR . VALLADARES > 1 Então não ha necessidade de preferen cia . 
O SR. FR.:~,Ncrsco VEIGA: - Ha, para m elhor m ethodo dos trabalhos. ' 
Peço, pois, a V . Ex . que faça v otar o requerimento ' de preferencia· do 

n obr e deputado pelo Ceará. 
O SR. PRESIDENTE : .~ Vou pôr a votos esse r equerimento de preferencia . 
O SR. JACQUES OuRrQuE: - Mas então h a dous reqtierimentos de pre-

ferencia? 
O SR . PRESIDENTE: - \A mesa só tem conhecimento de urna preferencia .. 
·o SR. BELLARMINO DE MENDONÇA: - V. Ex. _esqu ece que pedi preferencia , 

a ultima vez q1:1e fallei pela ordem. 

O Sr. Presidente: - Os Srs . Secr(ltarios in~ormam-me qu e V. Ex. terri 
razão, mas eu n ão tinha ouvido. Vou submetter a votos o requerimento 
de V. Ex. 

Submettido a votos, é approvado o requerimento do Sr. Bellarmino de 
Mendonça, dando .preferencia para servir, de base de estudo o seguinte': 

O Congresso Nacional decreta : / 

Art. 1.• Em todo o t erritorio do Esta,do do Rio Grande do Sul é declarado 
o sitio, n a conformida de do art. 34 n. 21 da .Constituição Federal. 

Art. 2.• No prazo. maxinio de tres dias, cumpridos, depois da promu lgação 
da presente r esolução do Con~resso Nacional, o chefé do Poder Executivo 

/ 
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nomeará, dependentem ente da approvação do Senado Federal, uma autoridade 
investida dos poderes especiaes que lhe !!ão commettidos na presente r esolução. 

Paragrapho unico . O voto do Senado approvando a nomeação dessa auto-
ridade, investe-a nb pleno exercicio de sua s funcções . 

Art. :!.• :('<o prazo maximo de 15 dias, 'depois de a pprovada a sua n om eaçilo, 
a a utoridade a que se r efere a presente resolução cgnvocará as municip:ali-
dades que funccionavam no E stado do Rio Grande do Sul a 15 de Novembro 
de 1889, para o fim de elegerem u ma junta provisoria, composta de tres mem-
bros, e en carregados de organizar aquelle Estado, de accõrdo com o regimen 
republicano federal , estabelecido n a Constituição, expedindo as necessarias 
instrucções,

1 
nas quaes observará o seguinte: , 

' § 1.• A eleição rea lizar-se-á na sêde dos antig~s municilpios, votando cada' 
vereador, ou seu supplente, em falta delle, com sua assignatura, en1 dous 
nomes . 

§ 2.• O numero tota l dos votantes, vereadores ou seus su pplentes, náo 
poderá exceder ao determinado na lei n . 3. 029, de 9 de Janeiro de 1881, na 
parte r elativa á composição das camaras municipaes. 
I ' § 3.° Cada vereador ou seu supplente poderá remetter á m esa do r esp·ectivo 

collegio eleitoral o seu voto, devidamente a uthenticado, do qua l enviará "tam-
bem copia authentica 'ás mesas do Congresso Federal. 

§ 4. 0 Os presidentes das municipalidades ou seu s substitutos legaes re-
metterão directamente aos presidentes das duas Camaras do Congresso, os 

· actos · eleitoraes, cuja apuração incumbirá ao Congresso Nacional. 
_Art. 4.0 Em caso nenhum a autoridade a qu~ se refere a presente reso·-

lução poderá deixa r de observar o disposto nos paragraphos s•, 9", 10, 11, 
12, 17, 18, 24 e 3_0 do a r t. 72 da Constituição da R epubllca . 

Art. 5.0 Apurada pelo Congresso Nacional a eleição da junta provisoria, 
cessarão as funcções da autoridade a que a presente resolüção se refere, 

· suspendendo-se todos os effeitos do sitio decretado, e ficando itJso facto na 
direcc;;ãq. do Esta do do Rio Grande do Sul aqu ell.a junta , no prazcf maximo de 
oito dias, contados da data da publicação do voto do Cong~resso. 

Art. 6.• No prazo maximo de 60 dias, dentro do qual procederá ao a lista -
mento eleitoral, a junta provisoria de que trata esta resolução convocará o 
povo rio-grandense a escolher seus representantes, para o fim de instituirem 
em seu E stado um regimen governativo, de accõrdb com as disposições dos 
titules. 2• e 3• .da Constituição F edera l; expedind:o para este effeito as n e-
cessarias instrucções . 

S. R.- Sala das sessões, 19 de Maio de 1893. - J. de Se1·1Ja. - B. San-
tos . - Annibal Falcão.- Bella1-mino ele Mendonça.- E-sp i1ito Santo. - C . 
df'i Albuq1te1·que . -A. Luz . - B. do Nascim.ento . -F. Simas. - P. A r-
gollo. -S. P e1·ei1·a. - Mm·colino JJ1Iou1·a. - F. Solon. -A. Oavalccmte . -
I. do Bra,zil. - G. Chaves. - J. Pinheiro. - J, . Luiz . - O. Pinto. - C . 
Rod1:i.gues. - P. Mascarenhas. - M. Fulgencio. - Se abra . - .F. H e1'ntes. 
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- E. Pessoa. - J. Ou1·ique . - 0. de Le11~os. - SQ- Andtade. - J. Retu1nba 
- M . Rodri.gttes· - Zama. - L . Chaves. - ,L. Mtwat. -A. B1·andão . _., 
Lopes T1·ovão, com restricções. - Y . Pessoa . - Yinhaes. - J . de A lb?tqtter-
qtte. J. B1·eves. ~ Manhães Ba1-reto. - Lourenço de Sá. 

O Sr. Francisco Veiga (pela orcle?Jt): - Se a Camar'a attender com al-
guma calma aos termos em que estão escriptos os dous r equerimentos que 
V. Ex. aca,ba de ler! verificará que não está absolutamente· prejudicado o que 
apresentei. 

Que é que requereu o honrado deputado pelo Paraná? Requereu que a 
commissão g·eral tomasse por base, para a discussão, o projecto apresentado 
pelo nosso collega pelo Ceará. 

O SR . J?ELLARMINO DE MENDONIÇA: - Quero que a commissão geral tome 
por · base aquelle projecto, para deliberar. 

O SR. FRANCisco VEIGA: - V. Ex. vê que o honrado deputado está que-
rendo fug:ir aos termos do seu requerimento. S. Ex .. · pede que a commissão 
geral tome por base do seu estudo o projeto do Sr. Serpa, e eu quero que 
acabemos hoje a commissão .geral, aproveitando-se quanto possível o tei).lpo, e 
se nomeie já uma commissão para, en1 sessão ordinaria, com a urgencia que 
o caso exige, começarmos o estudo da materia . 

. O que o honrado deputado propõe ê a inda um estudo ·feito em. commissão, 
.e V. Ex. sabe melhor do que eu qu,.e a Camara em com:missão geral não de-
libera, I?Orque não podemos deliberar ~enão p~los termos constituciona~::.. 

'Não ha, portanto, contradição alguma entre o que a Camara approvou e 
o m eu requerimento. 

E não é regula1: que se considere prejudicado o meu requerimento depois 
de h aver o l).onrado presidente da Camara declarado cJ.ue ell~ n ãó ·.ficava pre-
judicado sem ser submettido á deliberação , da Camara. 

Convem notar, o Sr. · presidente t em o dever de h onra de manter a de-
claração de que ·o requerimento não ficava prejudicado. 

O Sr. Valladares: - O ultimo argum ento apresentaqo pelo illustre depu-
tado nã,o tem procedencia alguma. V. Ex., como qualque:r outro mortal, póde 
errar . 

Conseguintemente, a apreciação de v ·. Ex. sobre a harmonia destes dous 
requerimentos, isto é, sobre a questão de saber si elles se excluíam, não póde 
excluir a a].Jreciação da Camara dos Srs. Deputa dos . 

A Camara, que acaba de ' lotar o requerimento do Sr. Bellarmino de Men-
donça, não ilóde votar a proposta do Sr. \ .Teiga. (A1JOiados.) 

Uma vez votado o r equerimento do Sr . Bellarmino de Mendonça, o que 
' . 

acontece ê o seguinte: é que esta commissão acceitou a proposta do Sr. 
Justinia1:1o de Serpa. (Apartes e p1·otestos.) 

,.f 
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Acceito o projecto pela commissão, elle seguir~ os tramites regimen-· 
tàes. (Apoiados.) 

Eis a hi tudo resolvido. 
A commissão não -legisla, não é a Camara deliberando. 
Acceito o 'projecto, elle será dado para ordem do dia. 
Esta é a questão. 

O ~r. Fr~;stdente: ,___ Não co:qsidero prejudicado o requerimento; vou 
s;ubmettel-o á c.onsider.ação da casa. 

. Sub~ettido ~ votos ·é rejeitad·o o requerimento do Sr. Francisco Veiga. 
A requerimento do Sr. 1\<iarciano de Magalhães, verifica-se , a votação, 

reconhecend9-se terem yo,taqo a favor 17 Srs. deputados e contra 52. 

' O Sr. Presidente declara que, por falta de numero, a commissão não pôde 
deliberar e, havendo reclarhaçõe~ a respeito, mand~, para provar o acto da· sua 
deliberação, ler o art. 3_3 do regime~ to. '' ' . 

0 SR. 2• SECRETARIO (lê): "Art . 33. As commlssões geraes serão formadas 
pela Camara toda. Terão as mesmas funcções e guardarão as mesmas r egras 
regimentaes que lhes forem applicaveis, etc." 

O SR. PRESIDENTE: - Parece-me que não ha absolutamente disposição r e-
gimental mais applicav-el á commissão geral- do que aquella que exige delib~
ração por maioria de votos. (Apoiados.) 

Não ha numero· para votar o r,equerimento do Sr. Veiga e a proposta do 
Sr . Demetrio Ribeiro; fica prejudicado o r equerimento do Sr . . Veiga. 

O Sr. Justiniano. de Serpa diz que se o Sr. Preside~ te applica ás _ com-
missões geraes o r egimento da 'cas.a, deve e-ntão completar o acto mandando 
proceder á chamada, porque I! o que se segue quando não ha numero. 

Ó SR . PRESIDENTE: - A m'esa não tem duvida nenhuma em fazer a cha-
mada, o que não pôde absolutamente fazer é acceitar uma deliberação que não 
seja por maioria de votos. 

O SR. JACQUES OURIQUE: - Respeitando muito as decisões de V. Ex. 
peço comtudo, permissão para expor uma duvida que tenho no m e u espírito 
e desejo ver esclare.cida. 

Achamo-nos em commissão geral; ha trapalhos de hoje .a pprova dos e ou-
tros que ainda o não foram. Quandó approvaremos este resto, n:ôrmente 
quando ha uma moção política? í 

VozEs: - Amanhã. 
O SR. JACQUES OuRIQUljl: - Era: essa a explicação que desejava. 

O Sr. · Presidente: - Apezar das reclamações dos nobres deputados, sou 
d 3 parecer que não deve. ser acceita nenhuma, deliberação da commissão geral, 

' sem ser por maioria de votos. Attendendo, 'porém, ao fim pa;ra qu·~ - o Sr. Dr. 
Demetrio Ribeiro pediu que a Camara se constituísse em commissã.o geral, as-
sumpto da mais alta magnitude, não me considero autorizado, n em pelo re-
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:gimento nem pelas circumstancias a levantar definitivamente a sessão ·da 
oeommissãQ geral e sim a convocar a sua continuação para amanhã. 

(Apoiados; m1títo bem, m1tito ben~.) 

Levanta-se a sessão ás 3 horas da tarde. 

SESSÃO DE 20 DE MAIO 

O Sr. Presidente: - O que motiva a continuação da commissão .geral é o 
"facto de hontem não ter havido numero - para a votação da proposta e do 
requerimento apresentado. Hoje, salvo o que occorrer, a commissão tem sim-
p)esmente de votar essas duas ma terias. Desejo su ggerir á casa o alvitre 

·que me parece mais razoavel e mais adequado ao melhor aproveitamento do 
tempo. Esgotadas as materias que restam, a com missão geral, constituída em 
sessão ordin_aria da Camara, ultimará a eleição da commissão que falta, e po-
-derei ma;rcar f1 ordem do dia 1:iara segunda -feira, incluindo o projecto hontem 
acceito pela commissão como base 1de deliberação, satisfazendo assim a indi-
-cadio . do Sr. Demetrio Ribeiro. Salvo r~clamação, proponho á commissão 
.esse alvitre . 

· A casa acceita o alvitre lembrado pelo Sr . João Lopes. 
E' lida e sem debate approvada a acta da sessão anterior. 
O SR. PRESIDENTE: -Vou submeiter a votos o requerimento do Sr. Fran-

·cisco \reiga, que não pôde vot;._r-se hontem por falta de numero. 
Posto a votos, é o requerimento r ejeitado. 
O SR. PRESIDENTE: - A moção do Sr .. Demetrio Ribeiro compunha-se de 

<duas partes, uma em que S. Ex. pedia a continuação da sessão e que foi 
-xetirada por ficar prejudicada visto ter continuado a sessão; e a outra con-
«ebida nos seguintes termos: (lê) 

'-'A Camara dos Deputados, reunida em commissão geral, declara que vê 
-com pezar a continuação da lucta fratricida no Estado do Rio Grande do Sul.,. 

Posta a votos a moção, verifica-se terem votado a favor 54 e contra 47 
.Srs. deputados. 

O Sr. Presidente declara que vai proceder- á nova votação, por não ter 
,se verificado numero legal. 

O Sr. Valladares (pela o1·den~): - Requeiro votação nominal, como um 
:meio de verificação. (il.poiados gm·aes.) 

O Sr . .P~esidente: - Estão na casa 110 Srs. deputados ":' Tendo ficado 
inutilisada a primeira votação por falta de numero, sobrevem o requerimento 

<do Sr. Valladares. Vou em primeiro Jogar consultar a commissão sobre o 
:requerimento feito para que a votação seja nominal. 

E' approvado o l'equerimento do Sr . Valladares . 
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, · O SR . PRESIDENrill!" ·- Vae-se proceder á · chamada pa-ra votaçã.o nominaL 
Os Sr:;. _que appr~~'àm· a moção Dem etrio R ibeiro dirão si-rn, e não os que a:. 
rejeitam . 

O Sr. Alfredo Barbosa (pela ordem): -A votação, segundo V. Ex . acaba,._ 
de annunciar, pôde trazer uma signifiéação que ·r ealmente o voto n ão tem. 

Acceitar a moção Demetrio Ribeiro ... 
O SR. 'PRESIDÉNTE: .....:. Lembro a V. Ex. que a moção não está em dis-

cussão . 
. O SR. ALFREDo' BARBOSA: - · Quero apenas justificar o meu voto. 
Vo;zES: - Não póde . 

. .OUTRAS VOZES : -.~O tOS, VOtOS. 
O SR. PRESIDEN'rn: ;;. Attenção! O orador pediu a palavra pela ordem para 

dar uma explicação que a mesa não póde de ixar de .ouvir. (Apoiados.) 

0 SR . ALFREDO BARBOSA: ..,..... Venho apenas justificar O meu voto e dese:Ío· 
que não se lhe dê o caracier que a Camara, parece, íhe ·está emprestando. ' 

' Vou mandar á m esa uma d!')cJaração de voto para <que a mesa tome ·na. 
devida consideração. 

Assim fica salva a minha individualidade pelo voto que vou dar. 
Nos termos regimentaes em que foi oposta a moçKo Demetrio RH'leiro ·â• 

a,ppt·ovação da Camara, _ referente aos acontecimentos. do - Ilio Gramde do Sul,. 
não tpodenilo significar· s:?ffi•cierrtemente a i~tuiçã~ do iroto. poa·que á refe-· 
rida moção se lhe .pôde emlprestar um caracter politi·co, p~:lto que ,? S !JU di-
gno autor afaste •positivamente uma semelhante interpreta ção. por tra,Çl-uztr-
a dita m-oçiio, na quelle caracter, a m ais lamentavel •comprehE'nsão ·do t·egimen 
pr-esidencial, declaro votat .contra a tefer.ida moção, n ão o-bstante profunda-· 
mente sentir a in:Pe!1z s-ituação da f·amilia rio-grandense r.. eE te m omento f!.a-
gellada pela revoluçã o. - Altreclo Ba1·bosa. 

I' 

.Procede-se á •chamada pat·a a votação -nominal . 
Respon{lem - . sim - os !Srs. : Indio do Br·~il. Costa R od1·igues, H-enriqu~ 

de Carv~lho, .Àfi:-isiO- Fialh o, .Nelson, Martinho Rod!l'igues, Justiniano dJe Ser-
rpa, . José Avelino, Nascimento, Epitacio Pess,oa, Couto Cartaxo, iSá Andra:de,. 
Retumba, Tolentino de 'Carvalho, !Gonçalves Ferreit·a, Ju venci o de Aguiar,. 
André Caval•cante, Raymundo iBandeira, Annibai Falcão, Pe1·eira de Ly-ra, João 
Vieií'a, Es·pirito ·Samto, Lourenço· de :Sá, . P a ula .Argollo, Seapra, Zama; Mar-· 
colino Morn·a, :Sa ntos· Pereira, Manoel Caetano, Francisco dP Ma ttml ,. Fonseca 
;aermes, Manhães B arreto, Cyri.Jlo ·de L em-os, A1berto Brandão, qliveira. .,P i:nto, 
JoaJquün Breves, VirgiJi.o P e ssoa, Luiz Murat, El•i·co Coelho, 1Sampa io F ·er·raJZ, 
Lopes Tr-ovão, Jacques Ouciq,ue, Jesuíno de AlbuJquerque, João Pinheiro, Pa, 
ci:fico Mascarenhas, 'Çosta ' .S'enna, Gonçalves ; Chaves·, Ainedco Luz, Ma-noef 
Fulgencio, Carlos das Chagas, João Luiz, Bened,icto Va l!adar.es, L(}pes Cha-
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v·es, Mursa, Moreir.a da ,s.i! va, BraziHo (los iSantos, Caetan9 de Albuquerque, 
F. Solon, Bellarmüio , de Mendonça, Fernando Simas e Deru<?trio R iooiro. (62) . 

R espondem - não -;- os Srs.: Matta ·Bacellar, Valent•? de Novaes, Hol-
Ianda de L ima, Casimira J un ior, Rodrigu es· F ernandes, Gonçalo d·e Lagos, 
Alfr<edo Barbosa, Luiz de Andrade, 'Oiticica, Arthur Rios, ;S. Mar.cos, Athay·de 
Junior, Horacio Costa , Novaes Mello, Torquato Moreira, Nilo Peçanha,. França 
Carvalho, Albértó Torres, Almeida Perei•·a, ·T homaz D elfino, Antonio Olyn-

.tho, Gabriel de Magalhães, Chagas Lobato, Alexan.dre •Sto~kler , ' viot.ti, Al'is-., 
tides Maia, Costa Machado, !P.alleta, João de Avellar, Ferreira Ra:bello, Fer-
reira Pires, Rodolpho Abreu, Necesio Tavares, Glycel'io, l\!l:oraes Barros, Do-
mingos de Moraes, Adolp ho Gordo, Paulino Ca:rlos', Costa. Junior, Alif•redo 
EHis, Carlos Garcia, Almeida Nogueira, Cincin•ato Braga, Julio de MesoqUita, 
Y.ieira Bu<eno, Alves de Castro~ Unbano Gouvêa, Antonio Azeredo, Marciano 
de MagalhiLes, .Lacocda Coutinho, Pereira da Costa, Home,·o Baptista e Cas 
s ia no do N asoim en to (52). 

Deixa;m Ide v9tar os Sr.s. Meira de V~onceHos e Corrêa da Costa. 

O Sr. Ptresidente declara que ru indicação ' foi approvacla por 62 contra 52 
votos, o .q. ue aocus·a <a vresença d!e 114 Srs. Deputados, terudo aliás a lista 
da porta verifi:cado a 'l}resença de 116 Srs. Deputatdos .. 

O Sr. Oiticica : - AJ.gmns elos meus collegas que vota,.ram contra a moção 
do Sr. Demetrio Ribeiro, entenderam fazer a •d!eclaração {.>UbHca do seu voto, 
p·ara que conste o motivo por que assim votaram. 

D eclaramos votar contra a moção do ,S.r . Demetrio Ribeiro ·por consi -
derar que ella .se .oppõe ;o regimen estabelecido ·pela Constituição sem c·esul-
tatdo pratico, ,pois' que não ha na Camara do-s Srs . Deputa~los quem ueixe de 
senti·l'·se pezaroso pela guerra, do Rio Grande do ·Sul. - L. Oiticica. - R. 

Abnm. - . T. 111onfi1·a. ~I~. de I Ama. - F. P i?'es. - 'A. ff:oclc l~1·.----, A. Pe-
1'eira. - A. Torres . - F. (Ja1·va~ho. - Palleta ~ O. Maahaclo. - N. Pe-. . 

çanha. -.C. J1mio1·. -R: Fe-rnandes. '-Alves de Oastrõ - Novaes Mello. 

-- Gonçalo ·de Lagos. - Matta Bacellair. - VaZe~te à'e Novaes . '- Lace-rda 
Oou.tinho - João ele Avella1·. - A t haycre J unio1·. 

· O Sr. Ma'rciano de Magalhães envia á mesa a seguinte d~laração: 
Voto contra a indicação do 1'3r . Deputa-do Demetrio Ribeiro, a qual la-

menta a luta íratricicla n o Rio Gran de do .Sul , por julgac desnecessruria se-
melhante declaração, visto como ninguem desconhece .os' sentirrtentos huma-
nitarios dos bra sil€iros, entre os quaes não p6dem deixar de estar os mem-
bt·os do Congresso Nacional e os do gov·erno •á cuja frente se acha o· gráncle 
patriota, Marech a l FJ:orian o Peixoto, Y.ice -Pres~dei).te da R epublica. - Ji1j1.1'Cio -
no de Magalhães. · 
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O Sr. llomero Ba.p~ista Ep:eLa orc~em) ~ - · S.r. '· P>re~idente, pedi a palavra 
para apresentar wma ,declaração .de voto, firinada · por m:im e divers'O:s com- · 
panhelros. Faço uso da palavra simplesmente p-ara a.pre~;'3ntar e pedir que 
seja dnse-rida na acta : 

A declaração é. a seguinte . (lê): 
'Decla;ra-mos q.ue votám-os contra a mpção Demetl'ip, porque significa um 

recur.so evidentemente parlamentarista, i:nawlicavel e ineM>ioaz no regimen 
presidencial da nossa Consti tuição. 

Sala •das s·essões, ·20 de Mai-o de 11893. ~ H. Baptistp,. - . P.ereira da C'osta. 
- a. NasCÍ'J'IYento. a Gcwoi.a. '- J. Mesqwita. 

O, Sr. Henrique de Carvalho envia ã mesa a stJguint.e de.clàração: · 
Declat•o .que votei ern favor da moção De.m€t-rio, serri. qne tenha em m€U 

voto o sentido de opposição ao governo federal ~u €stadoal do Ri·o Grande 
do ·Sui, mas worque o patri'otismo me ~briga a ·concouer por todo-s os meios 
l•egaes par~ a termi~açã.o da guea:ra ·civil ~1!-a;quene Estado. 

Sala das sessões, 20 de :J.\Ifu.io de 18·93. - Henr.ique de .aaTvalho .. 

O Sr. 1 Gabriel de Magalhães envia á ~esa; a seguinte dec1araç~o: 
Declal.'am6s ,q_ ue não demos o nosso voto á !ffiOÇão do Sr. De;n€trio Ri-

. beiro, .porique, e'm!bo!'a muito lamentemos a lucta f·ratricida elo Rd•o _-?-rande ·.do
1 

Sul, não viamos ·na moção ·nada 1que .pudesse adeanta r á solução cj.a questão. 
- -G. de Magalhães. '-- aha{fq,s Lobato. 

O Sr. Presidente: - Está levantada a sessão -da commissão gerª ·l e con-
vido a .C-amara a t·eunir-se, decorridos 20• minutos,_ em sessão ordinaria. 

Levan t.a-se a ses'são, á . 1 h'ora da tarde~ 

KIDStS.Ã!O D1E 22 DE' MAIO ~ 
. ' 

PRQJElCTO N. 2 18913 
'· ' 

Vae a imprtmir, para entrar na ordem dos trabaLhos, o seguinte projecto: 

... 

Decla1·a é'staào de sitio em todo o t ·er-rito1·io do Esta!ilo do Rio G1·ancle elo 8-u,l 

e , dá outras providencias 

O Con~esso Nacional decreta: 
Art . 1° Em todo o teritorio Glo Estado do Rio Gra nde do Sul é declar&do 

o sitio, na conformidade do art. 34 n . ·21 da Oonstituiçãe Federal. ! 

Art . 2o No prazo 'maxin:w de tres dias, •cumpi"ido~ depois da p.romnlgação 
da presente reso~ução do Congresso Nacional, o chefe do Poder Exe,cuU·vo. 
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nomeará, depe!:'dentemente da rupprovação do !Senado Federal, uma .autorida~e 

investida dos poderes espeoiaes, que lhe flão commetidos na presente ·resolução. 
Paragrapho unko . O voto do Senado approvando a nomeação dessa au-

toridade, ·investe-a no pleno exercioio de suas funcções. 
Art. 3o No prazo maximo de 15 dias, depois· de ap.provada a sua nomeação, 

. a autoridwde, a .que se refere a 'P·l'esente resolução, {!onvot~at·á as munici•pali-
dades que funccionavam 'no Estado do !Rio Grande do •Sul' !\ 15 de Novem)Jro 
de 1889, <para o fim de ·elegerem uma 'junta p.rovisoria, composta de tres mem-
·bros e encarregados de organiza:r aqu elle estado, de wccordo com ü regimen 
r epublicano federal, estabelecido na Constituição, expedindo as necessa rias in-
struc9ões, nas .q,uaes observará o seguinte: 

§ 1• A eleição realis'ar-se~ha na séde dos antigos municípios, votando cada 
v ereador, ou seu sup.pJ.ente, em falta delle, com sua assignatur~, em dous 
nomes. 

§ 2• O numeró total dus vot-antes, ' vereadores ou seus su.pplentes ~ão 

'POd&•á exceder ao determinado na lei n . 3. 029, de 9 de J a neiro de 18&1, na 
parte relativa á composição das cama.ras' munidpaes. 

;§ a• Cada vereador ou seu supplente ;poderá remetter á mesa do respe-
ctivo collegio ~leitora! 'o seu voto, devidamente a u thenticado, do qu~l enviará 
cópia authentLca ta,mbem ás mesas do Congresso Federal. 

§ 4° Os 1presidentes das muhicj·palidades ·ou seus· substitutos lega,e5 re-
metterão diPectamente aos presidentes das du~s cama.ras do Congresso as 
actas eleitoraes, .cuja a.puração ·incumbirá ao Congresso Nacional. 

Ârt. 4° Em caso ne·nhum a a utorid!ade a que se refere a presente reso-
lu ção poderá deixar de observa_r o disposto nos .§§ s•, 9°, 10, 11, 12, 17, 18, 
24 e •aO do art. 72 da Constituição da iR~publica. 

Art. 5° Apurada pelo Congresso Nac!.ona.l a ,eleição éla junta provisoria 
) 

cessarão as ifuncções da autoridade a que a presente resolução se t•efer.e, sus-
pendendo-se todos os êffeitos do sitio decretado, e ;íicando ipso taoto empos-
sa da n ::t. direcção do Estado do !Rio Grande do .Sul aque1.la junta, no prazo 
m aximo de oito dias, contados da data da pÚblicação do voto do Congresso. 

ATt. ·6• No prazo maximo de •60 dias, dentro Ç!o qual procederá ao alista-
mento ·eleitoral, a junta proVlis'oria, de gue trata esta . r .esolução, convocará o 
povo rio-grandense a escolher seu s ·representantes, ·para o fim ' de i~stHuirem 
em seu Estado um regimen ·go'vernativo, Çle accõrdo com as disposições dos 
títulos 2• e .a• da Constituição Federal, expedindo pwra este effeito as n eces'-
sarias instrucções. 

S. R. - ,Sala das sessões, 19 de M!aio de 189 a. - J. de .Serpa . .__,_,B. San-
tos. - Annibal Falcão. ~ Bella7'mino de M'mulonça. - Espi1'ito Santo. 
O. ele Albu,querq11.e. - A .' .Luz. B. do N.asoirnento. - F. Sintas. 

P. Argollo. - .s. Pereira. M'cwcoUno M'o1u·a·. F. Sdlon. 
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A. àavatoãnte - I . do B Tazil. - G- . ahwve.s. - J. Pin h eWo. - J . L1tiz. -
0. P into. - a . Roà1·igues'. - P. MUJSO.aTenhas. - M .. Fuigenaio Seabra . 
-F. H er?'nes. ·-E. Pessoa.- J . 01tTiqu e. - a. de L emos. - Sá And1·ad!e. 

"• J. · RetU11tba. - M . Rodrigues. - Zama. - L . Ohav~.s - L. Mwrat . 
A. Brandão ~ Lopes T 1·ovão, oom restricções.. V . Pessoa. - Vinlu:Les . 

J. de AZbu~rUtWq1te. - J. B1·eves. - Mam-hães Ba?'reto. -~ Lourenço àe Sá. 
-' José Avelino. 

.SESSÃO DE 23 DE MAIO 

O · Sr. Epitacio Pessôa (gmnàe ?'ltovi?nento de attenção; p1·otundo \ silen -
cio): - Sr. Presidente, a 1rrupressão que acaba ode d eixar no meu espírito o 
brilhantiss:mo discurso pro·fet'ido pelo illustre representante C.a Bahi•a; a 
importancia eX'Cepdon al desúe debate (*) a gravidade extraordinaria deste as -
su'mpto, qÚ.e preoccupa o e.s·pirito de todos os ibrasiJ.e1ros, que alarma o senti-
mento nacional,' que punge o c oração a todoS' aJquelles que :ünda conservam 
indemne o seu civismo nesta h ora angustiosa de desi!lusões para a R e publica, 
me afastaria t alvez desta tribun:a s i, antes de t u do, não julgasse que é um 
dever de patrJotismo concorrer com o méu esforço rfJ·anco, sincero e dm;id'do 
em prol da pacificação do Rio Grande do Sul, si por ouwo· lado não enten-
des·se q ue o meu silencio neste. momento set'ia o repudio do me~ passado 
nesta CMnara, onde os grand·es . erros do Sr. Vdce-iPresidente · qa R epublka 
me têm encontrado sempre na primeira fila de combate, como um a dversario 
leal, severo e intransigente (apoiados). 

Sr . P1·esidente, quando a liberdade tom'ba am·ordaçad!l pe-lo guante de 
ferro do despotismo; quando a lei é expellida do regimen normal da socieda· 
de ás san cadilhas insultuoS'as da tyrannia; <quando o sangue brasHeiro jorra 
em borbotões numa lucta ominosa, de desesper.o e de insania, e ha um go-
verno de -brasileiros que se t·egozija -com o horror desta c :~,rnagem - a m ais 
rudim en tar ·comp.r·ehensão dos m eus dever es ·de deputa do me aponta esta 
tribuna como um posto de honra e de combate, em cque ~e de'Ve pugnar pela 
victoria da civilização e do direito, jãimai.s pelo sa-crirfJcio d·a liberdade e da 
lei (muito be?ft) . 

Senhores, v1ndo r esponder ao illustt·e deputado ·pelo Rio Qi.·aride do Su~. 

relevará .S. !Ex. que n ão o aJCompanhe em todos os detal·hcs da br-ilhante ora-
• ção que hontem proferiu nesta Camara. 

·s. ·Ex. defendeu um-a causa pessoal, de!f•endeu a s'ua _p-ro·pri:a -cau sa, ·e eu 
r ecei-o que no calor da ·discussão, na a•preciação dos factos, me escape algum 
conceito que possa m elindraA.' a suj';ceptiobilidade do m eu distincto arrni·go, do ' 

~· ) O orador r-ef ere-se ao discurso G!o Sr. Seabra fundamentando a de-
·nuncia cont,ra o· Sr. Florii:tno P eixoto . 
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meu antigo chefe nas bancadas dà opposição q,uando juntoq pensavamos que 
e.-a necessario resta;belecer o inteiro domínio da lei em todos os •Estados da 
Republica . 

0 •SR. CASSIANO DO NASCIMENTO ; - -E ll!inda ·hO•je penso assün\. 
O ·sR. E.PITACIO PEJssôA: - .Deixando, •porém, de parte os factos a que o 

no·bre deputado se referiu me permittirá S. Ex : dize·r que, si contra o go-
verno do Sr. JuÚd de Castilhos se levanta apena;s uma tempestade de odios e 
de despeitos, est·es desp,eitos e estes odios são de toda a nação brasileira 
(apoiados), que não •pôde v·e-r, sem o ma is prdfundo pezar, a pertinac;a com 
qu~ S. Ex. sacri'fica á sua cons'ervação no poder centena s e centena.s de 
vidas preciosas, m-i·lhares e· milhares de contos, e xtorquidos ao trllibalho e á 
miseria do povo (npoiaàos); me permitirá S .· •Ex. di:wr qu(l, si a opinião des-
favocavel .formado •contt·a o governador do Rio 'Grande do Sul ê ,fabricada 
adrede, como disse, na imprensa desta cap~tal, -onde a liás se têm publicado 
sem -contestação testemunhos os mais insus-peitos, .como o do illustre rept'e-
senta nte do" Estado de S. P a ulo, o !St~. Genera l ~ursa, e;ta opinião é a da 
maioria da imprensa de quasi todos os Estados, e seria tambem a da hnpren-
sa d_o Rio Grande do Sul si lá a intole ra n cia f eroz não chegaP.se atlé a ar-
r ebentar 'as vit1··bnes onde se expõem os retratos dos ,fpd e .·aJista s, não che-
gasse ao ponto de empastelar os jornaes opposicionistas ou folçal-os a sus-
pender a sua publicação. 

Permittir-me-ha o nobre d eputado dizer que, si adep-tos do •S•·. General - \ 
I Tavares têm communicado para esta Capital voictordas phantasticas de suas 

força!f, os partidarios do Sr. Julio de Castilhos têm levado este expediente ao 
exagero, ao extremo, ao inconcebível, j'á annunciand-o victorias que não se 
confirmat·am como a de Jarara.ca, onde a força cas.tilhisla roi, pelo contrario, 
completamente des troçada e c omo a de Pirahy, onde se deu o Ministro da; 
Guerra, á frente de 3 .-o o o ,homens, •ba tendo ruquelle General, q•.1ando S. Ex. 
não ·poz ainda á prova a sua ·bravura em nenhum combate da revolução; 
já mandando dizer •para os Estados que em tal ponto 29 C'astühistas derro-
taram 400 e tantos federalistas (risadas), que em tal outro ponto ·60 partida -
r ios do Sr. Julio de Castilh-os consegujram · inrfligJt· a mais completa den·ota 
a 1. 500 partidarios do Sr. Tavares (riSacLas). 

o SR. ZAMA: - Temos o tempo de Carlos ·Magno (hilariàaàe) . 

. O ·SR. EPITAcro PESsôA: - Aos' factos aq,ui relatados pelo illustre represen-
tante do Rio Grande do Sul, eu pod~·ia oppôr uma lista int-ecmrinavel de 
crimes os mais hediondos, e .para isto me· bastaria reler á Camara dos dignos 
deputados as publicações ifeitas na imprensa desta & pital; m a s julgo que 
ellas nada adeanjam á .questão (0\Poiados) e tenho p-res'su. de demonstrar a 
improcedenci;_,, dos a;rgumentos' com que o . meu distincto collega pro corou 
pt·ovar· a inconstitucionalidade do proj€cto. 

• 



76 ' -
• \ '1 I 

0 ' <SR. ÜASSFANO Do NASCIM!EJNTO: -Jl;u reservei-me · O direito de COlTI'pletar 
as minhas observações . 

0 Sa, EPITACIO !f'ElSSÔA: Mia,s é claro que só toma;rei em cons''deração os 
argumentos que V. Ex, P•roduziu. 

Sr. Presidente, antes de occupar-me propriamente ·do projecto de V, Ex : 
poz em discu ssão, & preciso ·tornar saliente que a -bancad<~. ·iJPposicioni.sta não, 
·fa z da a pprovação da proposta que a.presentou á Camara uma questão de 
me1.:0 interes·se 'Partidario (apoiaào), Ella ,colloca o assumpto em terr·eno mais 
·eleyado, abre espaço áS 'opiniões in.(livhiua7s de ·cada um de· st>us membros, 
sem que isto importe o~ signid'ilque .q,uebrà da solidariedade politica que nos 
une; J?ODquq o que nos anima é a pr'lçcqupação de ·; achm· um paradeiro ás 
desgr.aças do iR.io <Grande d·o I Sul, p.reoccupação· .(jjue, perdoem-me os ·nob-res 
deputados, •parece não a nimar o espírito de .SS, IDIDx. que, entretã nto, ' terp 
•püi' essa solução egual, senão mRJtor, r espon.salbiJ.idade do que nós pera.nte o 
p a iz (a1JOi ados), 

Dua s grandes '!ques tões desafiam antes de tudo a ccn~ideração da Ca -
mat·a: a primeit·a ·é a com<petencia do pode·r legislativo para intervir nos 
negocias do Rio Grande; a segunda, é a constitucionalidade da·s medidas . pro-
postas pela 'bancRJda opposieionista. 

o' Congresso Na.cional, m~ face da Constituição, é comp•etente pa·ra i-nter-
vir nos n ego cios dp R io G-rande do 1Su!? . 

Respondo categoricamente pela aff.irmativa. Fundo a minha opiniã o: 
pr imeira mente no art. 6° § zo da ConstituiÇão; ·em segundo Jogar no a~t. _344 
n. 2-1 e por ultimo no a,rt. zo das dispos·ições transitarias , 

O a;·t.. , 6° § zo dá a o govern0 <f·ederal a com·petencia da intervir nos nego-
cios peculiares aos !Es ta dos para mante>" a 1'61·ma republicana federativa, e a 
viabili-dade do projecto, encaràdo sob este aspecto, já foi br-ilhantemente de-
monstrada pelo distincto representant-e do pea1•á, quando t€ve occas~ão de 
apresentai-o •á c'Onsideração da easa o , 

O art . 34 no 21 reserva como 1attribuição privativa .s,o Congresso o · di~ 
t·eito de declarar o estado de sitio, na emerg.encia de invasão e:;o.trangeira ou 
de grav e commoção intestina em qua lquer ponto do terl'itorio n acional, _ e 
ninguem contestará que o :Rio ~rande passa ha mezes por un1a gravíssima 
commoçã o intestina, que, no .dizer dos ·propr_i os amigo.s do governo, ameaça 
de perto a vida da s instituições o 

Finalment€ o art. zo das dispos'ições trans·itorias declara que o. IDstado 
~ 

que até ao f•im de 1•8,92 não tiver decretado a sua .constituição será submetti-
do, po,r acto 

1 
do -C-ongresso , ao r-egi·m,en ;la constit:rdção de um , d~s outros 

1 Estados, até q.ue reforme esse regimen pela fôrma préviamente estabelécida : 
Sobre este artigo sur ge uma nov-a questão o 

• 
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o · Estado do Rio Grande ac.ha-se ·constitucionalmente organisado? iR"s-
ponclerei que não. 

E' preciso que a •Camara tenha em vista q:ue, quando o art. 2• das dis-
' · posições transito rias exige que o estooo até o fim de 1892 decrete a sua 
. con stit1,1ição, não requer simplesmente a r>romulgação de uma lei constitucio-

nal, mas •[I'lle esta 1ei tenha ímmediata aJPr>licação, produza. os .~eus nruturaes 
effeitos, disori.minan.do os sei'viços :l'ederaes e estacdoaes. Ao legisla.Çior con-
stituinte seria indi·llferente q.ue o Estado, dentro de um certo prazo, decre-
tasse a sua constituição, s1 a esta decretação não se seguissf! a im~ediata or-
ganização de todos os serviços, como prl!meira condição para a ef·fectividade 
da a utonomia local : fazia .-se mister qu e n'o fim de 1•892 f es'ti>vesse perJieita-
mente organizado ·O regimen federativo, e para isto era indispensavel que 
denko d'alquelle ~razo os Estados se constituissem de<f.initi\ramente . 

' 'Si o art. 2° das disposições transito1·ias s·e contentasse com a simples 
decretação de uma carta constitucional, ruo Estado seria :icito adiar indE>fini-
damente a organização dos seus serviços, e ,então terdamos vor tempo inde-
finido o g:over~o aa! União a intervir no regimen do~ E.stwdos; teríamos a 
balbnrclia, a confusão, um regimen rque não s·eria o estabelecido na lei fun-
damental ela Rer>wblica, q ue não seria o regimen federatiYo, mas uma or-
ganização t!xtravagante, . informe, innominavel (atJoiados). 

O -art. 2o das difsposições transitorirus •exige, porta nto, .1ue os Estados se 
organizem defi nititvamen te até o lf·irrn de 1l89i2, e tanto é assim QUe ·o ~esmo 
artigo sujeita ao 1'.egimen, da constituição de um outro Estado ruquelle qua 
exceder o prazo, até q,ue o refor.me petos meios regulares; ele onde se vê que 
se trata ele uma verdadeira organização pol1Hca e não sim,plesmente da de-
cretação ele UJna carta, 'P011que ao Congresso não ·podia passar P,espercebida 
a anomal1à ele lfi>carem os ·E'sta•dos em real deso..·ganização durante um ou 
dois a nnos, que tal é o' prazo m inimo para a t·eforma de q.ualquer constituição. 

Atten{la ainda a Camara a que - o art. 4° se refere ex]Jressamente ao 
1Je1·iodo de o1·ganização dos sen.jtços estaduaes Ora, um p~·riodo su<r>põe sem-
pre uma límHação de prazo, ·e esta limitação n ã o existe em outro artig-o da ,· 
Constituição, que ·não seja o art, 2• da;s disposições tran!O:torias nas P.alavras 

f im de anno ·de 11•8·92. 
De mane1r-a qu'e, para éonciliar as d~sposições destes dois' artigos, é ]Jre-

ciilo convir rque no art . 2• se trata tambem da ·organização dos serviços e 
lião simples.mente da decretação ·de uma lei constitucional: 

E a> · Cam·ara dos Deputados assim .o tem entendido. 
O anrto passado quando se discutia o projecto que consignava um au-

xilio pecuniacio aos estados de Goyaz, Parahyba e Piauhy, suggeriu-se a 
lc1'éa de adiat· a medida para a sessão actual, e cr.ei·o que um membro da 
commissão ele orça;mento, se me não en gano o 'Sr. L eopoldo de ·, Bulhões, fez 
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ver que na presente sessão já não seria con stitu0ional es·se auxiliÔ, 'porque 

0 period·o ele o·rgwnização ·dos Estauos terminal'ia em Dezembro. E o proj-ectd 
foi l•ogo discutid·o · e vota.do. 

Ainda mais: o orçamento vigente não consigna verba alguma para serviços 
de natureza estadoal, o que q,uoc uizer que o Congress:> ,,ntendeu que, de-
corrido o ' anno de 1892, os fEJstados uevi·am estar de pos8e de todos os seus 
serviços sem mais uependencia· alguma da Uniã,o (apoiados) . 

Pela inter .pretação racional da ConsUtuição e em vista das deli'beraçõefl 
anteriores do Cong.resso, pode-se, pois, chegar a esta conclusão: - O art. 2° 
çlas disposiÇões transito1·ias e~·i:ge n ão' simplesmente a decretação , de uma 0a•·ta 
constitucional, mas a com•pl'eta, a inteira e definitiva organização ·dos s'er-
viços estadoaes. 

I 
I sto post•o, :pergunto: o ll!stado do Rio Grande do Sul acha-se · consti-

tucionalmente organizado? Não ha quem o aillfimrre . 
.Si não está organizado, incid·iu ipso facto no art . 2° das dis•posições' 

kansltorias e abriu ao Congres'so Nacional m·ecusa;vel comp_etencia pa,ra in-
tervir nos negocios do Estado, nos termos indicados p~lo nosso pactd fun-
damental (apoiaclos). 

•Mas, Sr. Presidente, aumitto que não se deva interpretar o art. 2o pelo 
modd ·por que acabo de f!l-zer, I(!Uf? a sua intet:p~·etação deva ser rigorosamente 
litteral ; pois ·bem, ainda neste 'caso n ão fallece competencia ::;.o Congresso 
para intei"vir naquelle Estado, •p.onque o 'R,io Grande do .Sul não ' 'tem uma 
constituição. ' ' 

A constituição ali decretada em 1&91 já foi julgada insubsistente: 
!" Pela revolução popular de 12 de !Novembro que a annullou; 
2° Pelo proprio Sr. JuJi.o de Castilhos', que muito emboca tivesse fun-

dado em suas dis•posições a nomeação do Sr. Vi:ctorino Monteiro, com tudo 
não fez rati-fhca;r essa nomeàção pelas in:tendencias municio;,aes, como deter-
minava a alludida •constituição (?nui.to oe1n); 

3° Ainda p·elo Sr. Julio de ICastilhos, vindo o ocupar sua ·cadeira na Ca-
. í 

mara ·dos Deputados, e pela· propria i.Camara, '<!Jcceita ndo-o em seu s'eio, porque 
si o movimento que o elevem ao ·poder houvesse restabelecido a constituição 
do Esta.do, S . IEx. tetia si~o .iücançado ·pela lei de incon:patibiJi.dade de 8 
de Janeiro do anno vassado · (muito be·m); 

4° Pela votação _de hontem sobre o parecer da cornmissão de justiça, 
dando ingresso na ICamara a;o \Sr. Vidorino Monteiro, parecer que terminou 
por declarar que S. Ex. não tinha sido investido constituclonahnente do 
cargo t'!P. Vice-governador do Rio Grande do \Sul (apoiad.o.~). 

O 'SR. BRAsiLro Dos SANTos: - E declarou mais que a const:tuição tinha· 
cessado de exis·tir desde a revolução. 
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o SR. EPITACIO PESsôA: - Prova-da a competencia do Congresso, re~t,!l<. de-
"Ulonstrar a constitucionalidade das medidas propostas pela . opposiçiio. ve:J~~os 
-o p_ro·jecto . 

O art. 1° do projecto apresentado pelo illustr.e . \De·putado Sr. _Justiniano 
-de Serpa declwra o estado de sitio no Rio Grande do Sul. 

E' uma p-rerogativa do Congresso Nacio-nal, Q/Ue ; ;c,wta.mente não pód.e 
ser posta em duvida. 

To1·na-se preciso, Sr. Presidente, desfazer um equivoco em que laborou 
«• meu illustre c ollega. A declaração do estado de sitio proposta no project.J 
-dn 81·. Justiniano de ·Ser'pa não se destina a suspender a autq,nomi,a do Estado 
-do :Í:no G rande elo ·Sul, ·. •porque nós, os ·da op-posição, · começamos por negar 
.esta a utonomia, começarr-os. por affkmar ·que o Estaà!o 1 do Rio Grande não s~ 
.acha def-initivamente organizado. 

A declaração do estadó de sitio neste caso tem 1por fim assegurar a eni-
.ca;cia e segurança d a intervenção do-cong-resso, intervenção q•ue ~mcontra sua 
J'orça, sua justifi·cação e sua legitimida-de no art. 6°, § 2·"' da Constituição, ou 
.no art. 2° da:; disposições transitarias. 

E já que me t:eferi a este -ponto, devo desfazer um outro e'quivoQo B!n que 
.cahio o meu illustre collega representante do Rio -Grande do Sul . 

:Pelo art. 6" § 3° da !Constituição o poder executivo ou o Goyerno }!'ederal 
_pôde intervir em n egocias peculiares aos Estados, para restabelecer a ordem 
e a tranquilli-dade, a n~quisição dos respectivos governadores o 

Mas. essa inter·venÇão não l$e pó·de dar sem prévia declaraçã<J do estado 
.(!e s it io, em face da e'X'pressa disposição do art. 48 :§ Hi,. ".Compete privativa-
mente· ao Presidente -d-a Rep-ub1ica : DecJarar, ;po1· si ou seus agentes- responsa-
veis, o .~st:fdo de sitio -err- •qualqu'er _ ponto do territorio naciona l, nos casos de 
.aggressão extrangeira <Ju grave commoção intestina (art. 6• n .' 3; art. 34 
21 e art. 80.) " 

Qu:lndo hontem, em aparte, convidei o illustre deputado pelo Ri<J Grano."' 
do S'ul a ler a disposição que a•cabo dê citar á Camara, S. Ex. respondeu-me 
'(!ue era facultativa ao ·poder executivo a declaração do estado de siti<J quanao 
tivesse de intervir nos negocias IPeC:uliares aos Estados, á requisição dos res-
J)e'C_tivos governos. "Ma:; e1r, que se fundA. .o nob!'e de<putado · -para avançar ~~
~elhante affirmativa? Qual é o artigo da constitm<;ãc em que •S. Ex. desco-
·brio esse arbitrio co,nferido ao Presídente da -Republica? S. Ex. não será capaz 
-de o mostrai·. 

Nem esse · arbitrio terin. justi-ficação . O proojecto de constituição, m·garw 
:zado pelo governo -provisorio, não continha esta remissãn .; ella: foi propósta 
pela Commissão dos ·21 e acceita sein irr_pugnação pelo Congresso Constituinte, 

-como uma demonstração de 1·espeito ao J:""egimen federativo que se fundava, -conlo 
um corollaTio logico do princi!pio da, autonomia loca:l . •Si o PresidBnte da Re-
publi-ca fosse obrigado a Intervir nos negocias pecul-iares a:os Est.a:dos, sem~re 
oque os ,governadores requisitassem o seu auxilio, teriamos de ver o poder 

J 
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oe:X:ecuü&o a cada momento arrastaao de íltoagem a•pós os ·caprichos · dos· go-
ven1adores impopulàres o~ covàri'Ies,. e o governo rta Uniã.o tornar-se·-h1a un:.. 

' mero fnstru'rnen to nas mãos do governo local; mas tambem, si q poder ex-; 
ecut ivo tivesse o ·llireilo d'(l intervir sen'l a declaração do est<3:d~ de sitio, que 
só ê permitti•lo no ·cago . excepcional de grave commoção intestina, a autcmu-
mia dos Estados decrP.t<Uda pela. Constitu·ição desa•p·pareceria scib a acçã<T ab-
so:vente e centralizadora da União, (Apoiado.~; 'Yn7tito 'bem.). 

No a•:t. 2" do projecto a bancada opposi•cionista ·propõe a nomeação de· 
uma auto::-i~ac~ :nvestida· de poderes espeqiaes, norr"eação- feita pelo pouêi--
~xecutivo,. mas depend:énte àa· ap1)rovaçãÜ do, Senado. 

Ti:' t.am•bém um!. disposição que não c:antravem a nenhum precejt~ con-· 
stituCJonal, e, •pe1o. >Contrwrio, ·-na. parte' refe'rente á alJprovação do Senado, a.., 
que h ontem pattic~larmente se r~feriu o nobee Deputado p;lo Rio .. Grande~ 
se ·OOncilia pei'feitamente ' ·com o pDo~ess~ adaptado pela Constituição Para as-
nomeações dos ministros diplomaticos e do •SUJpremo TriblJnal Federal. 

E tanto não íê in~onstitudonal que o Congresso, o anno passado, quanu.,· 
teve de organizar o 'District9 .Federal, . ~orr.anetteu a,o Senado a approvação ,da 
norneaçii;o do pref·eito, sem que a isto o autorizasse disposJção expressa d.f. 
Constituição. (Apo~ados.) 

A opposição estava no direito de ex1gu· que a nomeação dessa autoridad.e- . 
' -cerresse sob a r es•ponsabiliodaé!e exclusi·va do Congresso, porque o Viee-Presi-

<len te da Republica, •pat·te interessada na re:v-olução do Rio Grand·e do Sul, nito· 
nos ins·pka coHfi<al1·ça, não 'nos 0f~erece garantias deJim.parcia!idade neste a;;,-
sumpto . (Apo~acl.os; .nw:ito bem.) Mas, justamente par9- não i·rrita~r as susee-
:ptibilidades constjtucionalistas dos represeh.tantes da maioria:, foi. que • nos li-
mitámos a propOr que essa .nornençãJo fica~se dependente da approvaçãó do-
Senado . 

o art . . 3.0 contém s i·mp.ies disposições regulamet1tares. 
O a.rt. 4" dispõe >que em . caso algun:. a autoridade pod~m desre~peitar .ce<'-

tas garanWts irídividua.es. _E' tambem uma , attribuição do Cong:resso, q~. 
tendo o direito de decla,rar -o estado de sitio, -isto é , ·de suspender todas as ga--
rantias -cbnstitucionaes, teni inquestionavelmenf'\ o direito de fazer • taes res-
tri~Çõe~. 

Fina;Imente, os a.rts. :5° e 6° providenciam scb.re a suspensão do sitio <. ~ 
'Conv'?caçã:o' dos repr.esentantes do · ;pov~ •l'io-gra.~.dense, e ainda nestas dispo-
sições 9 projecto não fere nenhum p.receito da lej fundamentaL 

' Mas, Sr. Presidente, si é inquestionavel a co:mp·etencia do poder legisla-
tivo ;para intervir n0s negocias do Rio. Grande dü •Sul, si são rigorosamente 
constituJCi~naes as medidas propostas pela opposiçã-o, por que razão o~ defen· 
sare~ do governo se negwm, a acceitar este ·projecto? 

Si é inconstituc-ional o ,proje'Cto apresentado •pelo illustre Del}utado pelo-
Ceará, . por que ,os no.bres deputados não off·erecem uma .soluçã:o que se con-
tenha· nos lin~ites da Constituição? 
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O SR. ZAMA: -A ist0 não se responde. 
o SR. EPIT~cro PEJSsõA: - Senillores, a!gumas folhas desta Capital publl-

.caram, ha }Joucos {!las; que a maioria governista, na ultima reunião, que te·:~ 
Joga r no ministerio do "i-nterior, resolveu .rejeitar qualqu€r idéa de intervençã·i 
do \Congresso nos negocios do Rio Grande do Sul, porque o Sr . Vi•ce-.Pres :-
den.te ·da Re'publica assegur-ou-:l"he que de_ntro em }Joucos dias estaria mais u·ma 
vez estr-angulada a revol:~çãJo. •(Riso.) 

A principio duvidei da veracidade desta noti'cia; mas a falta de contes~ 
ta ç;ão [ts fol•has que a publicaram ; a insistencia com que um jornal affecto 
ao Governo, logo no dia ' seguinte, veio a!lflrmar a absoluta in,Constitu<.:tonall-
dade de• tod·os . os alvitre~ apresentados; a insistencia com que muitos dos 
deputados governistas sustentam a ' illegaHdade da intervenção, sem ·comtuc1;J 
suggerirem uwa medida constitU'cional; ~ indifferença com que illustres col-
lf,gas en caram o esforço da bancada o.ppostciom:;L« ... 

VoZES DA MAIORIA: - Não ha indifferenç;a . 
O SR. EPITACIO PESSôA: - ... em achar um termo â crise "l'evolucionlliria 

·do iRio Grande_ do Sul; as de:cla~·agões a inda ho~tem feitas pelo i.Jlus-tre repre-
Sf,nta-nte deste Estado de que não havia nenhUJila solução constitucional para 
extingÚir a guer-ra civil no Ri·o Grande e o Congresso devia cruzar os braços 
e esperar mais 15 dias, c..ue ·a esse ten~po ·estaria su:Dfocada a revolução; a 
ausencia ·de um• proj€cto substitutivo ou. de qualquer modificação a}J{'esentada 
no sentido de •constitucionalizar o -prodecto da opposição; tu dó isto, S•r. Pre-
sidente, denuncia claramente o plano rr..aduramente assentado de rejeitar este· 
>project o, sem substituil-o por outro; tudo isto leva-me a crer que a ba ncad'l. 
governista se t·ecusa a collaborar comnosco na pacificação do Rio Grande d .J 
Sul . (apoiaclos e nclo a.poiaclos); tudo isto quer diz-er que o Vice-iPresidente. d :L 
RepubH<-~.L · esbá firmemente delibera:do a .proseguir na s ua obra de dkvastaçii.·• 
e de extermíni-o. (Mt~ito bem; apoiactos. J 

Sr. President e, eu nwo tne sentiria bem com a minha consciencia de i:H a. · 

sileil•o; eu deserta ria sem duvida áiS grandes respons<~~bilidades que me impt,~ 
a qualicta>de de representante ela Nação, si a prim,eira palavra que tivesse· (b 
proferü• ne:;;ta Camara, após o intet•regno parlamentar que wcaba ele findar, 
tão -~heio de ameaças para a vida da Republtca, tão abundante de desgraças 
para o •paiz, não fosse um brado de rcommiset·!l;Ção profunda para 'aquel· 
le s que talvez, a esta hora, cahe.m, varados -pelas balas da tyrannia fu'atrtcida 
(?n1tito bent, b1·avos), não fo;se ao mesmo tempo um protesto de indigna ç1io 
nobre, justa, a ltiva e patrioti-ca, ergui-do, em nome do sentimento naci-onal, que 
se r evolta., em non-:.e da liber-dade, da 'Ct:vilização e da 'Rep ublica, contra aquei:e 
que durante dezoito longos mezes tem firm ado o seu govern'O na miseria , nas 
lagrimas e no sangue do povo brasileiro. (Bravos e pai?nc:ts no ?'eO!nto e na~ 
galerias .) 

Senhot·es, eu não me julgaria ·digno de oocu/I}ar uma cadei ra neste reci,r1to, 
eu não me julgaria digno de aspirar jrunais aq favor, á confiança e ãs sympa-

1. 
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thias populares, si ouvindo o mui·alhar dessa onda enorme de desespero que 
G:hega até rrJm, li.Üo viesse, nes te momento tJe . angustia suprema para totlüS, 
eLzer ao go~erno do meu :pa iz: Cairo,. tem piedade dos nossos irmãos (bravos e 
palmas no 1·ecinto e nas galerias ) jâ. que as leis da R e>publica não são em-
baraço â,. tua vingança.. 

A fuzi1al'ia,_ o canhoneio, o orepitar -dos incendi-os, o estertor dos mori-
bundo&, os gemidos da ·deshonra põdem ser um concerto . ha rmonioso aos ou-· 
vidos da tyrann~a; mas sii:o tambem uma manch'l- indelevel \l}ara a Repulblica, 
urr..a. vergonha sem par pat·a a nossa civilização, um vilipendio ignobi! para. 
a nossa -patri·a . (B1·avos e palmas nas galerias.) 

Sr. Presidente, a revolução do Rio Grande d·o .Sul ha de ser no futuro U.h 

testemunho e loquente de que a revolução de 23 -de 'Novembro, que pudera ter 1 
sido um período lumin oso aberto na vida republlcana do paiz, tem, pelo con-
trario, incarnada na pessoa do Sr. Vi-ce-Presidente da R epublica, a~vorado a 
desleal dade e a traiçiio em norma -de governo para um povo livre (apoiados, 
111-Uito bem); mas ella será a o mesmo tempo urr.a prova irrecusavel, viva e 
pal·pitante de que a dignidade bra·sileira ainda não se afogou de tod'd nos nia-
roiços de serviQ.ismo e ·de desc1:'en.ça que vão as~oberbando t a ntos Estados · da. 
m as ella .será. ao mesmo tempo uma dem·om;tração irrecusavel, viv~ e <pal-
p itante de q·u'e a liberda<:ie ainda se agita reclivivp. n aq·uelle pedaço de terra 

. americana , votada ás -co:Jquist·as liberaes da democracia que ennohrecê, já-
mais á ignom-ínia do despotismo que avilta. (Bravos, bravos!) 

O Sr. Vice-Presidente da R epublica, que se havia eleva-do á culmlnà u ;!a 

ela suprema magi·stratura do 1paiz n os hombros robustos dos revolucionarlos 
do sul, tinha, por este facto mesrr. o, contrahid·o oom elles uma larga divida de 
re.conhecimento, um laço estreito de solidariedade poliUca, que S. Ex. n ii fl 
poderia dignamente rom-per, sem que primeiro abandonasse o posto a qu e 
c h aviam levado os !m'pulsos vlctoriosos da re~oluça,o. ' 

1S . Ex.· não tinha o direito de intervir no regimen interno do Rio Gran:!e 
do Sul para ahi restabelecer o IGove·vno do Sr. J111io 'de Gastilhos, não só 
porque -Ih/o vedav-a a Constitui\}ão federal, ·como porque seria isto falsear os 
motiv-os propul-sores da revolução de ·213 de Nov-emhro (apoiaclos); seria pO •:-
Bi' S. Ex. em · contradicção comsigo m esmo, porquanto quem mandara depôr 
á mio armada, e á cu sta d·e muita perfidia e de muito sangue, a politica do 
goJ.pe de estado em todas as divisões poUticas· da R epublica, não tinha o di-
reito de restabelececr esta m esma <po!iti.ca no unico Estado em que ella se e :; -

boroara ao em]:lat\l Irresistivel d a Teacção PO'Pula.r, sem apoio nem auxWv 
do Governo da União. (A poi ados ; n~uito bem.) 

Longe . disto, porén:., S. ®x. , que, respondendo ao telegramma em qu~ 
.; Sr. Visconde de P elotas communicava a sua investidura no Gover.no t:lJ 

Estado, f a zia votos para que o bravo m illtar pudesse fazer entrar o Estaà,,, 
sem wba lo a!.gum, no regimen d-a legalidade, ·da paz e segurança ]}ublica ; Sua 
Ex . , que em 15 de ·Jun'ho, dous dias a ntes dà sua criminosa .intervenção, re~ -
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pondia a igual communicação do general Tavares, dizendo que o G_overu•, 
conti-rruava firme na política de não intervenção no regiJ:pen interno dos Es-
tados, e que já havh ordenado ao General Vasques a mais completa n eutra-
lidade nas -dissenções voliticas e partidarlas; 8. Ex., que em 25 de Junha 
nega·va "ao Sr. Barão de Santa T ecla que já tivesse conhecimento offiçial dos 
aocontec-irr. entos do RI-o Grande, quando, entretanto, já tinha tid-o conheci-
mento ·off.fcial da intimação de Barros Cassai ao General VasqUEis e da attl-
tude .da flotiJ.ha ali estac~onada, e havia já telegraphado â;quelle general ·qui\ 
não se sujeitasse á intimação que imJPedisse com força de cavallaria o des-
emba rque da guarnição da Ma1·ajó e não tivesse compaixão .nem condescen-
cle?Wta para com os miseraveis inimigos da pat1·ia; S. Ex., que procurava 
pm· ·estes manejos inqualificavelis sor-p.render a -confüvn\;a do Governo consti· 
tuiclo no· Rio Grande, ordenava, entretant-o, ao General Vas•ques - porque 
não é crivei que este mi>litar procedesse por inspira ção rp·ropria em assumpto 
de tamanha gravidade e ~spontaneamente ~aHasse á porol"!l·essa de neutra-
lida de que déra dias antes ao Visconde de Pelotas- S. Ex. ordenava ao Ge-
nera l "Vasques que pr.e stasse o apoio das armas federaes aos que preten-
diam apea,r no Governo o 'heroico 'Vencedor de Aquida·ban . 

Como prova dessa ,política insidiosa, como attestado elo·quente dessa in-
t ervenção de~leal, ahi está a ordem do General Vasques pa ra que se reco-
lh ess em á Ca~Ji-ta l batalhões affelçoados â. p olítica d o .Sr. J ulio de Castilhus ; 
a hi está a volta pa ra o Rio Grande ele officiaes que ha viam sido da li afasta-
Õ05 como infensos â. política da r·evolução de Novembro, ahi está .o pronun-

' cia mento sem reserva das guarnições do Rio Grande, S. Gabriel e Jaguarão; 
a hi está o fornecimento de arma s federaes a populat·es da capital; ahi está 
a ordem -do dia elo General .Jzidoro ·Ferna ndes declarando-se comrr.anda nta 
em -chefe das força s !'ev ol·u ciona ria s ; ·ahi estã o todos os factos narrados pe!G 
General Ta vares na memoravel acta da, tomada de Bagé. 

Ma:s não pat·ou aqui a traição elo Sr. Vice~Presiclente ela Req:mbli'ca. O 
Coronel Arthur Oscar •seguiTa -pa·ra Bagé· á f·rente d·e forças f•ederaes·; alH en-
trara em negociações de .paz ·com o General Tavares, que r-eso·lvera: depõr as 
at·m as . O General Vasques rupprov ou a ·conducta do seu subordinado; ma!! 
dias (lepois 'telegraphava á:queUe Coronel que sus•pendesse- as negvciações, as 
quaes s ó podia-m ter val-or se fossem approva das :pelo Governo do Estado; 
que s e limitasse a libertar Cl .---4• regimento e a desimpedir a estrada de ferr3 
P o >telegt·a pho, 7Jara q1Le não se allf!_gasse q1te Tava~·es só · hav ia éCepo·sto U/f 
a1·nws deante àas to1·ças tecle~·aes ; qu e fizesse consta r ser esta unicamente a 
s ua missão, porque a ssim o 1·ecommtenclav a o Ma1·echal Flor·i.ano (oh! oh !) 

De tão monst ruosa tra ição, de tão descommunal indignidade, estygm'!.. 
indelevel d:e opprob1"io e de verg onha pa ra o I>oder constituído de um pov o ci-
viliza d·o a hlstorla. brasileira não registra um só exemplo . 

'Feli=e nw o !Coronel Arthur Oscar, par a honra elo exer.cito brasi!eh·o 
(apoiados) Tepelliu com altivez a abjecção que delle se exig ia . 
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O que succedeu depois toda à Camara o sabe. 
Iniciou-se -o regim•en da a:narchia e dp terrot ;' a v iolencia, a persegmça<l, . r 

0 assassínio e -o estupro "·evaram as lag·i'im:as, a d!éso1a_çiio·, a dôr e o deses-
pero lá farríHia ' rio--grandense; .centenas e ·certtenf!.s de brasileiros •J>rejudica,-
dos nos seus ·r:hái•s -caros interesses, fertdos na~ súa,s mais santas affeições, 
'f·oram pedir. á terra extrange-ira a segctrança, a trimquiilidad:~;, o ·confo-rto , 
t)Ue lhes re'éusava a sua :pMria·. 

·Mas era ,J>recisp reagir, _senhores, era necessario reconquistar o paiz. 
!Homens de .coração e de <coragem, nascid·os n a ter•ra livre dos ]>ampas, 

1não 'J>Odiam curvâr a -cerv'iz: . humilhada :á acção avil-tante do d,espotismo; 
homens na..scHios •para a liberdade não podiarp descer ao nive'l. de escravos, 
e até mesmo a•baixo dos escravos; porque estes ao menos tinham err., sua 
terra um. tecto ;para se abriga:rem . (tB'ravos). 

Resolveram a invasão e -cwlmos, decidiCLo-s, fort-es na cc;msciencia de seus 
direitos, ma;rcharam para a reconqÚis·k"L da ]}ropriedade e da família, dü' i l-
berdwde e ,da patria. 

Nada o~ deteve em, -sua marcha, nem, o alei v-e ignobil •q•ue 'se lhes cusJ>i-
_nho u ás fwces, at-tribuindo-se-·lhes intuitos restau·racioniistas,' como se grande 
parte delles, m-uito . antes que o Sr. Vice-Presidente da Republica se re::;Ql-
vesse a a:bandonar o Viooonde de Ouro Preto, ·se não tivesse batid·o galhar-
J!'arr.ente ]>elao càusa .da Re·publioa ~apoiados); como se esses se'basiia>nistas 
nã.:> fossem os: mesmos que I}JrimeÍro entoSJram o canto dt: morte da dictad,ura 
passada pSJra desbravarem o cami-nho á di'cta:dU.ra actual. (Apoiados; _muito 
bem-._; 

UMA V•OZ; 

á tyrannia , 

('\ i 
Nessa oocas-lão não podiam · pn:ver que servian, de degráos 

O SR. EPITACIO PEssôA: - Nes-te tem-po, estes 1n011-a1~chistas co'nsubstan-
Di,avam a .mais •vigo-rosa Q}ilreza .dos' senti~.entos ' re];}ublica~.os; hoje, q•ue a 
ing>ra:trdfuo e a deslealdade do Gove-rno os a;rpastan:ani a-o desespero e á l"'év-olta 
devem ser esmagados •como inimigos d-a patr;i·a e restauradores do regimen 
decahido. 

f 
M'as naJda os deteve em su a marc·ha; nem o exag-ero, adrede propaladr,> 

para a larma;r os m-eHndres de na-cionalidad'e, de que os invas01:es eram ex-
tt·a.ngeiros e-m sua maioria, con:.o si os orientaes que rp-orventura esposaram ;a 
causa de Tavares fossem mais extrangeiros do q11e os orientaes que, ao 
mand-o de Nico Coronel, reof·r çavam as h-ostes de HY'polito em Sant;'Anna do 
Livra'me)1to. (Apoiados.) 

Nada os ueteve em. sua marlcha; nem múhares de soldados arremessa-
. dos contra eUes, n em os dinheiros •dar nação· que o Governo Federal, sentinella 
·esq-uecida do oump•l'in~·ento dos seus d-everes, tem ·crimino-s-arn·ente esbanjado 
nesta lucta frabrilcidfl . (M1~ito be'nt.) , 

E hoje não se descreve, não se cono.ebe seque-r a situação do .Rio .' Grande I . 
do Sul : O crime, em suas manifestações · mais hed-iondas, tem devastado :1 
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~ru_nilia riu.-gr&ntlense dé , um , <Jxtr.emo a outro do E ,stado; o roubo á mão ar-
:mada, os attentados m ais crueis, os assassí-nios mais barbaros têm levado n 
1uctd' e as lagrirr..as a todos os lares. I 

T;ru.cidam-.se velh os e orianças; talam-se os campos, in cendeiam-se as 
-estan<lias, estupram--se filhas ao~ olhos ele S'eu -proprios paes - supplicio 
·horrível engendrado no oco ração ele d-emonios, que não em almas bras ileiras. 
( Mu.ito .bem; mui'to bem; palmas nas galerias.) 

A palavra' de ordem é a devastação e a morte: milhares de brasileiros 
chocap:.-se contra milhare3 d6 JJm~!leiros, e sobre tudo lst? .., fra.gor cta Juctf-. 
ir'mãos que luctam contra irmãos, ·que se agarram, que se_ ferem, qu e se di-
·lacerarrn, que se matam! ·(G-rande sensação.) 

Pois é nesta situação tão desgraçada, quando a a lma da nação a nceia. 
desolada so:b a pressã.,o angustiosa de tantas calamidades, que a maioria go-
-vernista se re-éusa ··a oo.Jiaborar comnosco n a pacificação do Rio Grande do 
Sul; que c. Sr. Vict-Preslden te da R epublloa vem declarar ao Con gresso que 

-é necessario l ruzar os braç-os por mais aiguns dias, porque elle espera es-
·n.agar• en>" bt <:V(; os nossos irmãos? Nã o, senhores. Si esta r esolução , é verda-
·deira, é necessario . que a reconsidereis (apoiados) , porque - perrnitti-me a 
dureza da l]fhrase - não é digna de rept·esentantes da nação, nã'O é digna 
-de corações brasileiros. (Apaiados, ·rnUJi,to bem.) 

Se não · vos demovem as injuncções da lei, se não· vos obriga o dever do 
pattiotisn1o, sêde c10'Cels ao menos aos sentimentos de humanidade e tende 
-comopaixão de ta ntos i';lf.elizes; de tantos irmãos trúci-clados, 

1
c1e tantas n oiv-as 

-polluidas, de tantos filhos des·g-raçwdos, vós que tamb.em sois irn:.ãos, v;ós que 
·sois noivos, vós q u e s·ois paes. (B1·avos ! MUJi,to bem; mUJi,to bem.) 

E quem nos asseguí·a que o Governo vencerã. a resoluçã_g do Rio Gran-
<íe·: Pois todos os dias não estilo chegando a esta capital telegrammas qure 
contestam as victorlas a nn-uncladas pélos amigos do Governo? E se tiver de . ' ' 
·7encer, não é um dever erri']Jenharmo-nos e1n pôr tel'Ill·o a tanta-s desg-raças, 
· E;m_ impedir que SE! derram.em mais lagrimas, que se commettam_ mais cr!-
·mes, que se consummam maior,es atrocidades? (A.poiàdos . ) 

Senhores, qua:n<do a opinião n ruoional, na tribuna, na imprensa, nos comi-
cic,;;; !POP1.1lares, exige a immed•iata_ su.sopensão dessa lucta frrutricida que en-

. Banguenta o paiz; quando a famÍ'l•ia brasileira, na .mais b-rilhante selecção da 
y,ossa sociedade, j·á abanclonõu 'O& seus lares para suopplicar á caridade pu-
1.) 1i~a. n ão em fav-or dos ferid'os feàeralista•s, como se disse, mas em favor ele 
todos o·s bl·asileiros encontrados no campo de batalha; quando o povo pro-
tt-sta horrorizado contra o vampi~·o governamental que não se sa:cia do san-
_gue de irmãos (b1·av os nas gale·r ias, a1J1Jlausos), a Camara, a assemblé·a dos 
r~presentantes do povo, não tem o direito de collabora.r com o Sr. Vi•ce-{Pre-
.;adente da Re<J}Ublica na s ua obra sinistra de extermínio e d.e morte. Urge 

<q ue a '()am ara tome lil-ija deliberação. Si o projecto apr esentado pela bancada 
~pposicionista não ê constitucional, aquelles que contesta111 essa constitt;-
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<t'10nalida,de apr€sentem' um outro que se contE:nha nos ter-mos restri<etos da 
Constituição. . ;;;. . . 

•E' nec-essario que a Carr..ara ponha termo á situação do Rio Grande d0o 
Sul. E' n€'cessario quê' a · Camara consiga a pacif·Icação daquelle Estado; é-
um deve·;- lmpos·to .pela. honra, , pelo brio, pela dignida!de patriQt.i~>'a. Si a pru-

teÜagão de uma hora na ·redempção {los ca11}tivos era, corno se dizia outr'or-a·' 
neste mesmo -recinto, um seculo de soff.rimentos para a raça proscripta, -"· 
protellaçiio de uma hora na paci<fi'cação do 1Rio Grande do Sul, senhores, ê un.. 
seculo de vergonha para a nos:;;a patria! (Deli1·antes e p?·olongadJV appla'Usos 
nas galeriM e no 1·ecinto. Das tribunas as senhoras ati?"a'Yit fl01·es sob?'e o ora:-
ãor, que é ab1·açado e f6licitat:lo pelos Srs. Deputados e po1· senhoras e cava 

' lheiros, que invadem, o recvnto, àeixanclo as t1·ibunas e cts. ·galertas.) 

S·ESSÃO DE 26 DE MAIO 

O Sr. Espirito Santo: - Sr. Presidente, depois que a Camara aprecio~ 
verdad,3iros rasgos de . eloquencia de parla mentares distinctos ; de~i}a i:; d,, sen-
tir-se mesmo electrizada pelos l!lrl"oubos da {)alavra que ill-us.tres companheiro!!' 
de ba n cada teE:m saLico exh:bk neste reciP.to, possuídos de v<:: rdadeiro amor 
da patria. perwiJzacos pelas lutas or-uentas Que · se agitan, ·em um Estado· dos 
n·ais beroiGos da ~ ~ · .'!• · ··ra0 bras.iJeira: 1:;~1 r.ã·o preciz~-·.·h, .Sr. P:es;t·er.tc• Yir: 

aqui fazer ouvir a minha fraJca voz. e o meu animo, ao toi;r't:t~· a palavr a pre-
sentemente, se acha perfeitamente cal·mo, apezar ele sentir estremecer .em 
rr .. eu cc:raGão t.s lll ~Sln~ sentimentos que aJ'~ T t. ~·n o~ Til 0 U3 coUcgac; J~ 
bancada. 

0 SR. ALFRElDO ELLIS: - E de toda a Oamara. 
O SR. E SPIRITO SANTO: - •Mas, Sr. P·residen"te, 'Venho l!lpezar destes sen-

timentos bastante en er.gicos, com o int uito firme de revest ir-me de completa 
e inteira calma. 

1Não venho sustentar, por um la do, o prajeoto porque elle o tem sido suf-
ficientemente por aque11es que 'me precederam na tribuna; · não venho tl)-m-
hem combatel -o .porque me a,cho plena;ment~ à ·e accôrdo com el[e( .AJpenas pr~ 
curo accentuar a phase de ·lll·eu es·pirito nesta qu estão, pots, não me deixando 

· arrebatar por estremecimentos, que, n ão sendo bem interpretados, poderão 
denunciar alguma parcialidade, uma inclinação determina-da para este ou 
para aq·ueHe lado -da s d'Uas forças contendoras do Rio Grande do Sul, pro-
curando ca11ocar-me no ·]}aJ]}el de representante da nação, procm·ando orien-
tar-me no espirito 'de uma boa organização fed·era' ;retendo apenas Senhor 
Pl1esiden te, fazer sentir, na bancada a que pertenço, uma leve nua n ça qmin-
do enca!'o uma luta que se agita entre dous partidos, e ver&nte os quaes nó$ 
não poderemos ser .p·artidarios, mas simpJ.esmente apaziguadores. 
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, Julgo dev·er :proceder assim porque a~ém da impressão geral- que -' alguns 
dos meus illustr.es ccillegas de bancada teem deixBJdo ~o aúditorio se a•cha 
consignado no projeoto o art. a• que dá um caracter de completa parciali-
dade á questão. '« .-···· 

Penso mesmo que a maneira pela qual pretendo manifesta1:-me,· p-ossa 
de alg·um IT..odo tranquHlisar aJquelles ·q~e se ·acham ao ' lado elo Governo e 
mostrar um .caminho talvez . ·de conciliação, antevendo elles: entre nós, não 
partidaorios federalistas rio-.granclenses, não adversarios daquelles que com-
batem ao lado do G.ove1~no e de .Castilhos; mas meramente partidarios do l}O-
der i·nterventor q)l'e se desUna uni-camente . a ser um medianeiro imparcial na 
questão com.oO fim phnc1pal e unico de restabelecer a tranqui:Uidade. 

Un~ -dis.tincto batalhador, um dos principaes parlamentares· que honram o , 
nosso r ecinto, o nobre Deputado que se senta á minha esquerda, o S.r. Ep·i-

. ta·ci6 Pessoa, just~ficou pJenam·ente o. proje-cto, ni1as exa;cta1uente passou por' 
sobre o art. • a•, como ~erecendo p«mca imllortanlcia . 

Exa ctamente é este artigo que deteTmina a minha attitude de represen-
tante da nação, impal'Oial deante das lutas que se ferem nos Estados, não 
quer·endo· cahir na inco•heren!Cia de reprovar a · interv-enção do Gov·erno Cen-
b:al quando soli:cit;ada peio. Gov·ernador ·que, em vez de decla•rar o estad\> de 
sitio, f-oi conacar-se-ao lado de uma das partes interessadas com o intuito d-e 
subjugar a pa.rte contraria. 

Nã-o pnetendo im ·itar o procedin,.ento do Governo que spmos forçados a 
censurar; não quero, ao invers?, acompanhae, 
aquelles rque, talv~z sem o :.desejarem, 'POderão 
parUdo feder.alista: . 

ao menos apparentemente, 
ser tidos como auxi'liando o 

Vejo di'Versos compan'heiros· de ban·cada malsinarem e verbera.rem com 
toda a energia o massruore do Governo de Castil'hos ... 

Julgo um-a · grande injustiça, não tendo m·otivos de romPer a soliclaried'lde 
·corr:. os meus compa:nhe·tr.os de banrcada, porque , acho que a i-ntervenção do 
Congresso é legitima, rucho que não· podemos ser juizes na luta travada '!ló 
Rio Grande do Sul. O unlco juiz nesta questão é a soberania popular da-
quelle terTi-tol"i-o da UÍJ.ião (apoiados); só ella póde julgaor com q'uem está a 
razão; nó.s, -quando muito, ·poderemos ser pacifioçadores. Assim comprehen~0, 
Sr . Bresidente, ·d~sde que Jomei BJssento nesta casa, '!30C"q11e desde então tenho 
sem•pre me batiodb pela fiel e restricta e'xecução da lei e pela observancia 
da nossa Constituição . 

Logo no tm'cei~·o· dia da Constituinte, ·C[Uando se pretendia reintegrar o 
Sr. Marechal •Deodoro, •de , quem eu era amigo intimo e dedicado, na di-cta-
·dura, oppuz-m~. a isto, tendo sid'o um dos quarenta e ci.nco que votaran,, con-
tra essa reintegraçã-o; quando o Governo ·do .Sr. Lu'CeJ1a procurou intervir 
indebi tamente nos Estados, seguindo uma politica de ~entralizàção, o·ppuz-me 
tenazmeJ;lte; por oC'casião do desfecho do g:olpe de· Estado, a 2.3 de Novembro 
sahi .para· a rua fardado e armado .para combater a di-ctadura;· acompanhando o 
Govet;no 'do Marechal Fl01iano, deUe afást:ei-me imm;ediatamente na· occasião 
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em q_ue o Sr. Aristides Lobo veio pro•por que ~ Congi'esso legislasse sobre :1 
orgarriza\;ão dos Estados; franco partidario da federação, entendia que a in-
vasã-o do Congresso .nos negacios peculiares aos Est:;-dos era megal, e votei 
contra esse projecto; clamei e bati-me •conti·a o ·est'adb de 11itio, contra a 
reforn:,a d'os militares, contra a demissão d'os lentes; estou prompto a .-;a- r 
crificar-m.e até aos ultimas extremos, em•pen-har todos os meus es.forços pará. 
a manutenção da Republica, asstm como em.pen·har-me-•hei para que se micie 
um governo ft·all'cam.ente republicano. 

S~ quero autonomia com•pleta dÕs Estados; si quero a mais completa a:.I-. . ) 
se1'\c'a de intervenção do Governo Central nos governos pa;rticuhures desses · 
mesmo-s E stados da União, rião 1poss~ deixa1· de oppãr-me á> cimtraiizaçã.o~ á 

, 
1i!]-tervençã6 ·fio ,/.}ov~rno como pad-e contendora, como tamb.em não. posso 
co'llocar -m·e ao lado de qualquer dellas. 

'O' projecto, ora em di.s'Cussão, no a1,t. 3• tem uma c;Iausula, segundo a 
qual se d-eve pr-oce'der á eleição de accôrdo com o regulamento eleitoral 
de 18·199 . 

Pens? que semelhante ·dis-posição se eesente da· predpitação com que 
na occasião se tratou de apresentar um :'li!Vitre, não como mqdida aefinltiV<c; 
ma:s como base de discussão; assim poderia t er pasf;;ado despercebida a d-is-
posição • de semelhante' artigo. 

Mas, obs'ervando-o attentamente, comprehende-se que nós, que nos ba-
temos pela ConstituiçãÕ e que verberamos os desvios da pretensa legalidade 
do actual Governo, não podemos deixar de lado a lei eleitoral, que a inda o 
anno passadop romulgámos, e já se •acha em exceução, para irmos buscar de 
prefer encia a ' lei eleitoral do regimen decahido. 

Mas, quando tivessemos de notar a differença, que ha ... 
UM SR. DEPUTADO: · ·Mas isso é um programma d~ ·organização para o 

. Estado do Rio Grande do Sul. 
O SR. EsPIRITo SANTO: - ... entre a lei de 1882 e a lei de 1892, esta 

differença seria que a primeira estabelece l}m censo alto, e a segunda amplia 
o censo; a primeira é uma lei aristocratica, e a segunda é completamente de\-
mocratica (apoiados); não posso, pois, comprehender como nós, que devemos 
'ser a guarda avançada das theorias d~mocraticas, pode;nos lr ãesen,cavar essa 
lei. Mas tenho certeza) tal é a confiança que deposito nos meus companbeiros 
de bancada, de <;tUe, sem duvida nenhuma, serão solicitas em desprezar as 
disposições do art. 3• do projecto, desde que seja apresentado um a1vitre exe-
quivel ele accôrdo com a lei eleitoral que prom.ulgãmos. 

Este artigo appareceu esporadicameni;e; não 'Se reflectiu talvez nas im-
mudenses e razões especiaes que deviarn presidir ao nosso criterio na occa,-
sião pres·ente. Não 1~osso comprehender de outro modo como se preferi;u a iÚ-
tervenção dessas organizações monarchicas.. . (A1)artes.) ' 

Mas, Sr. presidente, esta cliscrepancia não vem absolutamente enfraquecer 
o tentamen feito pela minoria a que me hon,ro de pertencer; ella apresentou 
esse projecto como base de dlibm,ação, não se recusando a acceitar qualquer 
causa âe melhor. (Apoiaclos.) 
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do project o .. 
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Não sou suspeito â. maioria, entretanto divergi 

O SR. ESPIRITO SANTO: - Sem duvida; e eu não me admirei disso, porque-
estou h abituado a ver V. Ex. tão erecto na sua coh erencia , quanto brilhante 
nos seus discursos . 

Seguramente ·o nobr e deputado tratou do projecto em seu conjuncto, nos 
seus pontos principaes, não descên.do a minudencias e a detalhes; porque se 
descesse com certeza recusaria o seu apoio a esta disposição . (Jlil~dto . bem.) 

Senhores, tenho-me levantado sempre contra as injustiças, contra aquelles 
que se esqu ecendo da lei, convertem o arbítrio em norma de conducta; mas, 
embora no meto de uma atmosphera de accusações ao Sr . Julio de Castilhos, 
ainda não posso julgar bem o seu procedimento quanto aos n egocies do Rio 
Grande do Sul; e de antemão sei que o Sr . Julio de Castilhos ê um homem 
digno, a quem sem1'>r e respeitei pelo seu earacter, pela su a integriàade r e-
publicana, pela generosidade e nobreza do seu espírito. 

Mas para que hostilizai-o t ão rudemente? 
Precisamos arrastar como victima o Sr. Dr. Castilhos? Creio que não, 

porque n estas condições perderíamos a calma que deve \ter uma entidade qu e 
necessita primar pela sua imparcialidade. 

Airula sinto necessidade e toda a calma quando se trata desta questão, 
muitas vezes reflectindo sobre a situação desesperadora daquelle Estado, pró-
curei saber si, porventura .. conseguindo vencer naquella contenda o partido 
federalista, se teria -con seguido a calma e tranqullidade que todos desejamos. 

Assim como o Dr. Castilhos; com o seu partido, que ê poderoso já con-
quistou pela primeira o poder, pela segunda vez o conquistaria , e ·teríamos 
nesse caso uma lucta permanente. 

Vejo, pois, qu e todo e qualquer julgamento sobre aquelle que ê presente-
m ente á victima e a que constitue o a lgoz, seria precipitação1 porque, com o 
disse, considero como juiz da lucta em um Estado o povo do mesmo ~stado. 

0 SR. BELLARMINO DE MENDOJ'\ÇA dá Urn a parte. 
O Sr . ESPIRITO SANTo: - A Constituição não dá dü·eito áá Camara para 

sm· juiz eni uma r ivolução em qualquer Estado. 
O SR. OITICICA: - E si a _ intervenção não dêsse resultado, não seria ri-

dículo para qu em interviesse? · 
o SR. EsPIRITO SANTO : - Não pretendo combater o projecto; entretanto, 

seja-me licito manifestar a m inha opinião a respeito delle, e assim ê que dLgo 
que o â rt. 3° ê irrito, como contr-ario ao nosso systema político . 

O SR . QrriCICA dá um aparte. 
O SR. ESPllU'!'O SANTO: - O apar;te de V. Ex. vem provar que o Sr. Flo-

riano ·não interveiu m a is uma vez nos negocias de Pernambuco. 
V. Ex. com o seu segundo aparte só vem provar que o Sr. Floriano P ei-

xoto tem intervido sempre e constantemente . 

o SR. OITICICA : - Estou fallando só em r elação ao projecto; não estou me 
manifestando sobre a q u estão do Rio Grande do Sul. (H a outros atJa?·tes.) 
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O SR. ESPIRITO SANTO: - Mas, Sr. Presidente, dizia. eu que o art. 3• do 
projecto dá-lhe uma. féição pa.rtida.ria.. Como já disse não~ é do. intuito . de m eus 

· collega.s. Désde que ha' preoccupa.çáo de apresenta.~• um p~·oje~t~ como base 
de estudo, sem 1:4esmo haver tempo de fazer uma combinação' de dispo?ições, 
que viessem exprimir o sentimimto que nos a nima, pós que nos batemos. peio 
regimen .federativo e queremos, portanto, a a utonomia dos E_stados, con1 
P.usencia completa da ' intervençãe do Governo Federal nos negocios estadoaes, 
precisamos, pelo menos', accentuar nosso modo de ver, em 'rÉllação a esse 
ponto especial. 

Assim como: criminamos o .sr. Floriano Peixoto, que pr_etende e ainda 
insiste em querer esmagar um punhado de· patriotas que luta m por uma causa 
que elles suppõem ser a do direito, cl'a justiça e ela liberàade, provando assim 
em alto grão ·o sentimento de civismo e collocando-se ria a ltura Çle cidadp.os 
em uma attitude livre ·e democratica; -elles que éstão dando o exemplo do ca-
minho que \devem seguir todos os cidadãos, quando· lhes fa ltam os recursos 

· que a lei mesmo lhes garante; eu; apezar disto, não vou agora verberar contra 
o governo de ' Julio de Castilhos e dizer que é um perverso ou um sanguinario. 

·I ,. ' 

_ Não, senhores; conhecendo a .nobreza ele sentim·entos deste cidadão, não 
posso descarregar a vehemencia dà linguaguem contra . elle e, pelo h eroismo 
com que sé batem os federalistas, a inda não· posso fazel-o porque hão. ponho 
em duvida. que os mesmos rio-grandenses' castilhistas desenvolvam tanto he-
rois como os federalistas. ·(Apoiados_) 

Encarando, portanto, a questão com toda a imparcia lidade, verberamos 
o procedimento · do Sr. Floria~o Peixoto, intervindo inclebitamente, quando 
só poderia fazel-o _nesta luta . com a declaração de estado de sitio, propondo a 
suspensão de hostilidades e continuando então como parte activa, ~ão tor-
nando-se adepto á causa deste ou daquélle, m as tão só mente da pacificação. 

Assim procedendo, nós de.;,émos ser imparciaes, determinapdo a éÍeição 
de accôrdo com a lei eleitoral actuâJ . 

0 SR. TORQUAT.O MOREIRA: - l'1esmo no es.tado de sitio ? 
O SR. EsPIRITO SANTO: - Não, senhor. Proceda-se á e'leição delwis ela 

pressão do estado de sitio e depois de constituídas as autoridades provis01' ias 
do Estado, ·sem o que 

1 
seria impossível a manifestação d~ liberdade popular. 

(T1·ocam-se apartes.) 
Com·o disse, não tive Bem de longe a _ pretenção de produzir uma p'eça ora-

toria, v im ap enas manifesül!r-me a respeito. destes pontos do projecto e d:izer 
que, . se não tenho uma divergencia profunda· com os ineus com1)anheiros, de 
modo .a haver motivo para negar a minha assignatura a esse projecto, pre-
cisava; todavia, mostrar os pontos de divergencia, pn>mettendo u1ue, se ·o pro-
jecto p_assar, em primeira discussão, ' na seg~nda apresentarei emendas, em 
primeiro lugar~ contrariando as disposições que estabelecem a preferencia 
para o. eÍeitorad~ de 1889 e _para as m esas eleitoraes do . te~po da monarchia, 
pcnsan·'o que a eleição deve ser regida pelas regras e princípios estabe,lec~dos 
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na 'lei que aqui votamos o anno passado e repellindo a idéa de fa zer-se a 
eleição durante o estado de sitio. 

Comõ disse, não pretendi ·fazer um discurso; quiz apenas externar o meu 
modO .de Ver, e por iSSO procurei COl!oCa L·-me na attitude de Um interventor im -
parcial, calmo e reflectido . 

v 
E era justamente neste terreno q).le eu desejav;. ver collocada a questã o, 

porque , seria esse o unico m eio efficaz de obtermos uma paz não. simples-
n.ente no Rio Grande, -mas uma paz estavel que gat~antisse o progr esso e o 
desenvolvimento da Republica na situaçã o tão desvantajosa em que ella se 
acha presentemente, onde o imprevisto é quasi que a regra consta nte e o des-
a nimo já promette avassallar todos os espíritos . (Muito bem, ?n1ti to be1n; o 
orador é felicitado.) 

O Sr. Erico Coelho diz que não vem vibrar de novo a cm·cla elo senti-
r:r.ento, vem pintar a scenographia ' da guerra civil, a lances de v ermelhã o e pó 
à e sapato, no Estado de S. ·Pedro do Rio Grande elo Sul; não precisa exhibir 
o drama .que t em ~ - sua acção na quelle pedaço do t~rritoi'io nacional; nào 
quer patea r ou verberar os libret ista s, os emprezarios e . os actores desta sce-
na. Combate o projecto. Com isto nào quer dizer que negue o sel.J v oto em 
pr imeira discussão. Deseja até que elle passe á 2' discussão pa ra <'J.Ue a Ca - ' 
no ara possa emendei-o. 

Declara que não vem dou,~rinar·, porque não se julga competente pa ra 
i~so. Mas necessita argumentar com ·a doutrina . 

No Sul deu: se uma commoção inteiltina, _que chegou ás ' vias de f a cto. 
E' de ophlião que se procure de.ntro da Constit~ição um conectivo P,ara 

esse caso . 
O acto do ·Governo Federa l, intervindo nos _negocios do Sul, é perfeita-

mente cabido, porque pela propria Constituição, como prova~ esse governo 
não é só o executivo federal - o Presidente, como governo civil ou J:nilit a r, 
tambem é a pollcia da União, a'nm de manter a ordem e a paz. Assim, . elle 
empregou as forças de terra e mar na luta que se- trava no Sul. O seu papel, 
pois, ne.sta questão é o de 1méro chefe de policia da União. 

UM SR. DEPUTADO: ...:._: Este é o papel de cada u m de nós, repr esentantes 
na Camara! 

O estado de sitio, prosegue o m~dor, não é obrigatorio no easo de in-
ü :rvenção. 

Poderia fazel-o, se com isto visse a probabilidade -de uma paz. 
ée~su~a o Govern o de . não t er a n tes preve.nido essa luta de h oje, desar-

mando as forças castilliistas, quando se noticiou a proxima invasão, afim de . 
a.calmar os odios e paixões partidat'ias da outra facção . E assim dévia tam-
bem ter guarda do a fron teir a , se bem que isto pareça ao orador ser de im-
pof';sivel execu ção, p orqua")lt o a f r onteira rio-grandense é muitíssimo grande. 

~ 
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Distante como se acl:a do t:,eatro dos acontecimentos, não póde emittir 
11m juizo sobre, a luta tita nica do Sul. Não garant e de q ue lado se acha a ra-
zão. Ignora mesmo se a ?uerra entre castilhistas e gaspa ristas é apefas •uma 
questão de deposição do governo do Sr. Floriano. 

O SR. MORAES BARROS: - Uma simples questão de pennacho. 
A opinião n aciona l, diz o orador, já estíi, formada a .respeit? dos aconté-

cimentos. Todos querem a t erminação ·da guerra, não por m eio de tra nsacções 
escanda losas E') vergonhosas para o Governo, mas por meio de uma interven-
ção honrosa para a mbas as partes belligerantes. Bem sabe que o intuito da 
nobre minoria é a deposição do Governador Castilhos, pela ·cam ara ! Entre 
t a nto, essa m esma minoria foi quem se mostr0u c0ntraria ás deposições, h R 
tempos passados. 

( Trocarn-se apartes ae contestação.) 
'l'êm , .continúa o ora dor, sido apresentados varios a lv itres . 

' A imprensa apontou um meio. Disse que o Governo deve r etirar 'as forças 
de mar e terra e deixe que elles se batam em familia, vencendo aqu elle que 
puder.· O Governo, poréin, não póde, absolutament~, assistir de braços c ruza-
dos a essa luta, tem o restricto dever de intervir a bem da tranquillidade pu-
blica, como chefe ·de policia da , U nião . 

I 
Um ou tro meio houve quem indicasse, isto é, que a Camara enviasse 

a lguns intet·ventores para ir ao local da acção tratar da paz. Este meio é des -
cabido e inexeq uive!. (AtJoiados . ) 

Um· terceiro meio a inda, q ue foi lembrado, não tem razão de ser; poderia 
apénas ser uma paz ephemera·. E' o que consiste na mudança rirovisoria da 
Capital Federal' para a cidade de Porto Alegre. 

UM SR. DEPUTA Do: - Isto seria inconstitucional. Emquanto n ão fôr 
transferida para o planalü> a Capital Federal, constitucional será esta cidatle. 

O orador passa a analysar o projecto do seu collega Serpa. Deseja, repete, 
que elle passe á segunda discussão, para poder ser emendado. 

Desde já, porém, accusa o trabalho de seu distincto a migo de inconstitu-
cion~l . Não ha, ' diz, uma só palavra que, de 1 accôrclo com as C!isposições 
constitucionaes, regule o estado de ·sitio . 

O SR. A:NFRISIO FIALHO: - Ahi está o caso de uma emenda. 
Dem :;J.iS, continúa, açha-o de todo in efficaz. Elle não fixa um prazo ne-

cessario; · se o designa, é müito dimi-nuto para· pacificar um Estado que se 
acha todo revoltado . 

Se se trata de uma pacificação, o remedio está dentro 
1
das leis constitu-

cionaes. ( .tlpoiaclos. ) 
Mas· se os desejos ela Camara consistem ng, banimento elo partido repu-

blicano r io-grandense, isto importa a s ua dissolução. 
Elle, porém, representa a maioria do Estado e tanto assim que foi o 

,apoiado pelo ch efe de policia da União, isto é, pelo Governo· Feder a l. 
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:Nestas condições, empossado do poder o outro grupo revolucionario, _o 
partido republicano dissolvido, que é grande, que tem forças, que tem presti-
gio incontestavel, desarmado, armat--se-hia para sua defesa e novas luta.s sur-
giriam. 

Par;l. padficar, portanto, cumpre agir constitucionalmente. 
L embrará que a Camara fechou ouvidos ao pedido do Vice-Presidente da 

Republica, apenas ass-uniio as redeas do Governo, para que se lhe déssem 
normas de proceder no que respeitava a reorganização dos Estados . E por-
que assim é, declara de antemão o Congresso cumplice nessa ir.tervenção do 
Poder Executivo nos Estados, cumr~lice por omissão de toda e qualquer' me-
dida que servisse de regra ao procedimento . do Vice-Presidente da Republica. 

Agora, chega ao ponto de se occupar com o a lvitre lembrado pelo nobre 
representante da Bahia. Vai ver se se póde applicar ao Rio Grande do Sul 
a hypothese do art. 2• da"s D'ispos'ições tra.nsitor·ias. 

E' fóra de duvida que para a Camara não ha ordem àe direito no ;Rio 
Grande; Jella já o reconheceu, admittindo o, Sr. Julio de Castilhos a tomar 
parte nas suas sessões, ·depois de ter s ido governador desse Estado, e resti-
tuindo ao Sr. Victorino Monteiro a sua cadeira de deputaqo, apezar de ·que 

·S. Ex. f<?ra por aquelle nomeado vice-governador. Esse facto é muito si-
gnificativo. 

Mas tomando ao pé da lettra o art. 2• das Disp<;Jsiçõ,es transitarias, não 
sabe como se poderá applicar o que elle dispõe ao Rio Grande do Sul. O ar-
tigo falia do Estado ou .Estados que até ao fim do anno ele 1892 não houves-
sem decretado unia constituição. Mas o Rio Grande não só decretou uma, 
como duas constituições . 

Semelhantes difficuldades de interpretação, antolhando-se ao espírito do 
orador, impedem-no de pronunciar um voto consciente. ' 

Vio no discurso do nobre deputado Sr. Pereira da Costa um topico que 
lhe despertou a attenção. 

O nobre deputado, em um momento de louvavel fraqueza, confessa que. o 
partido republicano do Rio Grande do Sul tem commettido erros . 

O orador sympathisa com o partido republicano do Rio Grande, mas las-
tima . ~ne elle não tenha dado no governo exemplos da virtude por excelle~cia 
dos democratas, isto €!; de tolerancia . 

Não póde fonnar idéa exacta do que pretendem os federalistas, mas não 
tem confiança nas intenções desses ipvasores · do territorio nacional. 

Receia que por detrás da bandeira que elles hasteam á luz do sol, esteja 
outra que hão de h astear no momento da vic~oria . 

Receia que veiJ.ça o partido gasparista. 
Se assim succeder, haverá um rec~i-so unico para eis r epublicanos - sui-

cidarem-se, como Catão Çl.epois da batalha de Pharsalia . 
Entretanto, quer a pacificação do Rio Grande do Sul. 
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' Não s.abe quem será o vencedor, não sabe quem será q vencido, ' mas é o-
caso de invocar da misericordia divina perdão para os vencedores, ao mesmo 
tr-mpo que para os, vencidos. 

(Muito be•rn, ·muito bem. O orador é ?mtito felic·itaclo .) .\ 

O Sr. Justiniano de Serpa (71W1Jimento ele attenção: Silencio,): - Antes 
de tudo, Sr. Presidente,. a declaração sincera de que não seguirei o exemplo 
dos que,. neste debate, compendiaram a revolução do Rio Gra11d~ do Sul, dis-
tribuindo encomios e determinando responsabilidades. Mas, de passageii.J., l em-
brai·ei á Camara os ·factos recentes, bem vivos ainda na memoria de todos, . e 
que occorreram à pr.oposito do projecto ' em discussão. Co~eçarei por a hi a 
minha defesa. 

O illustre deputado Sr. Demetrio Ribeiro;. c.hamanclo a attenção dos hn-
n;.ediàtos representantes da Nação para os ,graves' e- lutuosos acontecimentos 
que. se davam no seu E stado, propoz que a Camara se convertessé erri com-
missão geral para, estudando a crise, adoptar a melhor providencia no se'n-
tido ele resolvei-a. A Camara, aceitando por quasi unanimidade a moção então 
a _ resenta da, reconheceu, além ela a.] ta importancia do assumpto, a necessi-
dade ele exa'minal~o e .a possibilidade de encontrar solução para a crise dentro 

J • 
da Constituição. (4poiados .) Affirmou, por outro lado, b seu amor á Repu-

. blica, mostrando-se desejosa de trabalhar pela . pacificação, do Rio Grande: 
. ' 

. (Apoiados .) '· 

Posta a discussão neste terreno, a minor.ia 'poderia abster-se de indicar 
solução á crise. Sem co-participação nas cousas do Geyerno, sem responsabi-
lidades quanto á revolução, estaria no seu direito ag;uardando os a lvitres · da 
maioria e pronunciando-se depois conforme qS ins.Pirações do seu p a triotismo . 
Mas, tendo-se collocado ó a_ssumpto acima de quaesquer interesses e paixões, 
e abstendo-se a maioria de propôr medidas tendentes á pacificação, a m aio1·ia 
resolveu ·.sujeitar ao exame da Cama1'a o projecto que tive a; honra de apre--
sentar e que agora se discute. 

. A Camara, apparent.ando Ujllà boa disposição de animo; um cert~ inte-
resse pela questão, aceitou o · projecto, considerando-o ,digno de/ servir .de base 

·. a~ s·eu estudo e resoluÇões. Depois fez em torno delle a ci:mspir~ção. do si-
lencio (apa1·tes). P.or fim resolveu a agitar a questão de incohstituciónaiida-
de, declarando o projecto anarchico e inefficaz, mas não alvitrando outra so -
lução. (Apoiados.) 

Ser-me-hia facilimo destruir, uma a u~a, todas as duvidas formuladas a 
respeito da constitucionalidade, efficacia e opportunidade do projecto. 

Mas, devendo esforçar-me . por não. tomar grande tempo á Cama ra, deixa-
rei de lado todas as questões extranhas ao assumpto, prescindirei de . exami-
nar doutrinas, argumentos e opiniões., que não a:bàlaram. profundamente o 
espirit0 da Camàra e evitar-ei, n o çorrer do debate, fa,llar ao sentimento po-
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w ula,1·, de <1ue .tão receioso se mostrou o i!lustre deputado pelo Rio Grande, que 
jprimeiro occup~u a /ribuna. (Apartes.) 

A primeira questão trazida a debate, Sr. Presidente, foi a preliminar de 
-'Ser -inconstitucional a intervenção do Congresso nos negocias do· Rio Grande 
-do Svl. Foram ha:beis ·sem dúvida os 'impugnadores do. pro.Jccto. 
· Affirmm." a ~ompetencia da · Camara .seria recon,he_çer a n ecessidade ur-
gente, ilülludivel, fatal de pôr termo á guerra civil, que, transformando 

.. aquella . heroica porção da nossa patria em. um vasto estúario de sangue, de-
vora o ouro do contribuinte, perturba <t· paz social, com-pr0m·ette o ·nosso cre-
dito n'J exterior e põe em perigo ' a integridade da Republica,_ (Apoiaclos; rn~~i

ta bem.) 
Mas os argumentos é que não estão á altur~ dos i!lustres deputados e Çla 

:sabedoria da Camara. A intervençã:o é inconstitucion.al, porque o Estado está 
.()rgan lzado e não se verificam os casos precisament~ . indica dos no art . fio . 
. .(Apartes.) • 

P r etende-se deste modo resolver a questão pela que~tão. (Apoiaclos.) 
Dá -se como provado o facto, sobre cuja existencià oppõe-se a mais formal 

.contestação,- e concÍue-se invocando um principio que é ·verdadeiro, mas que 
-;Pôde não ter, e de facto não _tem, applicação. (Apoiaclos e não apoi aclos.) 

Vebticaremos m ais tarde, Sr. Presidente, se o Estado dó Rio Grande do 
$ ui está definitivamente e constitucionalm~nte organizado. P or agora cumpre 
<!lemonstPar a. constitucionalidade da· intervenção. 

Determinar a legalidade das medidàs políticas, diz um moderno publicista 
.:alleJ?ãO, é um Ç!os problemas mais difficeis ela sciencia . (A1JOiados .. ) No nosso 
-caso, por~m. a constituiconalidade, a -legalidade das providencias propostas 
.impõe~se ·fa cilmente ·ao· espírito. (Apartes.) 

Obser varei desde logo, por amor da discussão e n,o interesse Clo debate, 
..que nÓs estamos em frente de . uma questão política e que é nosso direito apre-
·c!a:l-a e resolvei-a· de a ccôrdo co mo methodo político de investigação, em 
<edntra posição ao ' methodo jurídico . (.Apar~es.) 

E' um_ grave erro suppôr que, á semelh ança do Poder Judiciario, que tem 
·<COmo/ norma - fiàt j~tstitia, p er eat ?nanclus, nôs temos a nossa esphera de 
·a cção limitada pelo silencio da lei, estando adstrictos á lettra e inflexibilidade 
-elos textos. 

A e~te respeito c1,1mpre indicar e reconhecer a existencia e app!icabilidade 
·<de certos princ-ípios. 

E screve o i!lustre professor da Universidade ele Munich, autor dos Princi-.. 
·:uca 'hodier n a. " 

"O direito constitucional, cujo fim supremo é harmonizar a lei com o 
J 

·desénvolvimento historiao do espírito popular, deve admittir dous princípios: 
·1 c, a mel!J.ol~ lei é a que, durante dilatado tempo, conserva ta l flexibilidade, 
.-çue- lhe perrrtitte acompanhar parallelamente as variações do pensa mento 
'huma no, e a ppar ecer á ~acla geração como sua propr~a· obra e ac~mmnoàada ás 

. I ' 
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suas necessi.clacles; 2", o .direito, e sobretudo o direito politi'?o, não passa de 
um provisorio historicamente limitado e de duração indeterminada ! A con-
cepção do direito obedece a uma lei de progressiva transformação. O legis la-
dor dos tempos passados não. seria capaz de conhecer seus preceitos na pra-

Uca hoclienta." 
Diz o notavel escriptor Zopff: 
"Todo direito político é susceptível de ser modificado por cons'icleTações àe· 

conveniencia o1t pnuJ,encia. " 
E accrescenta o Dr. Frahz von Holtzendorff: 
"Com o correr dos t empos o aspecto da lei modifica -se da mesma sorte· 

que as feições da criança durante o desenvolvimento da sua vida. E, em am-
bos os casos, as a lterações operam-se tão insensivelmente, diá a dia, que du-
rant e la r gos períodos ambos parecem não ter soffrido modificação . " 

Os romanos, Sr . Presidente, que legaram ao espírito humano os mais. 
bellos monumentos jurídicos, os romanos diziam o com acerto que as leis eram. 
fundidas em ferro - fen·ea jura. 

"As boas leis, explica o _nota vel professor de Munich, têm a propriedade· 
dos metaes, que a ur~a grande solidez reunem a qualidade de f undirem-se fa - · 
cilmente, quando submettidas a uma t emperatura média ." 

E' diversa da t h eorià jurídica a posição da theoria política em face do· 
direito objectivo e das leis . Para este o valor da lei é apenas r elativo . NãiJo· 
prevalece o principio fiat j1tstitia, mas o preceito Ex tnwtib1ts COTam cognos-
cetis eos. (Troca?n-se varias apar,tes .) 

A conc,epção jurídica, é lição da escola allemã, parte do principio de que-
.• lei é sempre applicavel. 

O juiz obedece ás consequencias de uma vontade superior. Para elle os: 
herôes da tragedia - Othello, o pai de Emilio Galotti, Macbeth, não passam 
d'l candidatos ao cadafalso ou ás penit;mciarias. 

Para a theoria política a lei não passa de um recurso 'que varia com o · 
t empo, e com o qual procuram-se alcançar os fins do Estado. 

"O methodo político de investigação, observa com muito criterio o pro-
1'essor de Munich, distingue-se do jurídico em que .aquelle aprecia segundo os: 
factos actuaes o valor das leis, e este aprecia os factos segundo o v alor que 
a~ leis· lhe attribuem. " 

Antes de ir por diante devo affirmar á Camara que hão sou partidario de 
equrvoco principio d3o salvação publica - O sal?.ts tntblica Sltprem.a lex est só· 
em casos .muito raros pôde ter applicação. (Apoiaclos.) 

Não é, não constitue dogma da minha doutrina pÓlitica. (Apartes.) 
Sou partidario do direito estricto da escola de K ant . Mas nã o posso· 

a d.mittir um direito constitueional' como entendem ~~ nobres ' deputados qu~
impugnam o projecto. Repugna-me acreditar que a constituição que demos ã 
Republica esteja em contradicção com as aspirações, exigencias e. n ecessida--
f~es permanentes da vida social. (Apoiaclos.) 
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A.O ':ontra rio, qua lquer que seja a escola politica, a qu"' nos filiemos, p en-
so que àevemos procurar nessa constituição, que é obra de n ós mesmos, o 
éspirito do nosso tempo, a a lma da nossa patria. (BTavps; muito be-rn; 
apaTtes.) 

Mas, se essa constituição, que não permitte a guerra extrangeira sem 
frustrar-se o recm:so do arbitrament~, não fornece solução pelo Congresso 
para o caso de guerra dentro do. preprio paiz. Se o P oder .Legislativo, dada 
a necessidade ele pacificar u ma certa porção do territorio n acional, não pócle 
a bsolutamente fazel-o por ved~l-o a , nossa lei das leis, se entre o Congresso 
e' o Rio Grande ha uma mura lha chineza, que n ã,o lhe permitte pôr termo á 
rnorte de brasileiros por brasileiros. (Apoiados; muito bem.) 

. l:,· ~ . 

Neste caso far-me-hão um,· grande obsequio aquelles que impugnam o 
projecto dizendo qual o preceito constituciona l que ·está ameaçado de ser vio 7 

lado com as providencias que· indicamos. (M·ztitos apoiados e apartes . ) 
Conh eço, Sr. Presidente, uma unica classificação pa ra os actos da justiça 

'" que pôde ser applica da aos acto;;; do Parlamento. 
E' a ,que obedece a esta tríplice manifestação: 
1°, prohibição de certo~ actos; 
2•, prescripção de certos actos; 
3°, a utorização para resolver certos actos . 

' Sob esse tríplice aspecto- podemos submettei· á nossa a preciação todos 
os actos jurídicos e até os de natureza politica. Na hy pothese que nos occupa, 
apreciada a questiio com . todo o rigor scientifico, estaría mos no primeiro caso 
da classificação; porque, ·ao contrario do que succede com os juizes e tribu-
naes, cuja compet encia resulta da disposição e~pressa da ! e~, os corpos po-
litiéos só têin um limite á sua esphera de ácção· - p_rohibição expressa de lei. 

O . SR. BRASILIO DOs SANTOS: - Apoiado; esta é a verda deira doutrina . 
O SR. J usTINIANO DE SERPA: - Na ordem puramente judiciaria, a compe-

tencia não se presume; ao ,contrario, tudo que não é 7xpressamente conce-
bido, pr~Jsume-se vedado . (A poi ados. ) 

Na ordem polit[ca, outr.a é a doutrina universalmente aceita. Como poder 
politico só estam os sújeitós á a ccusação de· praticar actos inconstituciónaes 
quando . nos indicarem preçisamen.te,- inequivocamente .qual o preceito pro-
hibitivo que fo i viola<lo. Em t al caso, a nossa -competeniCia ·acaba onde 
ccmeç·J.' a p~·ohibiQâo da J.ei. (Muitos apoiados). 

Doutrina contraria, Sr. :P·resildente, Ievar -nos-hia ·a:· ·reoonhecer que não 
somos <Competen tes para resolver muitas questões que interessam de perto 
á ex:stencia, desenvolvimento "B es~abilidade da RepubJ.ica e que não se 
~omprehendem n as attribuições eX'press.ss dos o~.::tros poderes. (Apa1·tes.) . 

c 
Na distribuição dos poderes a Constituição não previu nem podia pre-

v er tudo. Não fot nem ];>adia ser casuística. Era impossível ao legislado!" 
constituinte ter prese.Rtes t'0dos . os phenomenos ode orldem pOlítica e pJXYv:-
d&nciar ·com segurança a respeito d e.les . (A.poia'dos). 



.r 
I 

98-

Nestas •conaições, ' .o. · methaÇI<O unjco que . se ·podia adolJtar foi o ]!)refe-
rido: :deixar á ç<omp~te.ncia ti e cada ~-oder aquiRo que não é ojj•jecto :ci·9 · 

prohibição e' qu~ se contém nos prinéipios · geraes _que dmn:inam ·a materia; 
attendkla a divisàJo kios padoéres·. (Ap•oiados :. ) 

I . -

•Mas, S•r. Presidente, emJbora sej•a assim, · attentas as 'co.ndiç·ões , da. nossa 
·. investidura -como i~~-ediatos rewresen'tantés da' soberani:a: do E 'stado,' com-

tudo devo.' wffirmar . aós !Ilustres inivugnadores ··aà pnojecto, ,ainda col-io-
cadós em outro pcnto ·de ·vista: os -nobres ·Dept;tl:lldos não têm·· .absolu-ta-
mente -razàJo. (Apo~aã.Os/ não apoi_aãos; àpar,tes). 

Honro-me a CamaFa ·Com ·a sua f).ttenção. 
<),bjectam os .nobres TI'epu:tados: o Est:a)ao . do RJio Gr.ande do .Sul ê um 

E.stado. autonomo e está defi:nitivame!l<te 'oPganizado. Nii-o p.óde, pois, o .· 
I ' Con:g•resso intervir como se p1:etenD:e com o projecto. 

Ü SR.· CASSIANo' DO NASCIMENTO: Salvo, declarando-se ü estado de 
sitio. 

,.' 0 ., SR. JUSTINIANO DE 13-EJRPA: 
1
Mas, d;; parte ' <~; circumstancd:a id.e _.con-

fund·ir o facto com' a questão de direito, P;er.gunto: se,·á verdrudeira a tíou·-
. trina? (Apa·rtes). ~bsol~•tamente . não ~ -. (AzJoiados). Se o E'Jtad.o esta •ou• 
nàlo . organizado é isto :questão· de, facto, que ,não 'deci<de· dsa constitucionaiG-
daJde ou inconstitudo~alida:de do p>r'õjecto. Par,a resolver esté ponto a.a 
contrcJv.ersia Ot;tró é o ei:iterio, .outros são os pr.incit)ios. 

\ . ~ r \ 

l\fas, arJ.aptarido a doutrina do nobr~ Deputado pelo Rio Grande ·ao 
Sul, sé eu éonseguü· proV'a-r á S. E'x .. , e á Cainara q:ue a;queHe Estaàb 

·não 'se acha. ·organizado, ter.ei a ·u~ tem·po, de accôPdo ICOIH ' a minha _o):YiriHic: 
demonst-raJd:o a 'nec-essidade·'à.e interVir e de ·ac-cord·o· -com

1 
s. Ex. ~demonstr:;tndo 

' não •proeed:er de m0do 1 perihum a r>réli>mimir' da inconstitucionalidade. ' 
(Apoiados). 

0 SR. CASSIA)'W 'Do l'?ASCIM·EJNTO: A.inrdá. assi,m nàJo. seria o meio :da 
inter'Vir. 

q ''SR .. JusTrNIANo DE SERIPA: IDsta iá , é outric questão. (Trocm.m-Be 
. m~itos apartes) \ 

Ü SR. PRESIDENTE: Attenção! 
·O SR. ' JUSTINiiANO DE SERPA: ..,-- Pe\;o ao nob:re Deput'ado-, para não - pe~

d-ermos tempo ·em ineidentes q·ue pouco · esclarecem, que ouça a , I·~itura· do 
art .' 6° da constituição. (Lê): 

. , "O Gio'verno Federa'! não poderá. intervir em negoCias peculiares aos .Es-
taJdos, . salvo, §' 2°, para trtv~nte1· a !ó1·ma n'ipubVvc~na federativa." 

• /' ,.1· ... Càbe aqui escial'ecer um ponto. 'E' uma pre_li·:n;ina-r. Esse artigo faJla 
de Governo Federfl,l, m<l:s . esta expressão longe de si•gnifi0aa-, '·ç\)mo p'r.etendém 
aTguns dos nobres Deputaidos, - Poder Executivo, quer, <dizer c01ij~ncto 
dos poàJeres. . (Apoiados e não apoiados)_. 

0 SR. Emco C<0ELHo dá um ruparte .. 

I I 
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'Ü SR. JuSTINIANO DEl .SElRPA: - O nobre Deputaldo pef.o iRia de Janeiro, 
me perdoe dizel-o, n ão tem absol\;.•tamente razão. A e:Kpressão - Governo 
Federwl - corresponde ao conjuncto dos tres poderes. Este~ é que consti-
tuem o Governo da União. O Poder Executivo é Pod:er Executivo. E é facil 
provar ao · ndbre Deputado. 

·a , Poder Judiciario intervem no Estaldo por meio da ~entença . O caso 
do habeas- co1'p1~s é um exemplo . O Poder L egis lativo intervem decretando 
leis, decretando ou autorizando o sitio, e utorizam:Io despezas de guerra, 
etc. O Poder Executi'Vo intervem ou para repellir invasão extran geira, ou 
.para .restabelecer a ordem á •req·uisiçã~ dos respectivos Go\•ernos. ou para 
assegürar .a execução d<~~s leis ·e sentenças federae;5. 

A doutrina do no•bre [)eputa:do pelo Rio de J'.aneiro é evidentemente 
insustentavel. Não tem apoio na IQonstituiçâJo . Basta attend~r a que a 
nossa lei funda m ental ·empregou no a rt. 66 a expressão - Governo Federwl . ' - de modo a só pode1' signiii·car - .Con gresso Nacion al (lê) : 

"Art. 6-6. E' defeso dos Estados: ·2o, rejeita r a moeda, ou emissão 
ba-nca1·ia em. ci1·culação· po1· acto do Go1JI'Wno Fede1•aZ." 

''Art. 34. Compete p·rivati1;amente ao •Cong1nesso Nacional: 8°, cria1 
bancos de emissão, legisla1· sob1'e ella e tributaz:a." 

/ 
VOZES : - I_sto é evid:entle. (Apoiados.) 
0 SR. ERICO 0oELHO: - E' il.ma.- ;:urn~phibol•ogia. (Apartes.) 
O SR. JusTINIANQ DEl SERPA: - M-a!s: se a;cafbo -de dem<Qillstraa· >cOm a Con-

sUtuiçãJo, com a ev'ordooc'ia e i.n:f:l<ex.ihitnd\llc1e Idos textos, que a e~p1~ess1io - go-
verno federal - IJáde ~'lllfer'k-sie ao' •exee~U~tivo , -ao ·l<egJisJ.ativo ou aos :t-res po-
der<es reunidos, (q,poiar:Los); como o nobre DeiJ)utad'o -insiS'te em su~terit~· um 
eúo tão grave diâmlte da CcmstiiJUJiç·ão? (A11.artes . ) 

Sr. Presidente, é indu'bitavel que ao Congresso Nacional cabe ~ntervlr 

nos ]Jstrudos prura maJruter a fórma republi!cana federa:tiva (Constituição , 
art . 6° n . 2) . A qu-estão de ser ou não ne-cessarla a intervenção . com esse 
fundamento é .na questão Ide f ?-oto . (Apoiados.) 

O principio, ·por-ém, é verdadeiro : a these não soflfre nem pó de soffrer 
contesta,ção. (Apo ia-dJos e não apoiados.) 

Sei, Sr. Bresiderute, q.ue a ~trlma. q'tle esposo e defendo, não consti-
tuindo a-J1á,s um,a noV1~dade, ac-ovdlOIU todos os eSc:rll!trulos cO'IlstLtuüTonal.ista:; 
ct.os nobres Del!llll'trudos qrue :imjpug!k·vram o ,projie<cto. iJ'I.I!as, além <d'e estar eu 
ccmvenoi-dlo .d-o q.ue ella, é irrte.h·amente, abs•oii,UJtarrnente ·cOOJSI1:1tuciona1, ·wccresco 
q;ue tenho pa.r a amtprurrul-a ·diarute da Camrura o !J)rec:cito Cllar'iss'imo te 1posi-
tivo da const:itúi!ção da Sui-ssa, linquesrt:io'll!av·eJ.mente ex;ool'lente mod'elo, -tra-
trun&-se de organização 'r€1PIU!b1~cana federativa. (Apoiados.) 

·Alli os cantões são sobera-nos (Constituição Federal, a:rt . 3°). Mas as 
consUt·u'ições tc'antcnaes estão 'sujeitas á ~revi-são rpelo$ IPOde<res da, Con.fe .. 
cl!eração (art. 6"). E 'Só .antram em execução depois que se verifioa. : 
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1°, que na!la COil!teem em IOQilüav.enção âs diSposições <da Constituição 
FederaJ; 

a~, q•ue ass,egWI·a ·o exercício elos cli1·e~tos politicos com •re'lação á fó-rrna 
reyuhooa!II!a representativa ou demQIC/rtt•ti'ca; 

so, que têm sltdio aoceitas 1pelo UJ<Ovo e que JPOO!em se'!! revistas quando o 
exigir a maiOI"ia: absoluta IOOS cifudlãos . Tenho atn/d'a, S•r. !Presidente, em 
apoio da minha opinião, disposições de ·O'Utras constituições de organizações 
repUJb'li-canas federa;tivas. A C-onstituição da Anleri!ca do Nortte, tratando do 
Poder Jud!iiciario, cOinm~te-B:lj€ a>btribuições qlll.;e a n ossa não >COmmetteu. 
Mas ainda assim, temo.S rulli ·o i:t-r1t. ~o >da secçãJo 2•, =· 2 e 3, .e segundJo •elJes 
os Estados Unidos garanterr. a cada • EstadJo da União· a !61-ma r epublicana, 
protegendo-o •contra tOO!o o gen.ero dJe :rebelliões e invasões, se o tr"ealama'r o 
seu poder leg-islativo ou o executivo, quando aquelle não -puder <reunr-se . 
(Troca'rn-se va1·ios avartes e o S1·. P1·esidente reclama attençéLo.) 

Segunldlo _a Constituição A-rgenl1:·in!l, -o Governo inter-Vem md!epend:ente-
mente da reqtu.i.sdção das goY'Ilirnos das. 'P>[OVi•ncias , pa1·a ·rnanter a fó?·ma re-
publicana (:HL 6~) . Mas, -sendo assi rr.e não se !pOdendo absolutamente re-
cusar· á dou.trina que sustento '€ffit meu p.ropll.iiO 'liiOIIIle e em nome d!a O[Jij}O-

sição, de ca-racter essencialmente republ!cano, porque entend·er lle outro 
modo o art . . 6° n. 2 da nossa Constituição? (Apoiados.) 

A este reS;Peito, S.r. Pres!idente, UJIDa -unica ·Ob<jecrç.ãJo fo!i lp<roouziua. For-
mulou-a um illustrEJ Dejputaldlo 1pantlf{lta. !Disse ·18·. Ex.: ·Mas, atnd!a quami'o 
as Ccnst·i:tuições ldOIS rEstados não se conf.ormtem -oom os· ·,preCeitos f<ederatrvos, 
contidos na Constituiçã:o d'a R.eipublica, a ~ter:vençãJo não cabe nem ao Fodei· 
Legislativo, nem ao ExecUJtivo, mas ao Jll.l.diciario. 

E' isto da lei e da essencia do 'I"egimen. 
Em a.paJnte, e quando occul]:}ava a tribuna o llilil:UJsb·adlo· De!,)utd:o ;riog-ran-

d!en1'e s~:. Homero BaJptiJSta, •Of{etr"e'ci ·sab'ida contestaçã-o a o nohre Tej!)r.esen-
twnte •p'or S. •Pau'! o. '( 

Agora .proponho-m•e a .provar que não é verdaid€-ira a ·sua dtout:rina. 
(Apa1·tes . ) 

Diz a nossa Constituição: Art. 63. "Cada Estado reger-se-ha pela Con-
stituiçã'O e ipela!S lieis que aàop·ta?·, respeitando os p1·incipi os constituaionae~ 
dA Uniã:o". 

D~spõe o art. 6°: "O Governá- Fe!'!Jeral (e não P.oc'Cer Juàioiario) não !PO-

der1á intervir em negocias vec.u.ida reiS aos Estaldos, sazv.o n. 2, 11ara mante;· 
a tó1·ma 1·ep1LbU,cana teàe?·ativa." 

Antes 'd'e tu,do p .ergunto ao nobre ~rruta'do :por .s. iPaulo: se nes.ta hy-
-pothese a intervenção deve dar-se, não IPetlO comdunto dlos· pod-eres da Un·i·ão 
oonsti'tJuin•à'o o Governo Flecllera•l , n em truo 1p-ouc.o pelo' El!ée.cutivo ou Le~[ativo 
isoiruc'!amenrte, mas .pura e simp~iesm·ente .veJo· fP.oder 'JUJdicia-rio, como e quando 
este intervem.? 
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Qual o J:}l'Ocesso q.ue emp·rega IPaD.'.a tormao.~ pratica'Vel, -ef.feotiva, real a 
"interven ção? ( T1·ooam - se m -ui tos apartes (11~e. ·int en·ompmn o o1·aaor. O sr . • 
Presidente agirta a oantpai-nha e 1·eola1-na attençálo.) 

IÓonhe~o-. ,S.r. 'P·r•ooid•ente, a o;rgaqlizaçãJo ruorte -anneri'cana que, mai5 cv. 
-znenos m odifica.da, a noss:L GonSitilbuição adqptou . Sei que al.U a .&UJPil'€àiHl. 

<Cõr.te F ederal como. a _q.ui -o SUJpremo Tr:ibunal dia Un'ião, é a . guaroa pm· 
..ex>ce1•lel)>cia da ConstitmiçãJo e ldla·s •lets. Sci, q.ue S:to.ry, D1cey, Hore e outra!!< 
ju·ts-con,sultos da n1a ior •oompeténcia "ldesi.g'Il•arrn :n.o tP:o.der Juilici'aJr:to o a.r-

"bi t ro Sl\lj}l'f?IDO, o 'interprete f-inal da Constituição." 
E.ifj o q •ll<;l -diz Hm·.e : 
"H 1s i•nfruot il'inwl .iJI;tet·,p·rety of :the OonstJrtutio;n. "Alhe Law of tha 

.Const. , •pag . 146. Tbe S\Jipreme Court ,therel-ey beoomes tl:)•e ulitima.t·e i).r -
·b.itrer of al!l ma•tter"' af.feoting: the C!onsti.t:utton, Jb., IP·ag. 149." 

Mas, como sabe o npb.re · 1D€\pu:t'ado por S . fl'aulo, o !Poder J;udiclarip 
Federal na Am erilca do .Nort<e, oomo a qui, não QJólcl\e decr.etar a inco~t.ttucio 
nalida:de .das leis senão in speoie . Alli, como aqui, os t•ribunaes n ão se 
·manifestarrn, não f•a l'lam <:~mq-ua1nto -não lhes é !SIU!Jmwttid!a uma questão, un1 
-pleito qTialquer . 

Diz Bryce, hoje tão conhecido •e ci-tado en~ nossa IPatria: 
" O intitulado pode·r de -anruuilla:r as leis inconstitucionaes é aJ[ltes um 

~eve1· do qu e 'Um \POder, e esse dever incll!ITllbe não .-menos do que á Suprema 
·Cõrte F ederal em Wa.srungtcin, ao mais hU:miJ.dle •tribunal -de qualquer Estado, 
lo_qo q1~e pe1·ante elle se pleiteie feito que levante a questão. (Anterio. oom-
moweath, I , pa•g. 336 . )" 

Invocara:m n este ponto da questão a opinãio valiosíssima do eminente 
1 {J•ras.ileiro S'r. Rluy Barbo·sa.. N>ã:o ·ha. ldluvid~ Q!Ue S. Ex . tem a utoridade [Jara 

.aJ.11UJoaran· uma doutl·ina. 
Orgulho-:rnre ·aomo ·h ras'1letro de p;od·e:r pr:esta.r a S. Ex . esrta homenagem . 

- ~as a opoi·ni'ão CLe ·s. Ex., ·l!onge d!,e <favorecer a •d'o.utrina que .comb?Jt:o, 
ju.st:iti.ca plenamente o q llle defendo ; Diz. a e minente Senwdio!l" d<J,. ReQl'u:bU.ca, 
i1'-<t.tandlo ·tifo' P.od:er JUI&ilcli.ario (lê): 

"E' um ir;oder .de h€lt'Ineneu,ti,ca, e n ão um. 1p-oder de l•egislaçãJo. Asseg-ura 
. a esÚtbi~ic1ade dos 1princdl!}tos •Oo.ns:titucio~ae·S:, s'imp~esmente pelo "jrullga.rn!en.to 
de casos ,conoret9-s", não m•e>d['anrt:e a;CIÇ:ã;(Y •eS[];)on:tanea d!o juiz, OttiaÚ, mane·re, 
:rnas á r ·eclamaç·ãlo 'd'as IP·ant:.es .iJnteressaCLas." 

E ·passa em se~dla a ·c~ta;r, em H~Pnto doo sew assert os, a~ u!}iniões dos 
·mais a;b•aJizmd'os juri.s•oon s ultos e ·'Commenta<1ores da Oonstitu-içá0 .~mericana . 

·p .eço Jiocenç<'l. á Gam rura para l•er algumas a!}iniões i n vocad'as : 
"Story: Este raQno 1!Te goveru•o só !PÓOO 'ser CiharnaJdo a een tencian:- lides, 

·que se lhes anteponham em fórma legal . 
Cocley:· Nenh,uma· . '<llutoridade tem os tribunwes. !Para decid.k questões 

-abstractas, é ·nec:essa~·io que .ellas possam Q'evestir o ·c'l.SIPecto :de verdadeiros 
1:itigios . 
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Wa~lker: O Porlet Jlllld.kia<J:'i-o não estabeLece IJ-t'ooeitos sinão pa1·a .caso . ..- . 

i ndi'Vi!Zuaes. Sua Jiunoção 103\P-ital é julga•r, -.e oesta só se ret~nd•e ás paT.teS: 
em juioo. 

James Kent: Oompete-lhe deiberm,inau: a· ·lei su~rerna, toda a . ·Vlez qge-
l •erwnte e1Ie, s•e fonmul:e judi.tcialiiTJ,ente '\Irma aJQçã.o. 

Chrurles Kent: N enhrum :tmttmrial lieid:enu). 1p&d:e .resolver questões ' -consti·-·· 
t1c'Cionaes, . s:inão quanà-o SIU~citadas em !P•rooesso. Essa !Co-mpe•tJenc'ia r eSI]JÍt€1:_ 
.Cf:a obrigação -die deola'l"wr a Irei entre os l-itigantes. " 

Mws, sendo aooirm, pergunto áo nobr-e D®ll:taJdo <por .S _ PamJ:o :· cOJnb, por· 
que mei-o póde o Supremo TJ;"ibunal li1ederal· inte.rvir no caso dd RlD-
Grande d-o .Sul, aJCCeita a !h)'lpothese 1d'e que O E-sfa,do ·não Se a0ha OII'·i'a,n:-. 
zrudo de aocôrd-o· ·com o art. 63 da Jéo~ostituioão? .(Apoiados.) 

' I 
O m-eu m:odo de v-er o aJSSUJil:J\P•OO· não. exclu·e -o {Pioder Jl.l!di•ciar'i·o, .i':naximê· 

do Supremo Ti!'ibunal Federal !Par.a K'Lewet!an· a :inaJ~PpJ.icabi'liooàle das leis .por-
ofofensivas da Constituição. Apenas faz depender a sua intervençã o- de lití-
gios, pleitos em que a questão de constitucion[J,lidade seja agitada . 

.Ccoono .con:se•q.uenc:ia s-m;g,e , umra restri•cção, .que s•nnã.o e.s:tivesse na Jei~. 
EJstaria no . es1piJr.ito, na esSellJ(:Mt. idas institudçõ•es•, a ~hera de · acçfuo. •do· Pooder 

_, Judi-ciario. Este não pôde -conhecer ~ oo1JJS1tiltnmii~•nwlitàlaJde idas reis no -que-
ooncetme á org-anizaçã.o ·do !Poder rpu'blico, .no Esiad•o ·ou na Uruão; e isto p;ela 
m;=a •razão 1por -que · ~ão •oonh-ec:e, noEJm IPÕtd'e •conhecer das quest õ·es ll Ura-
mente •po'Ht'ioas, as q,m't.es, •SI8guondo' Marshal-l, ~-esu,I-tam -de ructos do · GoVIe!rn~ 

. I ' 
que ·resp·eita;m á nação, e não interes-sam direitos ind;i'Vi!Zuaes. 

!A este r;€spoeito não é preci,z@ grand!e 16soforço de ' ·Iogüca, no ter-r:eno ·d-os- -
prindpios para <conduz•ir o espirito mais prevenido á · convicção da verdade . . 
Basta attender !para a n a tvr.eza idos assum,pt-oSI srulbmett'bdos a:o-s trlihumaes 
.para vêr que não é ' po~<Sivel admitti: 'a •SUa intter:venção ~m 'ques tões _-a:tti-
n<entes á m·ganiza,çã.o do •P•o·c'Der ,IPillbltiico ou puram~ente go.vernativas (purel;r 
_govenu:fmen,tal) ;para -urt:iHZJrur , a eXjpir'es~ão -de [f>:Omeroy. ,O ar.t. so, § 2ú, . dq-

• . I 

nossa· Oo.nstirbu<ição ·corresjplonde ao art·. , 4• tdio ,p,a,cto ·!I'·El·dJelraa ain:e•ricano ~ 
Pois . bém. Hov.er, ·-na ilmport'a nte ob~·a. Amer. Oonstit. ' Law, 'indi'Ca · ;pre-

cizrumenrt:e co·i:no um ·dos -casos •em .que ·os jlUJLzes e rt:rlbmnaes não p-ode-m 'in-
tervir o- de oondemnau: q Oanglre\s·s·o-, como não rey'!iblicano, (Const. Ainer. ~ 

a-x_-t. 4°, Const. Braz., art. 6°. § ' 2•, o Governo de 11111't J,;8tudo -'-- p ,gs, !i-t-
a 1315.) 

'Lembrq á- Orumara' o· facto de interve nção do P-oder Executivo_ da U:ri'iao-
no caso ·d\:l ·conoSiist~ncia. tdte dous gov€tr'nadoQ<es em um EstaJdo·, eomo succede'·. 
agora -em P er.na-mbuco . 

Hove·r consi-dera a. hy,p·othese da alç'ruda e~clusiva 'do Poder Eicecutiv<Y . . . . . 
' F1e.dera[ nada tendia q,ue vê r com a intervençP,o o Poder' Judtoia.rio. E ac-

0011dtes com esrta np-iniã.o são os• •eXlerPIPlos .da 'Sui·s·s·a e \J;a ~-eri·ca do .N:orbe. 
Occru.paT-me-he'i sórmen.te de um dos faét-os oCJCO•rrildlos ·n a grand<e Reyu'7 

bUc•a' a·meri>cana. Eim Rhode 'Isl~nc11 -creio que , em 1'842, u,ma Tevolltl~-o · p()-
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pU>lar, que instituiu ·GoVJerno, .deu lugar .ã pe.rmane noia, du•raJp.te u.m certo 
·péri·odo a .àous .gove1·nadores . 

.Ai n,ed!i'b:u;tdo ser caso de i·nte.rvenoão do ~od:er Jud•icJa;r~o, um cid4Jdão 
rpreso 1JOr o11d'ean de um do~ governa.dores inic iou urrna acção de drumrw, q u e 
subio em gl.'<'i.o de rreours.o, á S'UJ}l'e'ma Cfu1te Federal. :IDsta, p{Jrêm, n ã o 
'tomou conh•ecimen to do facto, ,por n ão dever o -!Poder Jud:ici•ar.io intervir em 
questões un~camente · :p.oUtiCaJs. 

A ' intervenção se deu pc'l,o P od!e•r E :xJe'Cmtiv-o que· se ·ptonunci(lu JPe[o n~co·

nhecimento de um dos govennad'ores: 1Sohne!eva, •Sr. Presid€111te, q'lle al·ém 
dos exem"Plüs da Ame~·i-ca d-o .Nor:be' .e da 'Siui'ssa, temos em rupoio da verda-deira. 

- doutrina constitu:ctonal que sustento, arestos do Su!P'remo Trihu~ai Federal 
no noiso -pro.pr.io :paiz. Neste !Pequeno• ']}&,iod-o ,dJe v ida 'OonstitUJcional Ida R epu-
blica bras:Hei!ra já >Se de:roam factos que ,pll'ov.ocaram -a a;cçfuo dos juizeis e 
tti'bu~aes f•ederaes e ·estes; ~-e , m;a,ntiv~·am dentro da sua .orbtta ·constituciona-l, 
:não entrando na a:prectaçãc. de q'llestões governativas, as questões 'J}Ulra-
mente 'P01itica·s; .por caber-Jhes unlicaanentJe •oonhecer os 3.1Ctos dos outros 
.poderes·, quando, de ~voll:c1. com .elles, estão em !it1gio, 'dÍll•eitos ind:ivioduaes, 
de exi·stencia constituci-onal, , ou, -comü !diz Ulffi :notav·el vublicis·ta americano 
"-o ·dkeito e ·a Pll'OPrfecla de ,pa;ttteulares." (Apoiaàos.) 

Recordo á <Càmara ns julgados do Supremo Tribunal Federal a p·roposito 
dos acO'lltecimentos politicos do Maranhão e Pernambu co . 

N aqueHe Estado o Gavernador eleito <foi , como nos outros• Estados da 
U~ião, d(Wosto, com .aux'i.l-io das forças fedet•aes, 1por interyenção do Governo 
da RJe:pub~iroo. 

O ,procurwd'or seodonal, dia nt•e <lo ·crhne; j.ulgou-.se ob!l'i:ga·do· ·a denunciar 
es seus autores. O juiz de secçãot decfia rQI\1-se imcompetente, allegando 
t ratar-se d!iJ um facto pa.litico, da alçada de ou tros poderes. Deu-se · '!"ecurs-Ó 
para o Swprem-o T-ribuna,! F100eoraJ. Este, exan1inanrlo a questão, não deu 
!l)rovirrnento ao recur-so, 'J}or não 1caber n'a -s.ua oophera d1e acção conpecer de 
actos ele semelhante nabureza. 

Ém P ernambluoo, sabe-o bem a ICamara, e n trar a m lem l•uta o Cong-resso 
e o Governador ·do Estado. Es~e ·cl'issohneu üürrseJ.hos municipaes q'lle o Co·n -
gresso, em lei especial , declara clef.initivamente organizados. Trouxeram a 
q'Uestã.o a o Su1Jremo Tribuna·! F ederaJ. · Não · foi !Provido o reou.rso. O con-
flioeto ficou sem soLução . 

E' verÇ!Ja:cle ,que, · ·d:~~ta .. vez, a q•u1estão !clecidh:l!a foi a p.reliminar de não 
l}oder. o Tribunal d'eola .. rar a lncohst'i-imc:ionaJ'ida.d.e .das' %is s·enão "em oasos 
concretos, em ,pleitos 'l"egula•rmente IProcessa:dos ", mas é exactamente a irn-
possi·bilidade <'I e se "reduzir a pleitos · r egulamentreres· ·processuaes", questões 
de organizaqão dos 'POG:ere.~ poHticos ou simplesmente gove1·nativas, o qu<o> 
prova que taes ass,lln1jptos não entram n a a•lçaKta do iPo!der Judiciario da. 
Uniã o. (AtJo·iaàos e ap-artes. ) 

.Do· exposto resulta, Sr. Presidente, q'u~ a .competenda do Congresso para 
.intervir nos Estados, n ·o· interesse de :manter a fó'l1Illa republi"Cana federativa, 
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ê incontesta:vel no domínio dos principio5 e in contestada no t erreno dos factos. 
(Muitos apoiaàos . Mwito bem . ) 

C=pre agora sa.ber se a sit•Úação .con stitudional do , Rio Grande do Sul 
jUJStifi·oo ·Ou n:ão a ~ntervenção do Qong.resso·, na <fôrma d:o a:rt. 6°, § 2°, com-
binado •com o art. 63 da Co~tituição Federa l. •E ' esta;. u m a questão de 
fa;eto. (Apoiados.) 

Aqui •poclJem divergir as opiniões; ma!'\ a ·deci~o .da Ca.mara, qualque!' 
q ue ·seja, ha de linütaa·-se' uos faotos . Não IPÕde a:l·cança r a questão os prin-
cípios. (A.1Joiados.) 

Talvez me fosse possível •. 'Sr.. P •l'esidente, e n con t•rar na g;uer.ra civ"i·l que 
assola aquelle h eroir.o Es t ado, dando lugar á violação de todos os direitos e 
.á su ppi·essão de toda;s as liberdades , (apoiados e apartes), legítimos. mot1vos 
de intervenção .clJos !poderes .da R 'elp·ubUca. (Apoiados; não apoiados.) 

Mas .• prescind:o de fazel-o. Não •renovare'i tambem o estudo da quest ão 
sdb o aspecto por que examino u-a o ii!UJStre D®utad·o .pela 'Pfia!hyba, Sr. Jm>i-
tacio Pessõa. S. Ex . , no seu brilhante discurso, tão applil.udido pela Ca-
mara, demonst-rou ld'e modo ir .recusaveJ q·ue o Estrud!o dio Rio Grande do Su•l, , 
nã.o teve a té agora "organ:izãção 1'8JP1UbJi•cana federativa" , . sendo-lhe W.P'Pii -
cavel, ;po!·.tanto, 'O a;·t·. 2• dias dis.posâções . transit o•rias . :MlaJS,. embora> seja 
as·sim e a ar:gumentação d" S .0 Ex. não tenha si·do destxniidla, pelos oxador es 
d:a maioria qu,e impugnaram o prqjeCito, oomtudo, julgo· dever ;es·tudar o as-
SUIU!Pto sob a,specto diver:;:o. A minha the,se é esta: - O E stwdo do R io 
Grande d'o SuJ não está definidamente organizadio, :porque a · oonstitu i;ção étue 
lhe deram ê alttent(atoria do s .princi·P·ios constitUJédonaes da Undão ;e viola 
abertamente o a,rt . :63 -da ca:r.ta f•edera:l. (A1JOiados.) 

O 1SR. Emoo COELHO : - Ta mbem a Uniã o não ·t'em todas as suas leis 
o·i·gandcas . (AprÚ·tes . ) 

O Sn. SEABRA: - Isto é outra questão. (Apoaidos.) 
O Sn . VrcroRIN'O MoNTEIRO : - · O Sr . Gast i'1hos não decrefou n ruda.. Quem 

fez a cór.sUtuição foi o Congresso. 
O Sn. JuSTINIANO DE SEKPA: - P a<ra o estudo· da q:westão, sob o aspecto 

por que ·pretendo estudai-a , a · ci<rcw1wtan.cia l•em!hrada .pelo nobDe [)eputwdo 
pelo R io Grande· não te.1~ imtportanda. 

0 SR. SEVERINO ':MONTEliRO: ,-- Tem m11ita importancia. 
O 'SR. JusTINIAN9 DE SER'E'A: ·- O nobre Deputado não tem razão . N ão 

fa ço questão dos p~·ocessos empr~egados <para ,promulga ção da Constitu.d·ção, 
m as dos tpl'eceitos que el'la c ontem.. . (Apa1·t es .) Diz a Con stituiçãJo Fed·eral 
no •tit. 2•, ar.t . 63: "IOwa Estado Q'eger-se-h a p•ela CO'l'llst:iltuição e ·peias leis 
qué a.~Toptar, 1·es1Jei tactos os 1n·inCii!Pios aonstituoipnaes da U 1Viroo . 

C onhecitda a ·ca·rta d'e 24 de· FleV'~retro e ·o; odogmas flLil>clJamentaes da 
nossa o<rganiza;çãJo republ icana, s er -me-·ha fa:cil, após a Jeitura da Cl:lnsti-
tuiçãÓ dada ao E s tad'o do R1o Gra~de .do SuJ, demonstrar á Caanara que 
&la não se harmoniza com os 'J}rin cip.ios constitu ciona:es da Ú n'ião e por-
consequencioa, não ·Póde se1· man.tilc1:a .. . 
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O SR . ERICO COELHO: - V . Ex., que .(! methodico; .devia definir quae3 ' 
são os 'Principias conost1tuoionaes. (HCL ot~t1·os apa1·tes.) 

0 SR . JUSTINIANO DE SERPA: - F a l'laJndo á Ca.mara tdo& S•rs . De-p.utaqos, 
composta em sua gra•ndie rnadoria {!e fundadores ·do novo .regimen, de IUIEilllbros 
do Congresso e onsrt:ituinte, julguei não d,ever tom~ tempo á •casa dize.rud!o-lhe 
oo~sas. que ella g,abe, que é -obrigruda a saber, ·que es}ão ao al-can0e de todos 
os espkitos mediaha.m,erute culltivruc1os. (Apoiados.) 

•Em todo o ·cruso, e 'Cor-resp-ondendo ao OJPpe11lo ·do noiJJ.re Dep!U:tado pelo 
Ri'<> de' Janeiro, .accentuar6i, àies<l!e J.og-o. que são -ptrinC'Lpios co,nstitucionaes, 
além üa origem popular do Govero e outros que não importam ao debate, 
a divisãJq, inde-penclJencia e ha:nnorria dos JP()cl'eres :politicos. , , 

O Sn. ERECO ' CoELHO: - Não a1p·oi.cd'o; são os· -do titulo 1• da Consti-
tuição. (A.pa1·tes ) 

\ 
O SR. ANFRISIO ' FIALHO: - iPois se esses •poc1Jeres politi:cos, hannonko:> 

mas inclepenedentes são os· fundamentos da Constituição ! (.Apoiados.), 
O SR. JusTINIANO DE SERPA: - A 1éxi~•tencia dos t nes 1poderes ,p.oliticos, 

independentes r.e ha l'monicio,'5, ·compre lienclJe-se no .tttu 1o 1 •, a;r.t. 15, (Muitos 
apoiados, ) 

Ma:s o nobre DeP,uta;do não tem 'l'azão affiormando qrue o ar.t, . 63 re -
fere--se exclusivamente ás .dtspos.i~õoo do ·tHnrl-o lo . üa Gonstitui~o. 

Basta dizer-à-h-e que a au.t·onomia -cl'o m-qnió pio nos negocias que 'hlle s.ão 
peculi~·res•, é . um IP·rincip<Ld lbasioco .que os Esta:dos ·são ob-rigados a r eSJpe'i.tar, 
~ esse •p:ninci:pio não . se .qontém no ;titulo 1• · e soim ~o ti.tulo s•, rurt . 68 . 

I 
(.Apoiad;o·s.) 

':Mas uma v.ez que o nohl"e _JJe.putrudo, op-pondo-me contestações em as-
swmlpto q.ue estã fór<t de conttro•versia:s,, obriga-me a trata.r de ma.te~a que 
a Camar,a ·CDnheae · ,perfeitamente ·e que estã ao alcance de todas as intel-
lig·oocias. . . (.AptJ·iad:os. ) 

O SR . ANFR.Isro 'FIALHo: - iPri:nci•pios fundam·entaes de toda a Cons<ti-
t<uição . (.Apoiados .) 

O SR. VINHAES: - A ba'Se. (T1'ocam-se outros apaTtes.) 
o SR. JUSTINIANO . DE SER·PA: :.._ . ',peço ã Casa me ·pe'rmitta esclarece;· 

éste .pon~o. toma~do ·em •colwideração .o aparte do honraJdo il'eJ;>l'esentamte 
do EstaJdo do Rio. 

0 ·SR. ERICO CoELHO dií. um aparote. 
·o SB. JusTINIAN19 DE SEJRPl\.; - Com·pre:hend-o hem o -pensamento do nobre 

DeJ}uta<diJ e, no desm:v-ol·v-Lrruento •da thiese que me ob-rigou a disc:U.tir, d'ir-Jhe-hei 
claraJmente a ' minha olpimJ.ão , · O QJ•r'iiiliCLJ}i·o .da tdii'Vtlsão de .pode·res não é u m 
caracterís tico d'as Drganizações · •r-epl\llblic~nas, mas si os p r o:prios gdverno·o 
monal!'chicos não podem saorificaJ-o, .p-orque afinal eJ.Ie tmp.orta a di'Viosão 
organic<t da·s fu~cções publicas (a1Joiados), a -conclusão a q·ue podemos chegar 
é que um Governo verdadeh,amente ~·ep ublicano tem ü e co11fo~mar-se com 
essa ex igencia que us ·E·stad-os mo:d·ernos· elewvram ã aJ.tura die prin-ci,pio 
cqnstituc.ional, , , 

. ,,) 
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O SR. SEJABRA: - Apoiado .' Isso ê indu'bitavel. 
.O SR. JUSTINIANO . L>E SEJRPA: - S.r. Px·esi(lente, receio toma·r tem.p 0 á . \.._ ' . 

·Camara com esse incidente. Mas sou. forçado a recorrer ·á opinifuo de es-, 
criptores, de autoMdaldes pa ra justhl'ioÚ diante do nobre Deputrudo pelo Es-· 
ta {lo . do Rio as mip.has affirmações. · ., 

A t1'·ias política, que se decompõe em PC}testas leu·islativa, executiva e 
j-1tdioia1·~a, ê 'conheci-da desde 'ill.'istoteles. \l'4ias este pi!Ü.los?pho nã o pre,ten-
d_eu assentar so'b;-e a distincção ·de •funcçõea p~·bHcas a or·&"an isação do Es-· 
tado. 

Foi Montesquieu quem deu curso lá theo1·ia da divisão · dos .pode1·es pu-
bl-icas. Tomando ·por modelo a •constituição. ingCeza e inspirando-se no tra-
tado de Locke .denominado - On Oivil. Go1tverment, elle -na sua obra monu-
mentwl - Esprit des -Lois (17'48) as~i.gnalou a separaÇJão e independencia 
dos poderes •publj-cos cOTn~ co;:dição essencial de um< governo livr.e. 

As doutrinas de Montesquieu exercera m a maior inlfiluenoia sobre· a E~;:

.rop.:t e a America na ultima metade 'do secuJ·o passado e a t1·ias politiaa 
tornou-se um dogma fimdamerital nas opganizaÇões n·ivres. 

Foi ao .clarão ·da nova doutrina poli·tica q.ue se organizal·a m as c'onsti-. 
, tyiÇJões dos E ·st•ados Unidos (1 78.7) e da França 1,791) assim como · outras que. 
se •seguiram: Brasil (1823), Portuga l (1826), Belgica (1831), Chile (1833), 
'l'oscana, Piemonte (184-8), etc., etc . 

Jt.;stifica:ndo a sua ,doutrina diz Montesquieu: 
"Quando na mesma pessoa ou .no niesmo co1·1Jo o pode1· L egi slativ o se 

acha re1mido ao Poàeh· Executivo, não ha l i à eràawe, ponque póde-se rec.eiar 
que o mesmo Monarcha <OU . 0 mesmo •Senado fa.ça leis ty1·a1tidas para exe~ . 

mttal-as tyrannica.mente. 

Não -ha liberd'3.de, se o poder de julgar nálo estiver separado do Poder· 
Legisla tivo . e do·' Executivo. \Se o poder. ju!' g'ar estiver .. reuni·do a<0 Poder 
Legisla tivo o poder sahre a vida e a liberda.Cle ·dos Cidadãos será. a nbitrario, 
pois o juiz será,_ legislador. Se. estiver r eliJ1i<ilib ao Executivo, o .Juiz póde 
ter- a força de um oplpressor. Por c.onse:quencia, p·a;,ra q1;:e não se possa 
a busar d-o poder, ê necessa rio que O • ·poder 'detenha o poder (Esp·rit des 
LOis, liv. II, ca•p. !>,-) ' 

Conheço, ·Sr . . Presidente, a critiea a . que deu lugaT a doutrina de Mon-
tesquieu, assin1 como a existenda de outros pode1·es que Bend.amih Oo.nstant 
e outros accrescenta.ram e que Benttham enumer.ou . 

. Sei mesmo que a t11eo~ia . não tem base ·s·cientifica, porque se f·u~da 
como diz L. _V. Steim, Sü'bre o phenomeno d a lfuncção e não sobre , a na-
tureza da entidade do ·. Esta;do. Mas essa s questões não ei_ltram no p~ano 

do meu estudo . 

. Quiz assignalar a origem _histo.Mca do -principio da divisão de poderes. 
Passo a examinal-o sobre o ·ponto de vista ·moderno. 

r 
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. A 'organização d>O poder publico é .o systema dos Ol'gáos de cada, Estado. 
O •princ!pio da divisão do tra•b'~·lho, 'Clesd·e muito conhecido e ,segui-do em 
materia de .orga!lização industria;l, tem tambem appticação em materia de 
organização p'<J:itica. ;Funcções differentes por sua na.turezu , como são a s 
tres .categoria,s das funcções <funda;mentaes do llista;4o, temiem· a separar-se. 
externamente, isto é, a divli.dir-se de um modo :>ystematico poi· orgãos di-
versos é divers~ente constituídos. 

A divisão de poderes, ~ssinÍ entenuiua, nào obedece, eomtH·e.hendecse, a; 

uma rigorosa ·precisão . Não é pàss.iv·e.J detePnuna1· .com exactidão onde uma, 
funcção aoa.ba, e outra começa. 

cA vida real do Estado, U'IJ.:;er•va Jellinek, não põcle ser c>Om'pletDmente 
denominada por categorias a ;bstractas. Mas a U1v1são, ou antes a cooTdena-
ção dOs PodeTes existe e não J}ó.de deixar de eXIstir . (Ap-oiJad.os). 

"Os orgãos da soberania -do Esta,do., Oiz >Garreis, em regra são 1néro!'1 
aj}parel:hos ligados mecanicamente á c.ommun.ictade, mas com ellà c?:escent e 
com ella· estão, a lém .. ela co~nexação juridlca em unta an.ne'xação organica 
que o.bra in§_tinctiva m (;nte, e que üra a . sua força de outros attrib~tos do ser 
humano, que ·não o do direito;" 

.t.:SJ.uÚtschli, na.· TheO?'ia do Est<tcw, ae que tenho aqu.i á mão a ediçãC\ 
que .obra instinctivamente, e ,que tira a sua força de out·ros attributos de sei· 
deres:· ,· 

"L'idée qu'\me divis;.o?Í s1~bjective aes u·rganes doit c.orrespondre á ·;a 
distinction oc•j'ective des to.nctions, appartient a ux fo-rmes moder'!les. Mon-' 
tesquieu qui <in a ét1é l 'h eur:eu..x prometer, la proclame a u n.om de la Liberté 
et de la séourité. des cytoien s . Un polivoir ex,ce~óSlve reuni dams u.ne mêl'ne 
main met sans · doutl'\ Ia liberté personelle en .U;a nger; la dirvision des pou-
voirs •pose eles bornes réc•i1Jr .oq·ues . Néanmo~ns, Montesquieu se trompe en 
faisant de la plus grande pr.otecti<>n de la. ·;liberbé civil e la _ raison détermi-
nanie d!' la division qu'il réclame. Le fondement de ceHe~·ci est plt;tõt une 
raison d'organisme que de politiq)le: - chaque organe, ·Créé en vue, d'upe 
function sp!\ciale, la seule qu'ill ait . á exercer sera natu:reJ.lement plus par-
fait en · lui-même et dans son action. i L'homme · d'État imite i.ci ra-rt acl-
mi-rable de la nature: J'ceil ·est fait pour- vo!r, l'orrejlle pour entendre, la 
lbouche pour par ler, la main pour saisir et pour agk. Le corps d~ 1'État 
doit · présenter ' t;:n org,anisme ···~·emblaJble. Depuis ~onte~·uiéu,_ l'on distinglJ..e 
o;dinairement: 1) le pouvóir legislatif ; 2) le ·pouvo!r ·executif; · 3) le ~pou
voir judiciaire . Les théoriciens an.glais on.t atdoptê cette div.ision, et toute 
une sé ie de constituftions mode.rnes, ·p-recéd~es par , l'eiemple dei :etats-
Unis d'Amerique, l'ont sancclonnés . " 

. C.onhece a Camara a theoria allemã· da classj.ficação dos orgãos do Es- . 
tado ._ Prescindo de expol-a, pela nec.esstpade que ter.ia de criticai-a . 

Lemhrarei, porém, pà lavras de H oltzendorff, -que confrontando as consti-
tuições dos Estados da E-uropa,, encontrou nellas tres . typog pan:lamentares; 

\ • 
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-" O Parlamento, diz elie, ora eStá acima, ora ao Ütdo, ora abaixo do Chere 
do Estado . '' A r.nglaterra aprcesen~a o pnmeiro typo. O P ati.amento consti-
tuiu-se centro da !lirecção politica do Estado. O Monar<!ha n ão é mais do 
que um Pr~idente hereditario, a quçm compete exercer uma certa, infiue-u-
<;ia correctiva sobre os "Ministros der>osltarios da conJfiança da maioria daJ 
Camara dos · Communs . O segu ndo systema prevale na F •rança e nos pa1zes 
n;j <Ls constituições se filiam á escolc'1. de Montesquiem e se basean.n s.oare 
a divisão dos poderes: a Assemblea L egislativa ê considerada como u m 
pud<?r separado e ela mesma categoria do Poder Elxecutivo. O terceiro sys-
tema generalizou -se nos. Es.tados da Allemanha e da Austria, onde o Poder 
de legislar pertence a c01·ôa, n1as não pOde ser exel'cido sem o concurso ao 
Parlamento . (Holtzend.orff , ·Das àeutsche Vertass1•·ngs?·eoht, § 43) . P>trece-
me escusado djzer á Camara que a nos,;a Constituição, inspirando-se na dos 
Esta:dos Unidos elo Norte, pertence au segundo systema. (A1Ja?·tes) . Mas, 
dt'ixan do de ·pa1·te ess.a questão ele par·.amentos a utonomilicos e n ão autonCJ-
:-rLicos, cmn f}re proseguir no exame Ito IJrjn éipio , CLJ divisão ele poderes. 

Não .lfa du vida, .S r . Pre,siden te, qu.e assi.gna lam •grande~ defeitos á dou-
trina ele li.Vl;on tes quieu. Mas a verda de é qU.e esses defeitos são m Jis appa -
l·ent es do que reaes. 

A n ecessidade de co01·clenar os o-rgãos -para que o Estado terrl~ uma 
organização vi tal o emin" nte publicista. francez a r econheceu . 

Mas, a inda alimittinclo como errone.as as doutripas de Montesquieu, prce-
' aleee o prin cipio que invoquei de (l'Ue a illst1ibuição Ol"ganica das funcções 
legislativas, executivas e jucliciarias lê condição de um reglmen · de Jegali-
dade e a mais preciosa. gara.ntia dos d ireitos elos cicla:clãos. (M1óitos apOia- , 
elos) . 

Vem a pToposito, pois, perguntar: quaes sãos os caracteres pelos quaes 
.~ moderno Esta'do constitucional se disti.ng up de todos os ot::t r os? 

A esse respeito tenho á vista uma aoservação que peço licença pra lêr 
li. Camara : 

"Não en contra.1nos esses cara,cte r·~. diz um n otavel profe ssor ele di-
reito, na fôrma mona'l'chica ou republ!<!an a, o qual póde servir de 'ba·s·e a 
uma SUJb-clivisão, nnas nálo obsta qu e os e stados civiliza:clos da E ü ropá e dru 
America tenh am i11stitttições communs e prosigam os· mesm os fins . S ob 
este' ponto de vista não h.a clis•tincção especial · a fazer entre as Repu-blicas 
representativas .(F'rança, Su issa, Esta'd:os U nidos), e as Monarch.ias consti-· 
tuc!onaes (Inglaterra, B eJ•glca e Brasil ·de 182•3) . 

T odos são Éstados cnltu?·aés, como os·denn-·'-· r-mnplowkz : verifica-os 
o mesmo espírito, dol)ninam a todos as mesmas tenclen cias e a spirações. O 
que asE<igna,á o tnoderno ]!;stUJLlo é um conjunc.to de ct,L,r acteres que sómente 
u elle vemos reunidos, e que, com•o Grum:plowicz, pddemos reduzir a tres: 

a) g overno segundo leis, isto é, sobe1,ania da lei sobre pessoas, e nãd 
..'.! e pe.·soas sobre pessoas; 
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U) preponderancia das classes ~êtlias e por .-conseq uencia reg1men pal·-
lamentar; 

c ) tle:ienvolv!rnell lo ua oú'!tura h UJlTlau a em todas ' as su .; s diree'ções. 
•Mohl àssignala o mo'derno Estado C onstituewnal por um dos seus cara-

cteres r<o:aes, qt;.a nC!o Q clesi!gna sob -<~ denom!mição ele Estado juTWdao,. A 
substituição do Tegimen do alibitrio p~lo da legalidade é o pensamento qu e· 
dolnln<L todo o systema desses :H;sta'dos. 1\tl:as um governo segundo leis não 
é possi1:el sem a dístincção o-rganica das tuncções legisDat ·!vas, admi.nist7'a-
tlva-s e juwiCiaT·ias. 

Qua ndo o Chefe do Estado leg·isla po1· si só e ao m esmo te-rnpo ad1ni-
ms·c1·a, ni:to póde hawer mate rial'.menre distincçdo ent1·e a. l e i e a ordenança 
ott decreto executivo: na pTa·tica. se1·á. sen~p1·e ·ve1·ãaaetro o ' u1·oca<rão do ceza-
1'isnw 1'0?'1UtnO : QUOD P!UNCIPI PLACUIT LEGIS HABET VIGOREM , 

H a verá então imperio de pessoas sobre pessoas, não da lei sob-re ·pes-
soas . Sómen!e quando o Chefe do Estado não pôde legislac sem 0 concurso 
de mn 01tt7·o tacto1· inde1Jendente q1t~ é o Pa<rlamento, ha ju1·id'<icamente umc~ 
1'DJHaãe S?bpnm;;a ex1J1·essa vela l ei, contra a q t::al a vonta.!d·e elos org-ãos da 
,~ dm i.nistmção não tem, nem .póde reclamar eflricacia . 

.A. legalidade da ctd1winlLSt?·ação é um.a consequen cla logi!ca d a· existencia 
da l ei, co11to proà?tcto àe 1tma. act ivida:cle ~istincta da admin·istr :Oção. 

A mesma OTdem· de ilté,as ob1'iga a · s6pa.ra1' a administração da justiça, 
vist o como o preenchime nto das funcções judidaes por trih unaes ordiharlos 
e independentes é a -sup.rema gm:.a..utia da inviolabilidade do direito. 

A dwisão o1·ganica de .taes f1bno.ções, consoante com o p·rinciplo da divi-
são do trabalho, é assim um oorol'Zario do pd1wipio tundamwntal da sooe-
?·ania da l ei soo1·e pe'Ssoas, e J;ior isso fic01t sendo, o pol'to d.e parttãa dos 
Estados modernos. 1 

Creio não ha ver necessidade de accumula r m ais citações .. . 
VOZES: 

trina! 
Apoiado ; V, Ex. provou exubera ntemente a vet,da <le da <lo t;:-

O SR. JuSTINJ:ANO DE SIDRPA: - Satisd'eito assim o illus~r·e Deput3do lJelo 
Rio de .Janeiro e sendo ineluctave!unente , caract eristi.oa de toda a organiza-
ção xepubHcana a origem popular dos Poderes Legislativos e Executivos 
(apoi a•clos), ' peço 4-gora a attençi!í.o da C'amara para, a leitura que sou · oib·ri-
gado a f azer ·Çie .' a lguns arti.gos da :Con stituição do Rio Grande do Sul (lê): 

"A Sociedade Rio-'Granden~e, reunida em - C'ongr esso C'onstituinte, de-
creton e p.romul'gou em nome da tamilia, da p.atrla e cb humanidade esta 
Constitu ição: 

Secção / 1• - Capitulo I ~ Art. 70 A supren1-.a direcção governa mental e 
admin!strat iva do .. Estado compete ao Presidente que a qXe1·cení liv1·emente, 
conforme o b"e~ pU!b!ico, .inte1·p1·etado de acaô.Tdo co1n as leis. 

Art. 10. D entro dos seis primeiros mezes do periodo pr esidencial, o pre-
sidente escol heTá. l iV?·emente um 'liioe·tJ1'esi~ente, q•ue~ ser á: o seu imr..1ediato 



/ 

• 

110 

substituto no caso de impeci>innento te'II"ZJ01'ario, no de •·enuncia ou :morte, 
perda do cm·go e incapacidade physica. 

. , j d 
Art. lll, § 1•. o V1ce-'Presidente, succedendo ao Presi<lente em virtu e 

de renuncia ou morte des te, perda do car.go oú incapacidade physica, exe1·-
ce1·á a presidencia até á tehn;inação do periocZo p1·esidenciai. 

capitulo lli! -:- Art . 20. !Como chite su.premo do go·•;erno e da a dminis-
tt·ação, compet e ao P;esidente, com plena responsabilidade; 

1" Pro!IllUlgar as leis que, com·orme as regras adeante estabelecid·as, 

forent de sua competencW:; . 
2" Organizçw, •·etorma1· ou supprimi!r os senJiQOS dentro das verbas . 'o r-

çamentarias; 
4• EX'pedir decretos, regulamentos ,e instrucções par;a a fiel e conveniente 

execuçãe das leis; · 
7• Prepanir o projecto de orça;mento da receita ~ des·peza do Estado 

para ser ofá'ereci.lio á assemblêa no começo da li)'ua sessão; 
10 . Organizar a força publica do Estado; 
12. 01·ear e prove1· os ·cargos civis ·e m vlitares, nomeando e dem!ttindo 

os serventua1·ios na f6rma da· lei; 
15. Estabeleéer a divisão judici~ia e civil; 
1:8. Declara~· sem effeito as resoluções ou actos d§l-s autoridades' muni-

cipaes, quando in!ringitre1n leis fe'deroos ou. dos estados 
Capitulo V<! - Da decretação das leis - Art. ·M . <\.o Presidente do es-

tado com1}ete a promulgação das leis, conf orme o n . I do art. l:() . 
Art. 32. Antes' de promulgar uma . lei qualquer, •o Presidente fai"á pu-

bllcar o respectivo p·rojecto acompanhrudo de uma exposição . de m otivos. 
§ lo O projecto e a exposição serão enviados aos intendentes municipaes, 

que lhes darãJo ·publicidade . 
. § ~ 2" .A:s 'autoridades locaes, dentro de tres m ezes, transrtuttirão ao Pre-

sidente todas as ohjecções ·e emendas que forem f:o;r:muladas por quaLquer 
cidadã:o ha,bil do estado ; · 

§ 3" Exa mina ndo cuidadosamente essas emendas e obsen•aç;ões o P re-
sldeut·<> n;ante:rá inalteravel o J:)rojecto ou modlifical-o-'Jva :ç;e ·acc(jrdo com os 

·que · julgar procedentes. 
§ 4" E:t:\1 ambos os casos será o p!Y'ojecto, mediante promul-gação, conve?'-

tido ent lei do estado·. 
rSecção 2n..:.... Crupiotmlo I!- Art. 46. Comtpete privativam~mt~ á assemblêa : 

r 
1" ,fixar .annua lmente a despeza e orçar a receita do esta.QÓ,, 
2• crear, a ugmentar ou supprimir contribuições, t axas ou impostos; 
4o v otar todos ·os meios indispensav>eis 'á man~ttenção dos serviços por 

utilidade publ ica creados por lei, sem inte1·vi1· por q'lbalq~tm· tórma na respe-
ctiva. <wga.nização e -exec1tção. 
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Titulo .Y - A constituição poderá set.• refol1Illada pot· iniciat_iva do .. Pre-
,;;ldente do estado, ou em virtude de petiçã.o da mwioria :los conselhos . ml./.~ 
nidpaes : 

,§ lo Qua,ndo a reforma .for promovida. poe in 'ciatiVa do Presidente, cum-
pdrá a este opublh:ar o respectivo · plan o, o qual preva.Ie.:erá si, dentro 1ie 
.tt·es mezes, for appt:ovado •pela maioria dos conselhos ·muni,oipa.e.s". 

Agora pergiH!.to ~ws· nobres Depoutados: essa ol'ganização· ·politica" q.ue 
nos seus traços geraes e . pela leitura da constituição do Rio Grande do · Sul, 
-que aca:bo de ex•por a·o cr-iterio da Camara, é, · porventura, um2 organização 

····epublkana? (Apoi.aàos) . Mant~m-se identl::o dos moldes da Constituição ·Fe-
deral? Obedece, porventura, ás· .. suas regras, aos seus prece-itof;' clarissi'mos, 
inflellliveis e inviolaveis? (Apoiados, a1JaTtes). 

'Sr. Presidente, o silencio dos amigos do goveo.·no, no m-or.1.ento em que 
.a minoria me honra com ·o ..seu a ppla u so, convence qrue a orgah•ização · po-
lítica dada ao Rio Grande do !Sul n.ão tem a bsolutamente defeZa.. (Apoüu.T_.os 

e não a1Joiados). 
Fat·ei, nã.o obstanü;, a lgumas abser-vações relativamente aos artigo.s da 

constituição Castilhos que tccabei ide loer. C~meça a, m esmi:L c-onstituição attl'i-
buindo a supremacia dos poderes op-olHicos ao Presidente do Estado. 

E' uma origina!Ldalde, em organizções republicanas, q'Ue deve ter im-
pressionado á ca,mara . 

A situaÇão do Presidente do Rio Grande, · na o1'ldem consl;tuci:onal alli 
•estil.beiecÍda, pouco diver-ge dá si<tuação ·pólit:ca dos . Chefes do Estado n a 
Allemanha e na Austria, ondê -domina o prindpio de qué a corôa ·coÍicênti·a 
em si a plenitude dos .poderes puhlicos. ~embra. _ .. 

O SR. MoRAES B&RRos: -I() ·el supremo_ do Paraguay. 
O !SR. VINHAEll: - O nóbt'e ,Deputado tem razão .' E' isso mésmo. 
O SR. JUSTINIANO DEl SElRPA: - O illustre peputado por S. Paulo comple-

tou :bem o meu pensamenbo. 
Mas -deixando de parte o titulo ~ de chefe su.r,H-emo -- que a lei orga ni'ca 

daquelle Estado attribue ao seu Presidente, pergunto ao.s nobres Deputados 
que impugnam p 'projecto como ex,pl icam ISiS. EEx. a ,absoropçiio do Poder 
Legisla;tivo pelo Executivo, na orga;nização que wproeciamos? Como conside;;. 
.rar confonne a Constituição Fooe·ral uma organização que é 111anilfestamimt~ 

visivelmente a . negação de todo o , regimen repubJi.cano? (A.po·lad~s). 

O SR A>RrsTID_IilS .MÍ.uA d'á ,um a.parte. 
O SR . .JUSTINIANO DEl ISElRPA: - Jia ,um cmiteriwm muito seguro, 0 noJ.we 

Dep.utado deve conhecer as organizações t·epublióanas existentes no seio dos 
Póvos cultos. Indilque uma :s6 em todc;> o mundo, q ue se pare~a com ~ . ~P 

.Rio Grande do ·Sul. (A.poiaàos, nMbito b e>nJ-) . 

:~ ,' 
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E' um meio facílimo ele ·provar- lquB a minha cl"iticn. ni'i.o tem funda -
rnento. ('l'?·oc-a.m.-se ·va1··Los wpartes). 

Cabe ao Presidente do Estado nomear o seu ·~ubstituto até 1;ani os casos 
de m.orte ou 1·enu.ncia.: . O ·,q,ue fica sendo, com. semelha nte r sgimen , a o·ri-

uem. pop'ILZ.a.r :do Gove1·no? 
Em .que parte <Jo mundo se pratica assim o •·egimen republi eano? (Apoia.-

ilos, 1nuf,tq be•rn) . 
0 ISR. ARISTIDES 'M.UA d'i'~ um aparte'. 
.O SR. JusTINIA No OE ISE;RPA. (IJa?•a. o S·r. A:r·lsti.!l.~s llfwU~): O. nobre Depu-

tado .me per<;loe. ·Mas a sua, de:!leza á :Constituição do ·Rio .Grande corD:pro-
mette <u ·caus!!- gpe l·he ÍlTJ.PÕe tanto epthtisi·asmo. Na or)5anirzaçâo 'da .Americo: 
do Norte e da Republica Argei'ltina o Presidente ·e Vi•ce-President<:l !'ão es-
·colhidos plo povo. O processo da eleiçã'a- não é o nos~ o. Mas Tespeita -se ]Jer-, 
.feita mente.· o prin'Ci'pio da ori.gem JXll:l>U]ar ·Çjo Gove ' D O . ( A.Jwiarlo8) . 

O povo ' reun., e nomeia eleíto1·es es1>eciaes·. Estes f:otzem entã0 a esco-
lha. E' a eleição de dous g1·áos. (:itJoiwlos). 

O ·exemplo, pois, das duas repubJi.cas, ·nã o pôde a bsulut3 mente ser in-
vocado. (M~itos apoiaclos.) 

Mas ha causa m ais original, para não dizer .monstnJOsa, .n ,,. Constitu içãO< 
rlo-gTandense. Na.quelle Estado a assemblêa dos r epresenta lit9s d'az o or-· 
c,;amento, •mas n ão constitue o Poder Legislativo. Alli q uem legisla é o 
Presidente, OJ1.efc S1tpre?no elo Estaclo . 

:Pouco importa qu e todos os publicisfás a ntigos ~ modernos' conside~.·em 

essa absorpção do lPoJet· •L egislwtivo pelo :Ex~cutivo - um a bsuTdo, ·nos ~o
min!os da sciencia politica, e uma teTrivel e constante mnea:ç,a á libeedade 
e direitos dos ·Cidadãos . A organ'zação do R~o · Grande l'E'pou_sa s 'obre este 
principio novo, e os no'IJres Deputa dos, .que com·batem a projecto, pensam qu <> 
não obstante existe a.lli uma o••ganização r épub.Jicana. · ('Troea111.-se varios-

apá1·tes). 

<O SR. ARISTIDEJS i\!l!ArA: - 1\'iias os -;(conselhos Muni·cipaes podrcn re,pl'es'entar 
contra as leis prom\ilgadas :pelo ·íF'lresidente e este teri1 que modificai-as oü · 
re'formal-as,· 

O SR. JuSTINIANO DE SERPA: - Antes de tudo devo ponderar ao no·bre ... . 
Deputado. que num E stado em .q u e .quasi todos Os poderes N<tão ooncent1·ádos 
na.s mãos do Ex:ecu•tivo, ninguem pôde ter confiança em .ConsE-lhos Munici-
paes, eleitos segundo as leis por elle executada.s. Ma.s, pt•esc:indindo ele es-
tuda~· o as·sumpto sob es.te aspecto, pergunto ao inustre rer~resentante de 
J\tinas - o Presidente, modi·ficando o.u reformando a lei . mediante rep.resen-· . . . , .. . . 

taçã.o dos .conselhos Mun!dpaes, d<:lixa. de legi slar? (.Apo!'l.dcs). Perde, p 0 ,.. 

Isso, o caracter do Pode.r iLegislati'Vo, ou, pelo \COntra ri-o , ruffü'!na mais un1a 
vez que o ê? (A:tJoin.à.os, m.uito bem). O Poder · Legishd !vo, propriamBnte 
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dlto, modifica .• e revog'a, as · 1~is ique faz. ;M<t:s, ·por is'so, não deixa· de se~ 

Poder LeglslaUy:o. (Apotados) . 

o lSI't ~Tos'ili AV'E!LL'IO: ·- Isto ·é -ele simples bom ·senso. 
o iSR. JusTINTA:NO om SEJRPA:· - ·<:Mas, sl a . origem popula:r do Governo, .a 

divisão, in'dependencia e harmonia · dos poderes polittcos s ão pl"in.cipios con-
stituc:oruJ.es, tjue os Estádos' devem · respeitat·, e · si , por o utt·o ·lado, a a.bsor~ 

pção do ·Podet Legislativo pelo Executivo Im-poda a uo•n;pletr, negaç.ão :elo 
regimen republicano, devemos ser log·i.cos reconhecendo . que · o Rio Graride 
não está d'efinitivamente e rr·eJJUblicanamen·te .organiz...'td •J, n"" termo·s do 
.art . 6~ ru.. ·nosSa C~nstituiçã() : (Apof,lt.do!, · ?IMilito bmi~.) · 

o SJ't. Slil_ABRA·: •- . Ou isto, cou hão de .::onof'essa.r que viy emos sob o domínio 
<lo absurdo. 

0 ISR. EÍUco COIN<Hü: ·Tanihem Mlinas não tem. or-ganiza ç5.o repubJI.cana, 
porque a sua .constitu:ção começa: -,- .Em. nome de Dew;. .. 

O Sn. SEA.BR.'\.: - J!j' . oütra questão . ·Não tem paridade. 
o •SR. JUSTIJ>ÍiANO bEl SElRPA : - !Poder-se-há . obj.ectar que a Conl'edei·açâo 

·Germanica· absolutamente não· !faz . quésÜo ela organização política dos Es-
tados .. Ma s alli, por· isso ni~ô ·(;JUe são ·oi.1tras as corr-entes i:la opinião, 
são outros tamlbem os princiv-ios c oristitu ci.ona es. (A.pot'a.dos}. A · Confede-
ração Genna nica, que ~Juntschll a propdi-cla mente cha111a Jm.JJ e1'1.o F ede1•a! 

(B·ttndesnnch), é um g-enero á parte nas fórmas compostas de Governo. Di-
verge pi·.otundamente ,-da .lfederação · a m ·ericana, a ssim como -ela Confedera ção 
Helvettc'a. A -organieação a llemã ifoi uma ·cort:cepção feliz elo espírito ge nna· 
nico para . salvar a uni'cla,de . nac,i-onal . ~ (Apoiados) . 

, Mas, ' si é incontest~tvel .a compe.tencia ·do Cong>resso pat·a . j.nter'Vir na 
·questão do Rio Grande e ~~ são ele 1-neluctavel p1·ecedenda os motivos ele 
fn1;_ervenção (apoiados e apartes) , .{J q ue :ê que nos impede de ·fàzel-o? \.. ques- · 
tão .de oppo1·tuUldad e ? E sta não 'foi suscita da , ne m poderã.o agitai-a os que 
nos apresentam aquelle hero!co Estado a 1·d.endo en'l gu~1·rà dvil , e •pondo 
em peri•go ;a.téê . . a integddade ter.rítor.ial {la .;patda. (Apoiaff.os, -mu.Uo .bem) . 

'Podt·I:ia, Sr. if'resh'l.en te, tra,ta;ndo-se ela 1• cllscussà<., .elo proj ecto: limi-

ta r·-me .ao es·tudo cl.éstas' {luestões,. . ·QJUe · são as ,un1cas qu" ent.Tam bem no 
debate . lY.IJa.s. julgo .. convenien.te acOIDJPanhar ·os OI'adore.s '~a. rr:aioria . da : Ca-
mara no ' exame .ele ouu·os 'POntos !que . ~)retenderem elucidat· . 

. Cedo ~o~preben-cleram os illustres •Deputados, aniigos do Ocv e.rno, a m·á 
sJ.tuaçâo em -que ;ficatam n o terre·no· -das questões constitucionaes -que agi- · 
tqva1r.. . ·Tf..ataram, . por .isso, -!'!e atacar o projecto . em !.}()ntos ·'Que pat:<;cera m 
mais vulneravei.s. 

E' assim q ue llilJ'guntararn: - . Como de-<>.1·etar o sitio e o;·àenar .na ;n-

tercorrencia . dest.e ._umn_. -eleição,. cuja _prime i•·;l conrliQão .Je ·.v:üidt'lil.l' .é .· »e r 

l· 
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livre? confesso que, .á .primeira vista; a oojecçM .imiJ-ressi.:~na .. B':\Lr~ce F~~l ,-

meilte um absurdo. ·: ·. . - ; : : .. , ~' 

}l;fas, exam·nando.-se demoradamente >\ queStão, comprehonde-se . .facil-
mente que não ·ha -·Fl!-zão para a critica. Antes de tudo .üevo qeclfU;ar, qu e 
a ·eleição não s e · f a ria ducante o sitio, mas de;p,ois deste. O. a_ue: se dl'\-t:ia 

<1 ura.nte o sito -seria: a escolha provisoria -pelas - nl.untcipa;iidades.~ que 
perma-neceriam cerc?X}as de garantias, de uma junta - goye~nati'Va incumbi!ia 
de organizar de~ini-tivamente o estado. ").V'I:a.s, quandQ assim ' fosse, .cumiH'e 
attender - a uma ver,dade tque -está no animo de todos . e q.u.e tOdos conhecem-. 

O sitio, decret..'l.clo pelo ;._pcojecto, n.ão ir:ia .suspendet'· .-.gar'antlas . . Iria, 
.pela:s restricções · creadas, restaurar mui-ta:s . que ·n ão e:xistem · de .faJCto e que 
permittir:iam ás •municipalidades o exercício do direito de voto. A ehrurn ori-
g-nial um sitio que restaura garantias? Pois este ê talvez _,o l.lnico mm·jto do 
projecto. 

O .SR. ANNimL F\u..dA.o: - t&p-oiado . E' um gran~e ma·1to-. • 
O :SR. Ju-sTINIANo DE SERPA: - A Cam.ara me . perdoe. Mas sinto necessi-

dade _ d~ ~izer toda a verdade. No ruo .!Gh·ande o s itio ,exillte, de lfaeto, desde 
l_on-gos meze8 e existe crim!nosrum:ente . (tA.pof.ad.os) .. · 

I . 

O GovernQ, intervindo incons ti-tuéionalmente na J.tictâ '}Ue alli se está:be·-
leceu, supprimlu todas as liberdades', -a-boliu todas as garantias. · Mas não de·-
Cl·etou o si-t~o. porque este teti.a lim.itações e o obrigaria a dar conta ao 
<bng.resso das ·providenc!~ t-omadru!; cr-eando-Jhe . certã. - respon<:labilídade. 
(Ál)OiadQS). 

: ~ . 
Deixou, p-ois, ·q ue se commettessem todos os ·crilrnes - ·ãesde os mais 

vulgares até ·os ; mais ·hediondos - s'em repressão •por parte da autoridade. 
P;•r~eu-se de todo o t·espeito á lei e â. autori<dade con.Stituida : Fere-se; ·ma.tà -
se rouba-se, estu<pr<vm-se donzellas, :m,assa;cram-se vel·hos e crianças-, a ttenta-
se contra a . inYiola1Y!llc:Sde do lar e tudo na certeza da :impunidade . (A:poia-
ilos, apq,rtes e protestoo.) 

o ISR. · p~IilllNTE : - · Attenção! · lPeQo aüS ·nobt-es DeJ.:iLtta.dos que não in'-
terrom.pam o orador. 

. . ·~ ' . 

o 8-R. JUSTINJ!ANO DEl ISElRP'A: 
se ·pro1'erira in, ;ficou a ca~ s~bendo que P-O 'Rio Gt:án;lE não ha -- ~egúcinÇa 
de Vida e propriedade, não ha · sigillo de' cOt;rês{Íoo'rtii~ncia: nâo ·h.a. 'dl~eiou; · ·de 
locomoção, não ha gara~tia -constituclonal ··de .ordem· alguma: ·Perdera ' tixla 
a .razão _de existir os :eoâigos :- {Apoiados,.-) .. , ... ,., <>•·., ,. ,·.-! 

A- f01:ça ·- ·em suas I;Tiá.-ni.fesfações mais ":i)rumés ··;l heiliondaS ·. :__ .· eiii ·a. 
or~em constituciona l do Rio Grande . (ÂpoiadÕs). , ... ·' ·· . • ' ,,. 

~a-s,- sendo assim; o sitio ctêa 'uma. ~l:tuiçãó' i:'éúfiiri.mentê &;irira, · ~esta
belece ~~'(lt!as que são . ·susperi:sà.S : e, o· 'que' é iúdd~ iíét-err"riína a \-esponsa-
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biliõade dos -a:gen'tes'· do iPoder Exeçuti-vo que abusaram d-as medidas exce·-
pcioilaes. (Apoiados) . 

Nes1:a!'l ·.çon,<li!:ões", ouso .perguntar á Camara: procedem ·.os reparos .doil 
.!).obres Deput~dos? Tem :Épndamentó a oritlca tque fazem ao pi'<}jecto? 

In e! ucta velmen te não tem . (Apoiados) . 
Outra aocusação q_ue 1'onnulam contra ·o -proje'Cto é esta: - a n1inoria 

emr>enha-se .por pacificar o (Rio G<·ande, mas !favorecendo :nteresses de urna 
parc!a:llda.de em desprov-eito da outra. 

•Prova-o a escólha das municipalidades gasPa,dstas· para .eleiçã,.o da junta 
prov-isoria. 

Declaro desde logó 'á ''Camara ·que nesta questão de politiC<'1. interna do 
'Fuo Grande do .Sul, não ·tenho · odios nem aJfife;ções, nem tenho interesses de 
'oraem alg~. E.' oamo e'u , . quasi toda a minoria. (•A110il1dos). 

Quando cogitei das ca.maras municipaes' do anti-go regimen, incumbindo-
as !'1!1- escolha da junta, do go':'im1o, foi no intuito de pôr á prÓva a nossa 
itnpar.ciru.idade. ISi mandassem os ~azer a eleiÇão .pe19s conselhos do Sr. Ju'-
lio de Castilhos, dir-se-hia q~e eramos af:f.eíçbados á força de 'l'epublicanos 
que alli mantêm o pqder. Si, .pelo .contrario, mandassemos fa.zer a eleição ·!!elos 
conselhos. do Sr. Cassai ou _do seu successor, dir-se-hia C!Ue . era.mos affei-
çoados · aos -tederall:stas', • empen'hado;S em reconquistar , eom as armas na 
mão, as' posições .que perderam. 

',' :Ne'sta éne:rg·ei:t:ctà, ~ para obvia.r ás di-fn.Cul,dades, lembr ei-me das cama-
_ra~ r;,_unicipaes do anÚio . ·regimen, sem a-ér:editar que ' a •ndicaçãb motivasse 
~eparos, pois essa;s ~:r;naras são, chamadas ·pelas leis da Republica a orga-
nizar as mesas que presidem ás eleições s'empre qu e hiio ha municípios or-
ganizados. (Ap()'iado.s). (Lei n . . 35, art. '5$). 

Vê V. Ex.; .Sr :: Presid'ente, que ' não foi ó -inte11esse desta.· ou daquella 
pa\l'Üíaiida.de· o C1JUe rios • ~nsplrou.. Ptrocurâmos uma solüç9.o dentro dos !i:rril-
tes ·~a !€:~ . (Apoiados) . · P01· ·outro' lado, eu que oon!Teço ;ô~ ·pouco a histeria 
'IJ<)Li.Uca do . . pas.saxlo- regini~n, lemb-rei-me de q_ue, ao tempo em ~ue se · pro-
cedeu ·á uJ.tii:na eleição nos municipios, a situação do Rio Grande nãó era 
dos Hberaes.. ma,s dos .. con-ser:vaJd.ores, como em todos os out-.·os pontos . do 
p;J,iz. (Apoiaàos). 

Ha ainda um :tai::to que não póde deixar de impressionar f a.voravelmente 
a causa qu€ 'defenclem'os, o espkito da 'Camata , '" 

· A revoiu ção de 15 de Novembro destruiu 'de vez os partidos políticos do 
tempo da · m~~ai·cilia'. ' Em. todos os ~stados da U~ião 0s pat·tidos que fize t·am 
o s~n~Ço· .dó out1~0 1~egimen de;appa.recera;m da scena política, adherindo os 
individu_os qÚe os compunhar~~ ã. nova o1·dem. de. co usas. Os }'lartidos· polil:icos 
não se n1antiveram. 
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DespE'lclaçara1ú-se os· velhos 1nolcles: . Proclu~iu·~~ a. 'dei;lagn)gação.- do;;; .. ioq1~ 
tigós elementos .e a grande :maioria dos poJiticos militantes ab.i·i&-oci-s~, ' .no )ni-
.cio da ·Repub1ica, á · somhra de uma .mesmA. bandé.ira. G1.poi.a:do,s.) · 

As divisões v ie,:arn ' dé)ois'. búei~arah1-sé entre' repubiü:JÍJ.;;os/ ' nóvo·s'.' da 
• ~ '~ ' • ·_ " i . t . 

velha propaganda. Co'rrí ·.as 11ovas aggru,pações ficamm indi$tihGta!'n.~pte, em 
q_uasi todos os estadps; consel'vadores e. libena es .1 ÇA.po.iados.) 

Nestas condiç€íes~, J}ergwüo eli: · é jüsta a a c.c.uswção de parcialidade, q_úe 
lWS f o~ . atirada? Al~soly.tamet;~te não é. (clppiados) 

Demais, si eu , estava · <:;onver<c~do de q_ue as mttnicipaliditde~ do Rio Gr~nd~ : 
e ram conservad01·as, como em todo o paiz, qué g.ar:ari_tia de victo.rfa offerecia 
o ' Sr. Silveira Martins, 1ião .sa.be11do si e !las· hrwi'aril a dhe,;Útci .á 110litica 'de 
S. Ex .. 0u á do St·. Castí1!1o~? · (Ap~ia.clos.) . . ' 

. . 
.Mas, si esta é a grande q:u~stão .. qtie , impressipna .os ~p1jgos do Sr .. _Cas-·. , . 

.tHh.os, si é este o .obstacuio .que qppõe;;n á pacj~icação . do Rio: Grande; decla;I;o 
em nome da' mjno.l'ia ~J)e não, ~a~e111os abs~lutamente cabe(\à1 do -processo, d~-
eleição. (A.poia,dos.) 

.Lembn)m um·· .mei; , comecem ]Jeia qua iificaçi:).o el'eitorà}., àsseguhrrh a s 
co~dições de in~paFcialidade na esc~llub .-dos · representante$' dÓ .. Rio ·Gra-nel~ , e 
,nós hypothecai~einos . o ' nos'so voto; 'o nosso' apolo 'e a. nossa .· palàvrà ém - ~us
t entaçilo de (1lialc1Uei" itlé>t da m a ibriá . '( .tlJJO·la.lÍ'OS.} " . . . . ' 

• Não temes interesse na eleição , 
Não fazél'nos qu~stã~ ,do s eu pt·ocesso. (.tipoia.dos.) · 
S0 ele uma co usa fazemos questito: \L pacificaÇão do Rio :oranâe .. \:..{po~

dos ; m .. uito be111.. )· 

Mas, §li <'!e~?te modo desapparece à questão constit:uci01ial, as s,im; como a 
de inopr\ol'tunidade ; si. não terrios divergencias na t}uéstão de detaihes; ~i vo~' 
demos .co!I~cai· a ca usa, d'a ·no~sa patria acima : dos nossos inte~·esses · epheme~. . . . ~ ~ 

r'o·s ;· que é qlie .emhavaçà 'a pa cificaÇão do Rio GI·tü1de '! CA.poià.fios.) " - ... 
A infl-uencia da lei? 

. ' 
E' uma cousa · singular. ~ . ... ./ 
·:Mas . não é pata clal' á lei toJàs .as condições · ele eÚiciacía . que nós elit:hnos 

r e,u:nidos e qve os ]Jl'Ojectos têm. tt'es dis~ussÕes? .'CA~oiad.~s,-'· .-rnuito l>e>n:) 
. Não é acceitavel, não . é digno da , C~ma~·a, sen.hot·e~, esse •·ec~rso -d é' ui-· 

uma h.Óra. A. ineÚicacia .do aly itre sug-ge ri<Ío pôde justificar tud<\ ~~no~ a 
reje ição do _ proj~~to. \ .ZJ!L:uito,s a1Jo·iados.) ··:· 

· Senhor'es, nãó àuero apalxonm· ·este debate. ,à receio d'é · desa,g1·ada'f . ao : 
·'nobi·e deputado que'. prin'leiro combateu o projecto ta.V.la.ndo ' ao ; se1ü·i1'riento . tln 
(fa1na.n~ .. obrig-ou-me a sacrificar todo o effeito do meu discurso, aclstringind0-' 
me á parte juri€lica da· .. questã.o ... . 

· UM SR DEPUTAD? :. - Mas. fel-ó do l'nodo mais: brilhante·. (A.zio·indos, ) . 
> O SR. ·SEABRX: - 'l'em . fallado· como mestt:e .. 

O Si!. .JosE' A:vELIN-o: - . AiJoia do; é uma verdádeÚ-~· vict<;>ria d~ 'tril:ÍÚt~a. 
o Srr :· .JuSTINIANO s~~PA: - ' Mas, arítes .de 'fa!Ia:r as 'consid~~:a.çõe::;. J?~Íi'ti~as, 

com que devo pôr ternio a esta .despreten.ciosi: •. . oraÇão, ·a C::bnara · permiitir~ 
·me-ha perguntar á i!Iustrada maioriru : em nome de · que· 'o'rtl;dxfa' ' c~nstit{;;ci o" 
nal condemna este projecto ·r 



117 

Será,; porventura, erh nome \ da orthoÇloxia constitucional que inspirou a 
moção de 21 de Janeit·o·? (Apoiados da 1niniYria.) 

:?erá em nome. dessa orthodoxia constituciona l que con_feriu ao .Pres-idente 
-d<t Re_publica · poderes que ao pt' o!'>rio • Cm>gTesso recusou a Constituição? 
(A.poi<ulos.) 

!')erá, porventura, em nome da. m·~hodoxla constituGional que tolerou, que 
:applaudiu osactos de 10 e 12 de Abril '! (B•·avos; apoiados~ Protestos.) 

S:er·á. ·finalmente, senhor·es, em nome da mesnta e celebrada ortho"do:>fia 
·constitucional . que se fez silenciosa quando o Presidente da Republica a>mnis-
·uoti. · .os revoluciona rios mineir"os; exercendo assim attt:ibuição privativa do 
Congresso ? ( l l-htitos apq-iados.) 

Mas, si hQntem pudestes invocar - para cobrir com ra bandeira de vossa 
-clemencia. os desacatos e crimes do ·Sr .. Vice-Presidente ·da Rei)ubJ.ica _ 0 
equivoco, principio da salvação do Estado i por -que não o invocaes a.g:o·ra, sendo 
mais grave, mais afflictiva, m a is dolorosa a s ituação da nossa patria?! 
(Apoiado.s; apa?"tes. T ·um11.lto.)_· 

0 SR. PRESJDEN1'E: - Attenção! 
O SR. .IUSTINIANO SEJRPA: - Sr-. Presidente, o. nobr·e deptitadó pelo . Rio 

·Gt·ande do Sul, qtÍe eNcetou este debate, dirigindo-se á minor·ia, pediu-nos que, 
estudando a situaçãO" de sua t en -(1, não fallassemos ao . sefrtimento nacional, 
expondo ao odio publico, com visível i-njustiça, o partido republicano do -seu 
-estado . . . 

Não -comprehendo Qllte um deputado republicano tenh a repugna:hcia a um 
-debate em que a sua palavra, como um relampago elo Siná.i, l)Ocleria illuminar 
ca consciencia publica . (Apo·icwos.) 

Não sei , que _ mo.tivos possa te1.· para _ recear -a pléna_ pub!'icidade quein, 
· ·cleante ele todos nõs , se dec'la ra com a verdade .e com a justiça . (A poiaàQ·s.) 

Mas quero· corresponder ao appe1lo do nobt·e denutado .· Não fallarei ao 
:sentimento . do paiz, '11ão falla t' ei ao se~timento da Camara. Apenas direi ,qu·e 
S ~ Ex. é o gnverno não · deven< clesleN1.brm: nunca· -essas ··manifestações. da 
opinião, clamandó pela pacificação dq Rio Grande elo Sul. (Apoiados; muito 
.bem.) 

Enluta -á- a lma na:CÍ'on~l a hÓnrosa sitl.;ação en1 que se e nco'ntra aquella 
·glorio8al porção do BrasiL (Apoiaclos; '>'n-nito be111 .. ) 

O sangue que tinge e avermelha as çochilhas do Rio Grl1,ncle é sempl.'\! · 
•O sal}gue de ii·mãos. (A:poia,ãos gentes.) 

Os actos de coragem e heroismo que ajJ]i se pa tenteiam · dão idéa elo a rdor 
-com que .pelejam, da brav'lll'a com que se batetn os n ossoo;: compatriotas ·. · Mas, 
não podem· desperta t·-nos enÚm~iasmo, nem fa$cina.- cçm_1 a,s suas inspirações 
Q genio dos nossos poetas, dos nossos bardos ;;-uerr eiros ; porque a epopéa que 
-cantassem acordaria, de par com a saudade q)le punge, a , t r isteza e o luto 
-da alma mrcjon<Ll. (B1·avos, m11.ito 'bem .. ) 

Pediu-nos ainda o nobre _ Deputad'o . que não levassem os· ~t. co nta elo pat'- · 
tido republicano do Rio Gra nde os cl'imes ela revolução. 

As scenas de horror , 'de estr a nha perv-ersidade que a lli se l'ept·oduzem 
são óbra da:s duas parcia.lidades, são um ·resulta do ela ·ruta: . N.este- ponto o-'.Jiron-
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rado deputado tem razão. Toda a revoluc;ão tem episodios .grandíosos e· epí-· 
sodios sombrios. Estes são tão in·e1iitaveis como àqu elles são .dignos de admi-
·raçiio. · Os que conh ecem :a n atureza h umana sabem perfeitamente com o <> 
odio· e a sede de v ingança at'rastam a ex·cessos e crimes (a.tJoiados), princlpal"-
mente nas lutas dos partidos. 

A este respeito posso citar á Camara palavras de um escriptot· bem con-
ceituado, que me impressionaram vivamente e que nunca mais desiembrarei. 
Diz Henry Sumner Maine, na sua excellente obra O governo tJopula?·, ediçã<> 
franceza de 1887, p·ag . 52: 

"L'esp1·it de pm·ti est 2l1'obabiement bien pltbtôt úme stwvivence d·n ca1·a-
ctm·e agg1·essif de l'IIAMnanité p1·im.itiv~, qtbe l'ettet ele diftáences concieni:es 

.et in tellectuelles d 'homme a h omme . C'est, par essen ce, le même sentiment, 
qui, d~ns certaines états de société, condi.lit la guet:re civile, interstisable óu 

. in terriat iona le; et i! est aussi uni versei que l 'umanité." 1 

No Rio Grande dá.-se uma luta terrível e singular; e essa luta, . como nas 
pugnas dos h eroes de Homet·o, Thetis, a mãe da vingança, inspir·a os com-
bates dos dous lados. (Apoiados.) 

Lembro á Camara um episodio da Illiada . 
Achilles, o mais valente dos ·gregos, em diverg.encia com Agamenon, re-

tira-se ás suas tendas . 
. Mas a morte de Patroclo, seu amigo, fel-o voltae ao combate. Incen~ 

deia-se a paixão da vingança. Bate-se e vence. O cadaver de H eitor cahe-lhe 
aos pés . Toenaea-o invencível, não a armadura que lhe fabricava Vulcano, po-
rém a necessidade de v ingat• a morte de Patroclo. . · 

Mas o h eróe, depois da victorla, apparece- nos u ltraja.rido o· cadaver cl<> 
seu· g lol'ioso a dversario e só muito a ·custo o rest itue a. Priamo, que o pran-
teia, não tanto pelo fim que tivera, como pelo u ltrage á. memoria imperecível. 

Eis, talvez, porquese affü·ma que a v ingança é o nectar dos deuses. 
Mas, Sr. presidente, ao · mesmo tempo que não justifico, embora com-

prehenda os crimes da revolução, não comprehendo e condemno a attitude éi<> 
. Vice-Presidente da Republica. (Apoiaclos.) 

A S. Ex. cabe a responsabilidade da guerra civil. (.d.tJoiados.) 
Essa luta entre brasileiros é um producto da política de deslealdade e 

traições que S. Ex. tem seguido. (AtJoiaclos; nwito bmn.) 
A historia evidenciará ineluc1:avelm ente esta verda de. (Apoiad.Qs.) 
A revolução do Rio Gt·ande é ·a resu ltado de um capricho do despota do 

I.tamaraty. (AlJOindos; 111·otestos e 1·eclanw.ções.) 
Não acredito que S. Ex . excitasse as duas parcia lida des á disco relia e ao· 

combate por amor â, arte ou pela necessidade de ver corret· sangue. 
Não tenho fundamento para este juizo. 
Mas affir.mo á Camara que estou convencido de que in'fluiram muito pa ra 

esse desgraçado acontecimento a falta de orientação política de S. Ex., a 
sua vaidade caprich osa, o seu desrespeito á lt! i. (Mu-itos apo·iaclos.) 

Por que S. Ex. não dá contas ao Congresso do estado da. guerra civil? 
Por que não nos presta informações solwe as despezas que faz, criminosa-
mente, empenhado no extermínio ele brasileiros? (A.poiculos; ntitito bent. ) 
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Por· que · consente que do extremo norte 
proceda ft recrutamento forç·~d:o, estando 
(.Apoiados.) 

a o e).:tremo· sul da Hepublica se 
·esse ·recrutamento abolidó? 

Que necessidade ha ·de engrossat· os exerci tos da legalida de por meio da 
caçada hu'11ia!na, , condemnada pela propria monarchia, si os revolucioi1arios 
sãd a minoria do Rio Grande do Sul e · o ~?r. Julio de Castilhos es1!á com o 
Estado e a Constituição? (Mnitó . hem,· apoiados.) 

Quem vê ein tudo isto o capricho, a vaidade indefensavel, a vontade om-
nipotente de um despota vulgar? (AtJoiados,· protestos. Twrrmlto.) 

O SR. PRESIDENTE: - Attenção. Quem tem a palavra é o Sr. deputado 
Serpa. 

O SR. Jus'l'INIANO SERPA: - ··St· . Presidente, vou concluir. ·Felizntente não 
tenho necessidade de compendiar agora a historia da revolução rio-~ranclense, 
porque ella é bem conhecida da Camá ra e do paiz. A justiça: sobre os homens 
e as cousas desta época fat:"se-ha completa, e então teremos de nos juigar 
felizes por havermos bem comprehendido o nosso dever. (Apoiados.) 

O Governo, affirmam lá fóra , oppõe-se a toda a idéa de pacificação pelo 
Congresso, e a Camara, c,om certeza, nã.o commetterá a imprudencia de con-

,.trarlat:t . . o governo. ·(Riso e a.tJa·rtes.) . 

Mas, bem pôde ser que o despota que hoje tudo affronta .. t en'ha mais 
tarde de se. mostra r arrependido. (A poiados.) A lucta do Rio Graride é o co-
m eço do incendio. Quem nos a ssegura que ella nã o se alastra r á medonha -
mente por todo o paiz? (A.poiaàos; ntwôto \bem,. ) 

A Camara conhece, no .admiravel . poema de Edgard Quinet - o .Asha-
v énts - a bellissima· scena do banc1uete real no cimo da ton:e, sobre o im-
m enso naufragio da huma nidade. O oceano, pouco antes desprezado, vilipen-
diado, começa ele subir, de enguet' subitamente a :voz em busca da. sala do 
'festim. Na sua torre, um ninho de a guias, o r ei não t eme absolutan1ente a 
onda .invasora. l\1as, ao ouvir lá fóra a musica das vagas e antes que lhe 
batam á porta, interroga ao llrimeiro satrapa. fHlence! Q·tt-est ce .Vntilt? J'fy. 
·entencltt, je crois 1tn flot q•td, s' Ct1J1'0che . Não é nada. E' um suspiro do vosso 
povo: - O'eilt wn so1tpi1· de 't!ot1·e 1Je1.tple, responde o · interrogado . Ma s o rui-
do augmenta. O ocea no cresce mais e mais e o r e i assusta-se. Então, pat·a 
t ranquillizal-o, r€sponde o segundo satt•apa: - Senhor, e a sol·ução do v osso 
·impm·io. · O'est ttn sanglot de v ot1·e E1i1-pire . Mas o oceano càda vez torna-se 
mais terrível . Bate á porta. 

bs satrapas fogem do rei. Este offerece ao invasor invencível o s·eu manto 
real para cobrit~-lhe os h ombros . . Depois, a sua taça de ouro, e por. fim a corôa 
rutilante. Mas n a da disto sa tisfaz o oceano. O throno •. a m esa do festim ; eis 
o que o terrivei invasor ambicionf.l, e afinal obtem·. Não fa ço a pplicações . 
Chego ás vezes a Í11,e conv encer de que o nosso despota, em um dado momento, 
será victima do incendio da ana r chia que ateou. Acho justo esse ca stigo. Mas 
tremo deante dessa hypothese sombria, porque r eceio muito que ·cedo comece 
para nós essa n 'oite de 30 annos que se fez sobre a historia da R epüblica 
Argentina . (.Apoiados ; m1ti to ibem.) 
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·Não seria' -melhor qtie a Can'Íara cumprisse logo e resolutamente 0 seu 
dever? (B1<,avos; CLf!Oiaàos e a.pa1•tes.) 

·s ·t, , t'n;esidente, V. Ex. , como eu, deve ·estar .qonven cido de ' qüe ê muito 
gra ve, muito difficil a situação .da nossa patria . (Apoi ados.) / 

·As nossas victorias no Rio ·Gr ande. não podel'âo ser celebradas pot· cora-
ções brasileiros. 

Os nossos feitos d'ai·mas augmenta1~ão dia a dia· o luto nacional. (Apoia-
<lbs >. ~lHtitb b-e'tn..) ·. 

L emqr_o, apenas , á . Cania1·a que entre as causa s que a lli p erdemos, vidas, 
· 1:ecursos d'.o .th€souro, prestigio .da autm:idade e gt~i'ias do nosso e;cercito. e ,da 
. patr-ia;, duás . ' exfst~m <tu e . difJ:icilme;.,te reconquistaremos - ê ~o credito· de 
que·· s~nipre g~san;os em t"odo .~o -inu~do, e ó non1.e que chegarri~:s a' á.dquii~ir 
como uma das pt·imeil·as · naé~ot;alidades . elo nosso continente , ( A poiado.•; 
11"~tito ·bem,>· Íl-111Jla·usos . O o ·ri:J,dm·· é .o-b1·é<Çado> e v ·iv ct?n ente f e/.ici.tado pelos Srs . 
d eJntÚulos 1ii:e~enÚs.) 

o· Sr . . ,Valladares ( tJela ordmn) : - Dep ois -do discurso elo honrado depu-
tapo que se ac aba ele senta r , parece-me que ninguem dirá que o .•projecto não 

·· $e acha sufficientem ente_ discutido em ~~rimeil'a discussão, v indo este discurso 
depois de o:utros in1J)<;H"tantissi!~1·os ·em qu e ·o assmnpto já foi d€batido. 

As m a.nifestações (là C;ü:naFa a ,respeito de cogitar o Congresso deste a.s-
s 'Ua'npto, ninguenÍ a'~ .pOderâ. pôr em duvida . --O . hon~aclo de'put~do por SãO 
Paulo, . orgão· da m a iorfa, fez a~ui' cle.claraçÕes explicitas a este respe~to. Devo 
dize1' a V'. Ex: que, mesmo milita ndo em la do opposto áquelle eln que V . Ex . 

· f_ig·ut'a, não ·posso deixa r ele pr-estai· um grande serv'iço ao governo concon-endo-
.. pa ra pór te~·mo a essa questão . 

Sã o inteira m ente contt;arias a o sentimentos de povo brasileiro a s ' ~cenas 
que se desen l'ola m no R!o Grande çlo . Sul e as manifes~ções dé sympathia-
q l,;,e ria 1:t€m de t odos · os l)oni os -elo ·paiz ·aos nossos compatriotas que lá derra-
mrun o 's eu ·sangue, P,eJ~o·n.straín -que elles não estã o desampa t·ados da opinião 
Ji)ublica . Ass'lm, é lic ito .áffirmar sem 1~iedo de contestação que a continuação 
das . hecat;h1~Jés: · que ~e dã~ ho Rio Grande do Sul, não pôde deixar de en-
fraquecer 'o governo J~a . opinião tlublici .' -: ' 

Por mais qu e o Gove~:n~ . presutna da s ua fot~çq., ê cer.t 0 . que aqui, como 
-e m todos os pont os do muú~1o c·ivilisaào,. nenhum Governo pôde 'prescindir ela 
úpinii\.o .. . 

O SR. PREsm gNTE: - P eço a a ttenção do n obre deputado. 
O SR: VALLADAHES ... e a a.liena ção d.a opinião não pôde deixar de causa.t· 

um gt·ande ·pr.e_ju-i z.o ao Go•~erno !!esta época de crise que atravessa O..J.)aiz. 
O PRESIDEN'.l'E: - Cha mo a a ttenção elo nobre deput-ado. V. _Ex. pediu a 

palavJ~a ·pela ·ordem; apres-~nte; __ pot'~anto, a sua . questão de orde m oü o seu 
reqúerilhento . 

0 '·. SR . -VALLADÀi~ES : N inguem dirá que o 1~equerimento de ordmn não 
ll0cie ser 'justificRdO. 
:. · b 'SR. P~ESIDE~TE: Cj:J.a.j:no á ordem o t1 obt·e_ deputado poe M!nas. V. Ex . 
não póéle continuar n <>ste '.t.erreno. 
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O SR. VAf,L.'I)JIREs-: ~- _Não tem que me c hainm· ·á --ordem: a desw'dtnn 
vem ~a~i. 

_;\. deso.t·dem está ·pa~·tindo de :Já . Peço a V . . tx ., que ·. le ia o r egtmento; 
e veja como é '' que ·· -se cha-m a · um deputado á ot·dem. 

Uivr SR .' 'DEPUTAO!): - Para que orde_m ria désol'd'.lm? 
O· SR. · V.~Lt,.ADARES : ...: _ _ ~Es~ou j u.stifi.c3:ndo 0 rneu r equer-Hn.ento, V .- :-Ex . 

me. permitta conti•h ua r , _l:Hlrque sou p-rolixo -po.r natur'E>za. 
S,t'. Pt·esid~nte, V. E x vi:u as c0nsiderações'' do nobr·e ·depu tado ._': Reunido 

o Cong-l'e.Sso, está o' Gov e1'no ·éxpenclen do s onunas ' fabul~sa?,' :sem autorização . 
legislativa r;a r~ m a nter a guerra no Rio Grande do S ul: 

Por con s.eguinte, fazer cess~Ll' a queUe estilclo de cousas não é fazer op~ 

posição. 

Não precizo im-pressi<;mar o Congx:esso, lembrando as scenas de h ol'rores 
pratica,das· .no Rio . Gr·ande do SuJ.; apenas pre tendo, co-rréspondendó ás exi-
gencias do .momento,- própôr- o e'ncet-.rame~to da discussão. 

Submet. tido a votos, é al}pr•ova:do 9 . r e_querimeto do. S·r,. ValhJ.darés. 

O Sr . F ra n-cisco Gliccrio (vela o·rde·m.) : Sr :' Presi,(elite, acho que a si-
tuação da C~mara é ga;avc · (apoi!uCós), agor.a que · se vai v otar o ·projecto, 
cuja discussão ac:otba de ser encerrada; ou sej:t ·poi· escri.J.pulos daquell~s que · 
se ·recusarri concOtTér para que o Congresso intervenha nos négocios internos 
do Illo Grande do: Sul , ou seja porque a quell es que pedem essa inte·rvenç!io 
entendem . CJ u e ella é indispensav el. 

Para . assentar bem a ·responsa bilida de,_ (ljante. d!c ·c·~~~ não é Ucito aa 
representante da )1U:ção recuaa: , venho pedir a votação 'nom inai.(AÍ! Oiados .' 

· ,oreio que sou o(gão elos sen'timeptos geraes da ,Camara . (Apo·it~.~:~os 

·g en'aes.) 
Mil•s, Sr . Eresidente, ' a'n_tes lcli-sso, devo decla~·ar qu e .aind~ .qu Ef .o :Ó1 e1~ 

v?to , ~eja eoritl;ario a o projecto ep1 1"· discu ssft-O; não im'i,Jorta _isso _uma: re~ 
cusa de voto, oppo:r.tu_namente,._ a qua lqtier o~tt·o :meio·' ele intervenção. -paci- ·, 
f ic.."lndo o Rio Gra~cle do Sul. 

VozE-s : --, Mas, comO' ? · 

0 SR . FRANdJSco ÜLTCERJO : 
constitucional (:1pai·tes .) : 

· 0 !SR. ·Epr,Tp.cio PESSOA :_ 
rilàteria em outro ' pr-ojeco. 

o 

Não 

q ue 

voto peJ o 

t·es ta vê-r. 

oproj-ecto ·porque o a-cho . in-

é se p.o c~·en1o. · , r ,estabelec.er a. 

à SR. FHA'NCI$co GucElRio: · ---·Adio que ~im . Apenas .quet·o di~er que o 
meu voto não signifi-ca absolutam ente o aba•famento da quest:io, nem quer 
nizer que nós pa.ra resolvermos a · CJUestiio do Rio Grande do Sul, deixemos 
de 1a n ça1; mão dos meios legaes, necéssarios _e ,r-azoáV.eis~ 

O SR. BELLARMi:No mi 1\iElNo'oNÇA: - Fóra do Congresso • · 
, 0 • SR. FRANCISCO GLICElRIO: - · Dent1·o OU fõ ra do Co ng>l'·eSSO. 

-I 

·. 

' 
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o· S\t . . VALLADAilES·: - ·a proj lleto Podia ser substituido em 2" di.s<:ussão. 
/ O SR. FRANCIS<'o GLICEliUo: - l\ias, sendo inconstitucioal, eu .não 1lCJS-S O 

da~-Ihe . o. me·~. voto nesta di'scussão . ·E' uma ·;:;a~isfação <J,Ue re)i)uto necessarlfL 
·dar á opinião publica : Não somos surdos ás a ngustia& .por que pa.ssa o , Ri9 
Grande do .Sul, anas recusamos o nosso voto a um projecto inconstitucional. 

·R.equeiro a V. Ex . que consulte á Casa ' se con SbntE? na votaçãç no-
minal. · 

O Sr. Matta Maehado (pela o1·dem): - Pedi a pa lavra simplesm ente para 
faze.r a declara.çã{J de que 'yotar!li .a ; f~vor do rprojeeto em discussão, não' 
pprque admitta as <toutrinas e p,rirtcipios no mesmo · furmados, mas sim-
plesmen te com protesto de apresentar um substitutivo ·em 2' .Liiscusflâo . . 

Consultada a casa, é a:pp,rovado o reque.rimento do Sr. Francisco Gli-
cerio. 

iProcedese á cha mada para votaçãQ nominal . 
.Respondem não os ·Sl's . Matta r:acellar, ~\IIonten egro, Va.lente de No-

vaes, ' HoEa nda ·de Lima , •Casimir-IY Junior, R odrigues Fernandes, Nogueira ' 
PM·anaguá, ,Pires F-erreira, F .rederico Borges, Bevila•qua, Gon çalÓ de L ages, 
Alfredo Barbosa, A.lmino Affonso L uiz P.e Andrade, Oiticica, Ivo do Pra do, 
Leand.ro Maciel, T cis ta; Arthur Rios, P a u1a Gu'ma.rães, Leovigildo · F'ilgüé~ 
ras, S. Marcos, Athayde Junior, Horacio . Couto, To>·qua.to Moreira, ,Nilo -
Peçanha, Urbamo Marcondes, F'ran,ça Carvalho, Alberto Torres, , Almeida, ,Pe-
reira, 'l'homaz Deli'lno, Antonio Oiintho, Leonel Filho, Chagas Lo'bato, Ale 
xandt·e Stocklet·, Viotti, N ica.cio, Aristides ·Maia, Crurlos · das Chagas, Cosü 
Mac ha do, Palle ta, João de .. A.yeJlar, Ferréira R a bello, Ferreira P ires, Rodol-
pho Albreu, l'[ecesio !avares, G licerio, Morae-s Barros, D<>nüngos Moraes. 
A.dol-pho Gordo, P aulino Carlos, Costa _JuniOJ·, A:l.frooo E llis, Carlos Gar-
cia, Almeida ;Nogue:ra, Cincinato Braga; Julio de Mesquita, Vieira Bueno, 
LeopoWo Bulhões, Al'ves · de . Castro, Urbano .' Gouvêa, A.zéredo, Corrêa da 

·. Costa, lVJ:a•r.ciario de Magalhães, " l~cluardo Gonç 'av es, Lan.1oro Muller, Ca·rlos 
Campos, Schmidt, V'ictorino Monteiro, Pereira da C osta, Homer<:> Baptista 

- ,· ~ 

e Cas siano do Nascimento (72). 
·.H.espondern sim os &·s. Indio d() Brasil',, Anf.riso Fialho·, Martinho Ro-

rlr~gues , · .rustiniano 'de Serpa, .rosé A.velino, N a scimento M'igllel ele Castro , 
J!Jpita·cio Pessoa, conto 'Cartaxo, Sá A m'lrade, . R,etumba, Rosa ' ~ Silva, · Gon-
çalves .Ferreira, Juvencio üe Aguia r•, Anniba l F a lcão, Meira de Va"}c.on cellos, 
Espirito Santo, BeHarmino Carneiro, Lourenço ele sã., Augusto de. Freitas; . 
Seabra , Zaza, Mar'C:oHino MQura , ·s a ntos P ereira , :Milton, Prisco Paraíso, 
::vra noel Ca etano, 'F1ra ncisco de Mattos, Novaes MelJo, Fonseca H ermes, .Ma.-
nhãer;: [Ba rret o, Cy>rill o de Lemos, Oliveira; Vil'gili ó Pessoa;. J!Jrico CoelhO; 
Sampaio Jfen-az , Lo·pes · T·rovão, .Jacques Ouriq.u e, .Jesuinü :da Albuq.ue r q>ll'i'- ·· 
Vinhaes; .Tacob "da P aixão, Ma tta ' Ma:chado, ; Lamóun'·et·,·· Mano'ei Fülgehcio; 
Domingos Rooha, · Frâ nciscu V eig-a, Domingos P ot'to·. João · Luiz. Benedicto 
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\"a,J[adares, . l\llut·s~c, Moreira da Silva, Brasilio-··-dos Santos, Caetano de Al--
buquer<'l,ue, Solem, . iBeHaT·mino de Me ndonça e Demetrio Ribei-ro - .(56) . 

o· Sr. Presidente: ·o pt·6jecto· foi regeitado por 72 votos contra," 56:· 
I 

o· Sr. Francisco de Mattos (peta o·rdem): - Sr. Presidente, -o in eu fim 
neste· momento é dat· uma explicação dp :voto favoravel que dei _ao pro]edó. 
que aca1:i~ de ser rejeitado. ,, . 

Antes, cumpre-me fazer a declaração· de que ··sou completamente · im~ 
j)arcia:l ·na -questão do Rio -Grande. 

Não tenho syffipa thias mais •para um qu~ para outro " npo. J>Olitico 
claquellê EStado. ·4

- • -:. •• • .~ ., • • • 

quando foi apresentado .~ projecto n. 2 não concondei com todos os 
se'Ús a •rtigos por VizaT . ern aJlguns parc!~Jidade; e COn10 O meu Uni CO deside-
·rat1ll!n é ver a .paz naquelle Estado, ·paz que co~sidero aÓ mesmo tempo -p8,ra-
o paiz, pata a Re'J)ublica, aguardei q ue ·algum outro coHeg-a apresentasse 
outro ·projecto, que, _-mantendo com!}leta neutral:idade, poãesse satisfazer am--
bãs as .partes belligeran tes . . 

Infelizmente nenhum outro projecto foi apt·esentado .. 
Como V. Ex. sabe, o regimento não perm-itte que se apresen!e 'emenda 

8,· um proj_ecto em vl'imeira_ discussão; em vi~ta . disto votei a favor do pro-
jecto para que em segunda discussão podesse al}resentar . ;;ub~ti~utiv~ ou_ 

·então as emendas que julgasse necessarlas . . 
Sinto ·que tivesse n<:!ssa m a gna questão do Rio _Grande me afastado de 

meus companhei.ros ãe ma:-iqria, mas se assõm o fiz foi porque •desejo a paz 
J)!tra a~uelle Estado por m·eio de uma conciliação e não a par, .por meio de 

. I 

exterminio de um dos partidos. 
Obter-se a paz por meio da g uerra é o que não posso com))t·ehender tra-

tando-se de · luta en1re irmãos. 
,Dada esta ex·plicação, uma outra torna-:sa necessal'ia que eu dê. 
Sr. Presidente, tenho notado que muitos membros desta Oamara man-

têm duvidas sobre a :minha ~>Osição neste .recinto. · 
Como sempre detestei as posli:;ões ambiguas, vou <l_efinir a minha po-

sição })ara ao mesmo tempo. tiraT as duvidas dos que a;s tiverem. 
Continúo como até hoj~ a apoiar o · Governo do Marechal Floriano Pei-

xoto. por achai-o dig<no do meu ap(>io; quanto, porém, -á questão do Rio 
Grande, m -antenho m ·inha com•!}leta Hberdade de acção, ·.deixando de cingir-me 
ã di.5'ciplina pat-tidaria , ,para sómente seguir os dictames da minha con-
sciencia .. 

O Sr. Lauro Muller: -.,.. Acabo de ouvir a declaração de V. Ex. recor-
dando uma d i-sposição do requerimento, pela qual sou -inhibido de !}Ub!icar 
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" •t 
rro. \ '/Dfardo 0fl'.Icia:F!~· a ··declaração que eu . e nwus . coTnpanhBiÍ·os .de re[,l'.esen·- . 
•tação ha;viamos 'enviado' á : mesà, . :para que, po1"éélri, ;nãi') .deixe de ·f_ic<o.·r .c<Hl" · 
s'ignado rtp~ , "AnrÍaes " o ··nosso nioclo de .ver á respeio ilo t1roje_cto cuja 

•' Õjl!.CU.SSã~ .fbi encen-â da, v:ou :t'f.rzer · umá. decJ~:ração, qe<·e, :_.e'i:n,. syntJ~eSl'f, --~~- . 
p_rim:irà o TI!àdo . _por quB enc~ramos a que~tão dq J=Uo ' G:F.:unde.•'d'cí . StJI, nqsso'S ' . 
i-ntuitos ,- :·~ :0 motivo do . nosso voto neg<J-tivo a o:: projéctõ · offerecido á co;nsi- · 

.. ,.." ~ ~: . .... . . ·' ·• . . 
clera9ao desta casa. . . . 

Não _..·.quero ' qu.~ :~e'. a,c.redit~. e '.'~;.~~ll~ín -_ (le boa fé ~[I)Cred'i'tarã: q\le ht~a 
quem veja satisfeito o. q•ue -sé est•á pass:;tn•cl .nó Rio ·Grande _:d · Sul. -0 •q,le 
eu . não' queria éra Q•U~·, a : b~·ope.sit~- d~ Um m iL] CQ;1l'O "eSte, se . estabei~;ess~': .. 
o ' preoed·erit~ fune~ti~sA.;1.o ;áa del!l'osição . . d~ um Governa.dol: ·feita · pelo ' Con-
gre-sso, ·c{~p~is de - ~e .. "eei> visto ~ de.posiçoo!l feitas pe'lo Po~e'J:· : Exe~utivo. ', 

. \ · Vem·\. mes:~r,·, ~ ê lida a ' s<?guinte declruri:gfuo:· . ·. · .. · · . · -· ·· 
Decl~ramos que ~·ótãnws em '1'' ·<iiscussão ~~e prôjecto para em 2• - di~ 

• Cu)'~i!í.o effereC~r sub~):)tuti~o, ' n;s .. <j;e~m~s . ~d . reg·i~i.ell>f:O . . 
· · ·. Sa.la . d~s ·ses~:ões .. ·27 . de. Ma.io de IS93. - llf.a:tt~- Mac:h.áiLo . . - J;_am'Ot~nie;·,. 

João J;1úz .. ~· A. . ~-,;Iilton-: 
·:Declaramos ·q \re .' votámo~ a favor 'do' oproJecto ' n. X d~ c·o1·.rénte . an'no;' . 

,,... para: qu~\·úii;;sa,sse elle :{], 2" · 9-is~ussão, ria .;i:urul ·se devia a vu.rtix ' ,.;~ me1ho; só-
lu:ção do :(iile a t'!o · rile(Sino projecto · p·ocl' â ser ericqntrà da' par à a ct~ise . ·re-

. · ,iol1J,ci0~aria d<;> ~i~ Gtancle do Sul .. 
Sal~: das sel;lsõe~; 27'· dé 1\faio de 1.89.3. - Mei1·ai ele 'VascÕncello.~ . - Bel-

~ :t,ár_111.f,ntr · ·aa)4neirQ... . " 
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CAMARA DOS DEPU! AbOS 

SESSÃO DE 6 DE SE'rEMBRO 

O Sr. Francisco Glicerio (para negocio U?·gcnte): - Sr. Presidente, está 
no conhecimento da Camara que graves océurrenciàs se estão desdobrando 
na bahia. ão Rio. de Janeiro com caracter revo1uc:onario. 

E ainck'l. que a Camara não tenha conhecimento ele taes ·factos senão 
pm· informações pa.rticulares, ê, to'davia , certo que a , Capital da R eJ)ublica 
Federal foi esta manhã su'rprehendicla por um fa•cto cuja natu reza destróe 
os elementos de paz, de ordem, com respe;to ao governo da ·sociedade. 

Nestas condições, annunciando sómente por estas pa}avra:s o assumpto 
da minha proposta , requeiro à v:. Ex. que consulte a Casa se me consente . 
10 minutos de UTgencia para tratar do grave assumpto q_ue acabo de annun-
ciar po1· estas poucas palavras . 
~ ... ··;o.::;--: ·. 

t',." 
O Sr. Valladares ·(pela. f-fdent) : . - Sr. Presidente, para escl<>.recer-me de-

sejava ,Pedir a V. Ex . informações no sentido de -saber se ha communicar-
ção official, relativamente aos factos a que se refere Ó nobre .Deputado por 
São Paulo. 

O SR. PREJSIJ:?EITE: - Ha communi'Cação offi.cial sobre os factos a que se 
r<>fe1·e o nobre Deputa do por São Paulo, e a ·mesa reservava para dar co-
nhecimento á CamaTa dessa informa,ção, qua ndo houvesse op.portunidade, 
como a que agora se offerece. 

O SR. VALLADARES: - Pediria a V. Ex. que désse u:.nhe.::imento dessa 
communicação, pa ra que os . representantes . ela na,ção pos.s::~m deliberar. 

O S-R. PREJSIDElNTE: - Vou dar conhecimento á ··cama1·a da cornrnunicação 
do Poder Executivo, relativamente aos factos a que a lludm o nobre dt:putado 
por S. Paulo. 

O Sr. Erico Coelho (1Jela o1·dem): - Não srubemos ainda o que vai dizer 
o nobre leader da maioria a respeito dos acontecimentos; comQ.Ua).lto a Ca-
mara tenha recebido communicação of.ficial do governo proponho que S9 . 

) 

.. 
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ouça antes a pala'\'Ta· de S. · Ex. Tal , s erá sua respiJsta, relativamente aos 
acontecimentos <J!Ue se desd~bram na Cap.ttal Federal, que talvez a C3{llaca• 
tenha ' neces·sida de de deliberar em sessão secreta s obre elles. Então, mais 
opportuna m ente ou'vi r-se-ha a com lnunica ção o:f-ficial ,JoJ que se acha de 
posse o •p·t·esid ente da CamarÁ. (Apoiados) , 

Proponho; portanto, que -ouçamos a palavt·a do nobr-0 Zeade·r da maioria 
para dep-ois del itbe.rarmos sobre a comrríuniC:::.ção ofticial de que a mesa se 
acha de posse. 

O Sr. Presidente: -· Não vou · subinetter a com,munica ção á deliberação 
algumà ; effectiva m ente só -da ria conhecimento· á Camarrt dessa communica.-
ção depois de conseguida . a urgencia para inte l'!-omper-se a ordem do dia. 

Entendo, porém, que a .Camara, tendo, de tomar delib~ração sobre l}ma 
u rgencia a re;speito dos fac tos all~didos e tendo um St· . ~e11~tado ~~did0 
pot· si e pela Cantara a ey informações de que a mesa se a cha de posse, en-
tendo não poder demot·a r a communicação da inf? rmaçito q ue tenho. 

Nestas condições, m a nda rei ! a zer ·a lei-tura da mensagem do Sr. Pre. 
sidente da Republicd e ·em seguida suieitar~i a votos o ·requerimento do 
Sr , GHcerio, sem discussão. 

O :SR. V a LLADARES: B asta que V'. Ex. diga que ha communicaçãi> 
of<ficial. . ( 

:O SR. 1 o SEJCREYl'Amo lê a seguinte mensagem: 
Sr. Presidente qa Cam a•·a rdos Deputa<ios - Communico-vos, e ao:!! . 

membros da Camar~ ·q,l}e hoje, ao ' amanheéer, ·o ~ini.stro da Ma.ri.nha -tro].lxe 
~o meu· conhecimento, que pa rte da esqua dra se tinha sub:evado, collocãnde-
se em attitude r evoluciona ria e em f r a nca hos'ti.lidade cont1·a o Govern<> legal. 

O Gover p o · com·p<·ehende ser . de seu dever le'var o facto ao vosso -co• 
~ \• . 

' nhec:mento, asseg-u•·and~-vo s qu~ se sente rorte pa-ra mantsr a o: ·c1em publica. 
Sa ude e fra ternidade. ·- Capital Federa l, 6 de Sete:·nbro de 189·3. -

F lo1·ian0 Peix oto. 
-Consultada, a Cam ara concede a urgen cia r eq u~ri.da pelo Sr. :Gli.cerio. 
Coll.sultadá de novo\ a Camara si o assumpto é de natu~eza ' tal q;ue, 

não se,nclo tratado inune<:lia ta mente4 se tornaria nullo ou c1e nenhum ef<feito , 
dla r esponde af.firmativamente. 

O Sr. Presidente: ~Cinco Srs. Deputa dos m a ndaram á Mesa um reque-
r imento p·a ra· que a Camara se c onstituísse em sessão secreta , afim de 
tr·a-tar de a ssumpto que entende com -a m:dem publica e r:.ue são os if.actel! 

·de que trat a a ur.g-encia r equerida .pelo Sr. Deputado GHc0rio . 
A mesa, de accôrdo' com o art. 9'3 elo regimento, convocou os &:-s . Pre-

sidentes das Commissões Pe.rmanentes ·e estes, julg-ando da maior conveni-
encia , na fórlllia do mesmo re&"imento, que não s'e trahsse em sessão pu .. · 



bÍica cdo a·equerimento da sessão secreta, deliberaram que a sessão secret<t 
foss" conceàitla , o que corrrrnunico â Ca mara e vou providenui>Ll' d" accõrdv 
com a deli'beração toma da. 

Havendo medidas de po1ic:la a tomar anles da sessão secreta, s)lspendere! 
a sessão e convoco a sessao secreta para daqui a um quarto de hora. 

S uspende-se a ~sessão á s 2 hon1.s e 10 mià1,1tos da tarde . 

I 

~IDS.SÃO 1S'ElCRETA 

-- -··· 
ACTA DA SE:SSÃ.o SlllCRElTA EM 6 DE SE!l'EMBRO DE 1 89,3 

I 

P·res-idencla do Sr . Joéío I.-ope11 

A':! ·2 112 hora>5 da tarde, presentes os Sis. Lima Bacury·, Fileto iPires, 
Indio do Brasil, Pedro Chermont, .Augusto Montehegrtl, ·valente 'de Novaes, 

· HQll~nda de Lima, .casemiro J.unior, Henriq~ de Car~allw. Lun; ,l.JomingÚes,' 
B enedicto Leite, Nogueira iParanaguá, P.ires Ferreira, M:.'l.rtinn~:» Rodrigues, 
.Tuã o Lopes, Jl+stinia:no de Serpa, Frederico Bo•rges, José Avelino, José Be-
.vilacqua, Gonçalo . de Lagos, Nascime n to, A'lfredo Bar·~ os;;., Benjamin . B a.r-
roso, Almino .A!:fifonso, Amorim Garcia, Augusto ,severo, Epitacio Pessoa, 
Couto Cartaxo, Tolentino de Carvalho, B.os a e Sil-va, Gonçan·es F'erreira., 
José Mariano, André Cavalcanti, Ann~bal Falcão, Pereira Lyt·a, Me-ira d e 
Vasconcellos, João de !Siqueira, João V!.elra, Luiz de .And;·acte, Espírito Santo, 
Bellarmino Carneiro, L ourenço de ,sã, AyrBs Bello, Oiticica, Oliveira Valla -
ó.ào. Augu 3to de Foreitas, Paula .A>rgol1o, Zama, Arthu<I" Rios, Gareía Pires,. 
l\Iarcolino Moura, .Severino Vieka, Santos P e.reira, Paula Guimarães, MHton, 
B. de .S. Ma rcos, Sebastião · Medrado, MAnoel Caetano, Athayde Junior,' 
Horacío .. Costa, Ton(}ju ato Moreira, Fonseca Het·m.es, Nilo · Peç.;,nha, Alberto . . 
Brandão, Vir.gilio Pessoa, F1·ança Carva1ho, Luiz ).';{urat, E1i.co Coelho, Lopes 
'l'rovão, Furquim vVerneol;;:,, Je·suino de Alb,uquerque, Thomaz Del.phino, Ga-
briel de Magalhães , Leonel Filho, Ch agas Lobato, Ferreira Bra-ndão, Mattfl. 
Machado, Lamounier, ·Alvaro Botelho, Gonçalves Chaves, Amerido Luz, Du-
tra Nicacio, Carlos das Ch&.gas, Domingos Roeha, ·costl:<. Maehaüo, Domingos 
Porto, Pa.Jetta, João de Avella r, Ferreira, RaJbello, Ro<lolpho A>breu, Bene-
dicto VaJl.a.clares, R1beiro de Arantes, Fot"tlls Juruqueira, Franc;sco Gli~rio, 
Moraes Barros, Lo·pes Clíaves', Adolpho Gordo, MU.rsa, Alfredo Elli.s, Mo~ 
reira da :S1lva, Almeida Nogueira, Cincinato Braga, Julio !le Mesquita, -Bra-
zilio 

1 
dos Santos; Vieira Bueno, Alberto Salles, Fleui'y Cuntdo, Urbano Gou-· 

vêa, Antonio Azer.édo,' Frederico Solon, Bellarmino de Me~donça, Marciano 
de Magalhães, Eduardo Gonçalves, Fernando Simas~ Lauro Muller, Carlos 
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C J:_, ~ ero Baptist&., Cassia:t1ú d& :Nasci-Campos, Schmidt, P&·eira da ,osta . ::<.úul 

mento e Demetrio Ri.be!~eo, abre-se a sessão. 
o SR: PRESIDENTE communJCa á Camara que o assumpto da sessão se-

creta é 0 que · consta do requerimento de urgenci.a votado na sessão publica 
e ao qual se refere a m ensagem do' Sr. Presidente da Republica, já lida . 
Na fôrma do art. n do regimento cunsulta á Camâra si a mat&·ia {leve 
ser tra.tacla secretamente. 

u ·i::l~< . .u;S!'!I<lTl) SAN'liJ diz que, á v ista tla mansagem d o Sr. Vice-P·re.>i-
dente · da Republica , não encontra inconyeniente algum em ser a materia, 
tratada em sessão publiCá . 

Õ srt. NILo PEJQANJ'IA diz que, infoi"J:nado da resolução d<1 mesa de consul-
tar os presidentes <;las commissões P.ermanentes, relativamE.nte -á ;sessão se-
creta, dirig:u-se ao Senado e encontrou-o funccionando m<:act a.mente nessa 
ma teria. 

I 
Entende que á harmonia nas deliberações nas duas C:J.'las do Congresso, 

conyem que a Crrmara des Deputados trabalhe em sessão secreta . 
O SR. ZAMA pensa. que a verdade deve ser dita ao paix claramente e sem 

rebuços e ·q.u e os ·gTaves interesses nacionaes reclamam dJscm;!;ão e e:x;ame 
francos. 

O 'SR . GLICERio acha q ue a proposta de sessão secreta, partida de cin co 
cleputados, deve ser acceita . 

Os .nte1·esse6 nacionaes, muito sel'iamente com promettidcs, podem ser 
cra ta dos có:m toda a cautela e reservas . . 

Ouve protes tos con tra a: sessão secreta, enh·eta nto a responsabilidade 
das resoluç0es que se hã o de seguk é de todos os membroS da Ca1r..ara; 
o fim da sessão secreta é detern~inar a convergencia de ambos os lados ' da 
Camara na .confecçã? de medi<las que as cir.cumstancia s r;,clarr.am . 

As deliberações da casa não perdem çlo seu valor e u tilidade pot· serem 
serenas e calmas. A gravidade das eccurt·en c:as que ~e desenrolam é pa-
tente. O criterio dos legislacloi·es, o bom accôrdo da maioria e minoria, as 
divergencias políticas que devem ceder pet·ante os . pel'igos da pa tria exi-
gem uma sessão secreta. 

Indo vo~r-se a ·p!·eJiminar, o Sr. Valladares pede a palavra : sobre o 
assumpto e a obtem. 

Diz que , lamenta o espírito tyra nnico dos que se man1festaram contra 
a sua pessoa quando quiz faHar. Aca ta o !eader da maioria mas tem1 deve-
res a cumprjJ.·. 

Discorda do m odo de entendet· do !eaae1· porque n ã o ha gravida<k de-
mostrada. 'nas oocurrenci<US que estão tendo Jogar ; m a s ·embora existisse 
essa gravida:de, desconhece a necess:dade da sessão sebreta .. 

Os factos são publicas : a disc ussão e delibe1·ação ·da ICamara devem sei" 
publicas. O governo nada pede á Cámara; sente-se forte, a bundante de ele-
mentos para suffj)cru.· a revolta; não precisa de medidas excepcionaes. A 



. -131-

sessão secre4 alarma o espírito publi<co e deprime o nosso credito. A Carr..aa-a 
seria impatriotica e impoiitica tomando medidas de caracter excepcional; o 
qtte lhe cumpre fazer é passar á oi.·dem do dia, discutir os orçamentos, de-
pois da communi.cação do · Poder Executivo . 

O 1SR ALBERTO BRANDÃo diz que ha poucos dias pediu "ess·ão sec1·eta para 
questões . financeiras; hoje, que :;;e trata de assumptos de m aior gravida.:le, 
não se1'á incoherente denega ndo <Y seu voto para a sessão seereta. 

O SR. FRANÇA CARVALHO diz que o facto do Sr. Presidente da R e!f>Ublica 
communicar o estado revoluciÕnario da Armada s·em pe:1ir medidas não é 
bastante para impedir a Cama•·a de tomar as deUberações que entender, 
com as melhores garantias !}ara essas deliberações. 

O ·SR. MARCIANo MAGALHÃES faz considerações que terá occasião de l'e-
petir em momento mais opportuno. 

IÜ SR. MoREIRA DA SILvA propõe ·que a votação da J.)l'eliminar seja nominaL 
Posta a votos sua !}ropos'ta, votam por ella cincoenta rleputados e contra, 
sessenta e . sete. 

Posta a votos a prelimina1·, votam a favor setenta e nove deputados . 
O SR. PRESIDENTE a nnuncia que a Camara vae trabalhar em sessão se-

creta. 

O SR. FRANCISCO GLICERio diz que o paiz encontrao-se de·fl·onte de uma 
revolução temerosa, clirlgicla ~or • c.hefe prestimoso, com!}anhe~{'O e colla•bo-

r a dor até ha pouco do !Presidente ela Republica, no seu governo. .Ao aban-
donar o Presidente da Republica, o chefe da revolução C:ez declarações for-
maes de adheslonismo ·á causa revolucionat·ia do Rio Grande do Sul. O 
r egimen ·monarchf.co é no Brasil querido por homens sem a co!·agerri franca 
dP suas convicçõ·es, rr.as que espreitam com insistencia os· enos da Republica. 

Não tem impulsos de força na opinião popular, mas vive la tente nas 
as.pfrações pessoaes .. A revolução que ' hoje estalou pócl;, ser o ini cio d!i. 
g uerra civ!l , generalisada pelo paiz . Afasta-se das retaliações partida-rias; 
trata-se de achar meios de debeJl;~r o movimento révo'ucionario. Não ti-
rará partido da ·cleso.rclem qu e .campe'a , contra os que não estao n a mes'n••• 
communhão política. Si a Camara não encarar a situação como· deve, 0 ~"

verno fi cará inteiramente livt·e de agir como entender. Nii.ci ameaça, diz o 
q:ue sente, observando os factos. Lemh•·e-se a Camara ne 'qu~ ama.nhã. os 
dE-putados estarão dispersos pelos Estados e ·que talvez n em . os orçamentos' 

sejam votados. A minoria deve evitar que o governo possa agir sem con. 
traste, fo rçado pelos acontecimentos . Con')Pl'·ehende as !JaixÕes e exaltú.-
mentos' pat·tidarios , mas -it'cha qu e bem m aior deve ser o vexame de brasi-
leiros a nte o espectaculo q·u e na lnh ia do Rio de Jan eiro presen ci.rtm ~~ 

esquadras estrangeiras . A situação do paiz interessa a todos, antes de mais 
nada e acima ele tudo a in.tegri-dade nacional. Pretendia submetter ao cr'. 
terio da Camara uma propos ta; mas acaba ele ser informado de que 'i 
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Senado neste momento discute proposta semelhante. ,A.oclia de bom ·con-
selho esperar a resolução do •Senado. 

Levanta-se a sessão por meia hora. 
Rea:bre-se a sessão tis 4 1\2 horas da tarde . 
O SR. !PRES]l!)EJ/TE annuncia rque se vae· ler a resolu'ção tomada pelo Se-

'nado, que acaba de ser transmitt'da á Camara . 
O SR. 10 SElCRETARIO 'J)rocede a ess'a leitura .. 
O SR. ZAMA pensa que, em vista da resolução do Senado, deve cessar a 

sessão secreta. 
O SR. ALBERTo 'BRANDÃo é de parecer que a resoluGão do Senado seja 

enviada á commissão respectiva. 

O •SR. CASSIANO Do NASCPM•EJNTo (pela onJ,e'»t)' d·iZ que deseja orientar-se; 
quer saber abé que hora vae durar a ses'são secreta . Pr·Jpõe a interrupÇão 
dos trabalhos ·até que a commissão de cnstitu ição, 'legislação e justiça ex·a- . 
mine a resolução do 'Sena do. 

O rSFi. PRESID~TEJ diz q:ue a sessão eleve perdurar por qu atro ho·ras, das 
quaes duas jtá estão esgot11das, e rque ·entende dever a .mesma ser suspen,-sa, 
visto como a commissão de constituição, legislação e justiça tem de elaborar 
parecer sobre a resolução do ;Sena:do, para que este entc·c immediat amente 
em dlscussão. Assim, vac sus'pender a sessão até ás 8 horas 'da noite . 

O .SR Eruco CoELHO pergunta si o Sr. Presidente . pó de informar si o 
Senado ainda continúa em sessão secreta. 

'O SR. PRESIDENTE deolara, corr. accordo de todos, suspensa a sessão ate 
ás oito horas da noite. 

Reatberta a sessão secreta â.s oito horas ela noite, entra em dl-scu!lsão a · 
resolução do isenado com o respectivo parecer e voto em separado de tres 
dos membros da mesma comnüssão citada. 

O 'SR . .AuausTo DE F1REJI'I1A.S diz que viu com esp:;t.nto G acto do Senado 
que entrega todas as funcções governamentaes ao Pape•· Executivo. O Se-
nado dreu ao chefe do Estado o . di.reito de compr imdr inrteiramente a 
vontade .naciona;l . Não é cum:p.Jice n 0 movimento revolucionaria, cujo pensa-
m ento ign ora .. 

Tenha o Co·ngres·so a oons-cien'Cia de seus deveres, 'J)ara não entr egar 
tudo ao Poder Executivo que se julga bastante forte ·para reprimir, coma 
disse na mensagem , perturbações da ot·de!:n. 

As attribuições conferidas ao Presidente da Republica são privativas 
do co·n gresso ; a Camara não deve , s'acr:ilfi'car a lei, wbrir mãe das suas fa: 
culdades para acompanhllir o Senado. 

A moção de ·21 tle Janeiro 'I>l'Olif.erou em erros sob·re er.ro.s; o acto do 
Senado· ê o ultimo delJ.es e o mais grave. 

A resolução dos representantes federaE~S dos Estados deixa a escolha 
do rponto d<l territorlo da ·nação, pôr em estado de -sitio, a juizo do Poder 
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:b'J<,~'!I'ti'Y'O; hi.o marac prazt p.tra a ·imsí;>ensão das garantia, ·constitucionae~ 
' . ' . . ) 

o que •tud-o -mostra qve ·esses ··ll:'_epresentantes não leram a Constituição. 
Con~lta: a ·Carnara a manter a li•berdade e a iei, afastando de si a · via-

lEnda inutil que ···reb'a·ixa os 'Freitos popula•res e eleva; o P .residÍmte cia · Re .. 
publ!ca ás· alturas. dos d€Ufles. 

O 'SR . . CHAGAS :LoBATo, relator da commissão de constituição, Iegi!llação 
e ju~tiçà, fala em nome dos grandes p·r'nci-pios que sem;;>r€ advogo11 e de-
fendf l,l· 

E' necessario ·pôr fim aos movimentos sediciosofl, que 1na.nteem em 
' constante agitação . a vida naci-onal, é' ,preciso ar:mar o governo ele um braço 
de ferro. ' 1 

'i 

Defende a deleg-ação contida :no acto do Senado. A Oamara não ·pód~ 

. _clei:X:ar ·de investir o ·poder de toda .força e . de todo porestigio para esmagar 
a revolução. A :nação quer ordem e paz; si ~t Cam~ra des'eja consolidação 
da Repub!ica.; f~rme . o _i;liincipio d~ autoddade, da autoridade d~ntr; da lei. 

A ppeJ.la para os -sentimentos i10nrado!!, . patrioticóe, civicos da minoria· 
que esta porção da Camara, ·na soiemnidade do momento angustioso para a 
nação, collabpt'e com a htaioria .paira que ·desappareça a aearchia, q.ue alça o 

) '\ . I 

feroz collo, prestes a reduzi!:' a pátria a pe'daoos. 
O tSR. 'Nrto PEÇANHA pede a pro-rogação j'la sessão -por ·mais duas Í10ras'> 
'Consultruda ~ Camara, é c-on,ced,ida a _pi·orogaç~. 1 

O ·SR. <Lurz · •MuRAT diz que ' o ·regim€n monarchico não mais voltarã a 
J . ' 

esta região ameri-cana; a opposição es-tá prompta a def•)nder a R,epublica. 
Refei:'é-se a uma phrase de úm -~@llega ·pela Bahia, que ~he pareceu envolver 
gTanc~es saudades rnonarchicas. Quer qu~ se consigne na hcta que, em 
certo mom€nto do seú discurso, houve na saJla tumulto inex·plicavel . 

O .SR-. iBElVlLAC:QUA . propõe -o encer~amento ,c1a discussão. 
O . SR. PREJSDDEJ!TEl diz ~ue não ha numero para v:ota:r o requerimento. 
ú SiR. M'oNTÍ<Jl~Ro .diz que o ~~omento é de angusti~ cr~ciantes pa;ra o 

paiz, A Armada nacional vevol·ucionada enofrenfa o podRr Jégal. · A ·aam,:wa 
dos ;Deputados .deve morrer abraçada á estatua da liberd:;tde e envolta ITfl . 
manto : estFe!Jado ' da ' ~ei. N:ão a:cceita o àd~ do Se~ado po::-r in~onstitucional; 
a sal'Íraçã0 publica 11ão drã o direito de apunhalru· a C01l3titulç;1io. 

10 S-R.· ZÀ~A diz qu~ '·é ··. estranho que o Poder Legislativo - s~ roge , . aos 
pé~ do Ex!)cutivo . Pergunta como se explica {pH'l; ao reb,entar uma revolu-
ção, cujos inh_;itos ainda não .são bem co'nhec1dos, _ o Qongress0, spont.e Mta; 

vá ' conferir o estadoi de sitio ao ::IDxec~tivo. Abrigue-se 0 Poder Executivo 
n:;, dedicação popular. 

o Presidente da República: subiu !LO ·po'dél" .nos l;:traço_a ·da nação; · désceti 
de_pois, -de erro em erro, até o ·abysmo em qÚe ho'je o vemos. ·A cida,~.e está 
quieta e socegada; para que, pois; o es'tado· ae !!i tio? Sauclac'!es do- pll.ss::tdo 
o · orador .as :\lonserv<J., ·por isso t f do q.ue vê tl!i> :9rasil. 

\ 

, 

.I 
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o novo regimen, quer administrativa, quer poLticamente, uada tez pat·a 
impor-se ao a;mor do povo . :pêem a liberdade e a ordem á nação. 

O relator da ocommissão de constituiç.ão, legislação e justiça lançou ás 
faces dos antigos servidores .da Mün!j,rchia crimes do passasdo. 

Na historia, nesse passado, ha pha ses de brilhantismo que ninguem 
a.pagat•á. ! . !.i. , •: ': .; 

A Republica não corre peng0; quem o corre são os (lU" teem . ou querem 
ter ó poder . Não , vota pelo parecer da Commissão . 'neste momtmto; si 
reconhecer que a revolução se ramifica p~la'· c:dade, está dis.posto a con-
correr para . qu~ se tome:rh. as medi-das extra0n1inarias que forem · conveni-
entes . Devorem·se os revolucionarios; não toma partido iJ.e.m pelo Marechal 
Floriano Peixoto, nem pelo· .Ailmirante Ciistodio de Mello·. 

· O ISR. ESPIRITo SAI To .pede a !}ror·ogaçãó da sessão por mais méia hora . 
' O SR. PRESIDENTE pensa que se deve dar por terminada a sessão ~em·eta, 

hoje; e continuai-a amanhã, começando os trabalhos ás 10 horas· da. manhã. 
Os D eputaéjos presentes se manifestam no mesmo sentiQ.o . 
São encerrados os trabalhos ás 11 horas da noite .. - João Lopes, Presi-

dente: A . Azeredo, 1 o Secretario . - Athaycle Junior, 2° Secretario. 

f ' SESSÃO (SECRETA) DE 7 DE SETEMBRO 

Presidenoia do Sr. João Lopes 

A's 10 horas da manhã, procede-se á~ chamacla, a qual respondem os Srs. 
Benjarbin Bahoso, ·Marcolino Moura, João Lopes, França Carvalho, Espirito 
Sa nto, Nilo P eçanha, . Matta Ba-cellar. Valente de Novaes, Nogueira Parana-
guá, Miguel Castro, Ambrim Garcia, B. , yaiia?ares, Barão de São Marcos, 

. Lu'.z ele Andrade, Alfredo ·Ellis. Leonel Filho, Eduardo Gonçalves . T'osta, Al-
berto Salles, F!leto Pires,, Athaycl.e Junior,_ Roclolpho Abreu, Antonio Azeredo, 
João de Avellar, Ferreira ·Rabello, Thomaz Delfino, Dutl·a Nicacio, ·Almeida 
N·ogueira, Carlos das Chagas, Costa Machado, J\rthur Rios, Urbano Gouvêa, 

· Adolpho Gordo, Moraes Barros, Urbanç Marcondes, Oliveira Valladão, Fran-
cisco Glycerio; P aula Guimarães, Paula Argollo, · Garcia Pires, Gonçalo de 
L agos, Urbano Lima, Alves ' de Castro, Frederico Solon, Domingos Porto, 
Schmicl.t, Pires Ferreira, Mayrink, Augusto Severo, Horacio Costa, Mursa, 
Benedicto Leite, Casemiro Junior, Lopes Chaves, Gonçalves Ferreira, Brasilio 
dÓs Santos, Severino Vieira, ·c hristiano Cruz, Fonseca Hermes, Il'!:al~ciano de 
Magalhães, Cassiano do Nascimento, Augusto Montenegro, Couto Cartaxo, 
'l'orquato M(}reira, Belolannino Carneiro, Alberto Brandão, Moreira da Silva, 
Henrique de Carvalho, José Bevilaqua, Milton Nascimento, João Luiz, Ga-
briel de Magalhães, Domingos Rocha, Jacob da P a ixão, Gonçalves Chaves·, 
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Rosa à, Silva, Erico Coelho, Luiz Domingues, Fonseca e Silva, Murtinho n.v 

drigues, Raymundo Bandeira Carlos Campos, Frederico Borges, Fontes Jun-
' r , i1ueira, Indio do Brasij, C\1agas Lobato, Sebastião Medrado, Bellarmino de 

Mendonça, Za ma, Lima Bacury, Tolentino de Carvalho, Ri'bei•ro de Arantes, 
Lourenço de Sá, João de Siqueira, Ayres ·Bello, André Cavalcanti, Furquim 
w ·erneck, Pedro Chermont, José Avelino, Pereira da Costa, Alfredo Barbosa, 
Hom,-ro Baptista, ' santos Pereira, F ernando Simas, Ma noel Caet.anO', Juven-
cio de Aguiar; Vieira Bueno, Pereira de Lyra, Alvaro Botelho, Justiniano de 
Serpa, Almino Affonso, Virgilio P essoa: Angelo Pinheiro, Fleury Curado e 
Annibal Falcão. · 

Abre-se a sessão secreta em continuação da do dia 6 de Setembro de 1893. 
O SR. NrLO PEÇANHA (pela ordmn) ·requer o encerramento da dispussão do · 

parecer e voto em separado, formulados pela Commissão de Constituição, Le-
gislação e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE declara que não ha numero para ser vota do o requeri-
mento do nobre deputado pelo Rio de Janeiro. 

c ' 
O Sr. Espirito Santo combate o .parecer da maioria da C-ommissão 

de Constituição, Legislação e Justiça, pm: illega l e revolucionaria em sua con -
clusão. 

Termip.a, apl'esentando o seguinte projecto de lei, substitu"tivo ao vrojecto 
do Senado: 

Considerando que o Vice-Presidente da Republica tem revàntado contra 
':1 Estado brasileiro · a mais justa reacção do povo contra o despotismo e 
anarchia g~ral : 

O Co"ngresso Nacional d_ecreta: 
Art. 1.• Fica o Vice-Presidente da Republica suspenso de suas funcções. 
Art. 2.• Assumirá o exercício da presidencia o actual Presidente do Se-

nado ou o seu substituto legal no exercício da presidencia da Republica. 
Art. 3.0 Revogam-se as disposiçõeõs em contrario. 
Sala das sessqes, 6. de Setembro de 1893 .. - Espi?··ito Santo. 
E' enviado á Mesa e lido . o seguinte 

s~~bstitutivo 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.• E' decretado o esta do de sitio na Ca pita l ~ederal e na cidade de 

Nictheroy, por espaço de 15 dia s . 
Paragr apho unico . O Poder Executivo estenderá, dentro do prazo acim a 

marcado, a medida a qualquer ponto do territorio da · Republica, ' no qual r! 

alteração da ordem publica o exigir. 
Art. 2.• Revogam,-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões, 7 de Setembro d~ 1893. - Alves. de Castro. 
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O Sr. Garcia Pires diz que sente-se no dever de de'Clarar q,ue não faz 

causa commum com os revolucionarias, que apenas são animados pela ambi-
ção e que nã,o têm idea,I patriotico. 

Não vota o acto do Senado, porque é uma de)egação que o Cbngresso não 
tem o direito de fazer. 

Se o Governo quer medidas de rigor para manter a ordetn. publica e se 
de!Ia s precisa, continuando na sua linha de conducta política, concederá taes 

·· medidas, nos termos constitucionaes. 
. I . 

O SR. FRANÇA CARVALHO (pela orrlem) requer encerramento da discussão. 
O SR. FONSECA HERMES (pela ordem) pede informações sobre os substitu-

tivos e;x:istentes sobre ~ mesa. 

O ·sR. PRESIDENTE informa que lia sobre a mesa dous substitutivos, um dos 
quaes foi lido e está em discussão com o acto do Senado. 

Qua nto ao outro, a mesa não pôde entregai-o aos trabalhos da ·camara, 
por ca;ecer de fôrmas Iegaes. 

O SR. ESPIRITO SANTO (pela o1·àern) diz que talvez a fôrma de sei.r projeilto 
não seja perfeitamente regular, ~as inspirou-se na gravidade da situação, 
para salvar a Constituição, embora tenha de deixai-a por um. instante no es-· 
quecimento . · 

O SR. PRESIDENTE diz que, havendo numero pa ra as votações, vai sub-
metter a votos o requerimento de encerramento da di~cussão, ·proposto pelo 
Sr. França Junior. 

Procedida a votação, apura-se . o seguinte resultado: · 71 a favor e 35 
contra. 

0 SR. BELLARMINO DE MENDONÇA (pela ordent) requer votação nominal. 
O SR. GLYCERIO (pela ordem.) pensa que, pela Constituição, não pôde· ser 

aceito substitutivo a lgum ·a os projectos, vindo do Senado á Camara. Mas, essa · 
duv ida re'serva-a pa·ra si. E pede, além làa boa ordem. das cousas publicas, 
que se proceda á votação do acto do Seriado ou dos substitutivos. 

O SR. MoREIRA DA SILVA (~ela ordem) . diz que . se indo . ferir de frente a 
Constituição, -retira-se do recinto, P.ara não contribuir ccim a sua presença 
para tal ' fim. 

O SR .. GLYCEJRIO (P,ela on'lem) diz que o que acaba Çle ouvir · é da m'!-ior 
gravidade . 

Se a opposição está determinada a abandonar a Camara; os amigos ·.do 
Governo serão forçados, fóra ido Parlamento, a tomar a;tti-tud'e, de accôrdo 
com as sua;s convicções. 

o SR. 'BELLARMINO DE MENDONÇA ' (pel,a ordent) diz q:tle a minoria entel).de 
como a maioria que o momento é para cada um se ·definir· com clarezá. A 

' minol'ia . não .g.uer sa~ccionar com I'J. s-qa; pre~e)lça a.ctos ipçonstitl.lcionaes, por 
Isso retira-se do recinto. 
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O SR. JACOB PAIXÃo (pela ordem) pergunta se p6de discutir o acto do 
Senado. 

O SR. PRESIDENTE observa que a discussão estâ. encerrada. 
O SR. JAcoil iPArxÃo (pela ·o1·dem) diz ·que se 'Considera torhido no direirn 

de justificar o seu voto, porque não quer discutir (J acto do Senádo pelft 
ordem 

O SR. JusTINIAl'!O DE SERPA (pela ordem.) diz que, se lhe fosse possível , 
lembraria á Camrura que o instaste actual não é para retaliações partidwrias. 
mas para o accôrdo commum. 

Não tendo podido justi:ficrur o ·seu modo de entender, acompanharâ. aos 
se'us amigos da opposição; não romperá a solidariedade. 

O SR. MARCOLINO MoURA (pela orde'Yit) diz que s·e retira do rectnto pa~·[~. 

não entt·egar 0 paiz amarrado ao posto da tyrannia. 

O SR. ESPIRITO SANTO (pela orde1n) diz que acompanha os seus a migos da 
minoria: retira-se do recinto. 

O SR. ~AMA (pela orcle'Yit) diz que ·fica no recinto para fiscalizar a votação. 
O SR. MATTA MACHADO (pela ordem) diz ' que pôde conser ·rar toda' ca lma 

no meio da effervescencia que observa. 

Não acompanha a minoria na obstrucção, mas não a uxiliará rasgões na 
Constituição . 

O Tegimen encerra o recurso para obviar o mal que parece imminente . 
Se 1o acto do Senado tiver duas discussões na Camara, o que elle tiver de 

irregula~· p6de ser corrigido conveniente~ente na ultima dellas. 
O SR. ALBERTO BRL'IDÃO (pela ordem) diz qrue permanecerâ. no recinto 

não acompanhando a minoria. 

O SR. JuvENCIO DE AGUIAR (pela o1·dem) propõe o interva llo de 15 minuto!' 
de suspensão da sessão para ver se é pos ivel conseguir-se a h armon\ia dos 
dous lados da Cama1-a em medita commum. 

O SR . GLICERIO (pela ordem) diz que con corda em nome dos seus amigo~ 
com a proposta do nobre deputado por P ernambuco. 

O SR. PRESIDENTE diz que ia fazer por si a proposta formulada pelo nobre 
deputado por P ernambuco . 

Suspende-se a sessão por 30 minutos, á 1 112 horas da tarde. 
A's d11as horas da tarde, o Sr. Presidente abre a sessão. 

·O SR. GLICERIO (pela ordem) diz que ouvindo os seus amigos d•a maiol'ia 
chegou com elles ao accordo de acceitarem o substitútivo do· Sr. Alves <:00 
Castro. · 

O SR. FoNSECA HERMES (pela o1·dem) diz que militam contra o substitutivo 
<lo Sr. Alves de Castro af! razões que militam contra o projecto do Senà d.o. 

O SR. VAI>LADARES (pela ordern) pede preferencia ·n a v.otação para o sub-
stitutivo do Sr . Alves de Castro e que seja a votação por partes. 

E' posto a voto!? este requerimento e conçedida li!- preferencia,, 
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Posto a votos, não ê approvado o t·equerimento para a votação nominal, 
tendo votado a favor 35 Srs. deputados. 

Em seguida, ê approvado por 79 ·votos contra 27 o artigo do substitutivo 
do Sr. Alves de Castro. 

E' tamberh approvado por 65 votos o paragrapho ui1ico do referido sub-
stitutivo do Sr. Alves de Castro. 

O SR. PRESIDENTE declara prejudicadp o projecto do Senado. por ter sido 
approvado o subst itutivo da· Camara. 

O SR. FRANÇA CARVALHO (pelcb onle?n) requer . que seja dispensado ,o in-
terst.icio ,afim de entrar immediatamente em 3" discussão' a materia em deo-
bate. 

O SR. PRESIDENTE diz que não sendo· o r egimento claro para a resolução 
do caso, consultará a Camara. 

O SR. ZAMA (pela o1·dem) pensa que para boa marcha dos trabalhos da 
Camara melhor será fazer-se em outro dia a 3" discussão do projecto. 

O SR. JosE' AVELINO (pela o1·dem) pensa. que ê facil fazer combinar os 
que querem discussão immediata com os que a querem em outro dia, pro-
cedendo-se a discussão em sessão nocturna hoje mesmo. 

O SR. PRESIDENTE entende rasoavel a solução aventada pelo orador pre-
cedente e pede que os Srs. deputados o auxiliem, con,correndo á sessão no-
cturna que deve ser hoje mesmo ás 8 horas. 

Antes de ser leva ntada a sessão, são enviadas á mesa as seguill(tes 

Decla1·ações de voto 

O SR. ZAlliA: - neclaro que votei contra a resolução do Senado, a utori-
·sando o governo a decreta1· o estado de s itio em qualquer ponto fuL União: 

Sala das sessões, 7 de ·Setembro de ÜW}. ~ Cescw Zanta. 
Declaro que votei· contra o pa.ragrapho unico do art. 1 o do projecto suu-

stitutivo sobre o estado de sitio. 

Sala das sessões, 7 de Setembro dé 1893 . . - Home1·o Baptista. 
' Declaramos ter votado contra a tlecretaçã.o do estado de sitio por não jul-

gar n ecessaria tal providencia que nem siquer foi reclamada pelo Presidente 
da Republica. - B . VaUadares. -A. Brandão. 

Declaro ter votado COJ:).tra o estado de sitio. - I,-anw1mü~1· Godot1·edo. 
Declaramos qm,, em 2" discussão, vótainos contra o projecto decretando o 

estado de sitio. - Jacob da Paia:ão. -Gonçalves Chaves. - Dontingos Rocha. 
-João L1tiz . - Ribei?·o de A1·antes. -Fortes hmquevra. 

L evanta-se a sessão ás 3 horas da tarde. - João Lopes, presidente . 
A. Azeredo, 1° secretario. - Athayde J1mio1·, 2° secretario. 
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ACT•\ DA CONTINUAÇÃO DA SESSÃO SECRETA EM 7 DE SETEMBRO 

P1·esiden~ia do S?". João Lopes 

A's 8 horas da noite procede-se á chamada, a que r espondem os Srs. 
Lima Bacury, Fileto Pires, Indio do Bra:;il, Mat~a .Bacellar, Augusto Mont!l- . 
negro, 1 Valente de N.ova!ls, Holla nda Lima, Casemiro Junior, Henrique de 
Carvalho, · Luiz Domingues. Benedicto Leite, Nogueira Paranaguá, Nelson, 
Pit·es Ferreira, João Lopes, Frederiço Borges, J o sê A velino, · .J osê B(!vilaqu a, 
Alfredo Barbosa, Benjamin Ban-oso, Almino ·Affonso, Augusto Severo, Tolen-
tino de Carvalh o, José Mariano, João de Siqueira, .Luiz de Andrade, Espírito 
Sa nto, Bellarmino Carneiro, Lourenço dE: Sá, Ayres . Bello, Oiticica, Oliveira -
Va!ladão, Augusto de Freitas, Paula Argoll<,, ( r ost a, Zama, Garcia Pires, 
Severino V i•eira, Paula Guimarães, Milton, Sebastião Medrado, Barão de S. Mar-
cos, Manoel Caetano, Athayde Ju.nio1·, Horioteio Cos ta, To~quato Moreira, Fon-
seca e Silvá, Fonseca Hermes, N ilo Peç;anha., Urbano Marcondes, Alberto Bran-
.diio, Fmnça Carvalho, I<Jrico Coelho, Mayrink', Furqi:tim Werneck, Jesuíno de 
.-\ ibuquerque, Thomaz Delfino, Gabriel de Magalhães, Leonel Filho, Costa Ma-
chado, Alvaro Botelho·, Dutra N icacio, Carlos Ch[tgas, Matta· Machado, Domin-
gos Porto, João de Aveliar, l<'eneira ltabeuo, Rodolp_ho -de Abreu, Benedicto Val-
ladare~. Francisco Glicerio, Moraes Ba~·ros, L opes Ch a ves, Domingos de Mo-
rae~ .• dolpho Gordo, Angelo Pinheiro, Costa Jmüor, Alfredo Ellis, Almeida 
Nogueira, Cií1Cinato Braga:, Julio de Mesquita, Vien·a B u eno, Alves de castro, 
Urba no Gouvêa, Antonio Azeredo, Bellannino de .Mendonça, Marciru1o de Ma-
galhãe·;;, Eduardo Gonçalves, Ferna ndo t:;imas, Lauro· Muller, Carlos Campos, 
"dun id,, Pereir a c:'tâ Costa, Homero Baptista e Cassiarío do Nascimento. 

Abre-se a ses:;ão secreta . 
o t:;n . cos~·A ItiACHAOO (pela onle•m) pergunta o que está em discussão. 
O SR. PHESlDBNTE responde que está em ~" discussão o substitutivo ao 

vrojecto do Senado, autoriza ndo o .Poder Executivo a pôr em estado de bitio 
u,; pontos ·do . territorio nacwnal em q ue a ordem publica soffrer grave per-
turbação. 

O !:>H. Cos~'A MACHADO (pela onle'lll) diz esta r convencido · de que o substi-
tut i;·(i não deveria. soffrer 3' discussão. 

Approvado em . uma só discussão, cun1pria á m esa en via i-o ao Senado. 
O ::>a. PRESIDEN~'E julga a discussão do substitutivo bem encaminhada; o.; 

tramites da discussão são os mesmos que o Senado a daptou para resolver. 
O SH. FoNSECA HERMES tliscorda do s ubstitutivo no qual encontra o pro-

jecto do Senado revestido de \ ou t r as palavras. Quando o Poder Legislativo se 
acha na plenitude de suas f uncções , o estado de sitio só por elle ê decretavei. 

O paragrapho unico elo substi tutivo confere ao Poder Executivo atti'i-
bu ições que lhe são inteiramente alheias. O procedimento da Camara, votando 
ú substitutivo, ê r evolucionaria. 

O Sa. CASSIANO Do .N"ASCIMEJN~·o diz que pensa hoje como pensava hon~ 
tem. O caminho legal para a declat·ação do estado de sitio e seu julgamento 
é a resolução conjunta da Camãca e .Senado. 
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O SR. ;MARCIANo DFJ ?viAGALHÃlEJS vem apresentar a seguinte proposta â 
con sideração da Camara: 

A Camara dos Srs. Deputados, deante do estado de revolta de alguns 
navios da esquadra, cujos comma ndantes se assenhorearam do· porto desta 
c:apital, impedindo assim a livre navegação e o livre tr3-nsito para a ca-

•pital do visin•ho E sta;do do Rio ' de Janeiro, deixa de contmuar os . seus tra-
iJalh<Js· e , attendendo a que é 'preciso assegurar os direitos constitucion'aes 
t1 a ordOO'I\ publica , t ã.o profuJ+daJimmte a m eaçada, resolve dar por · temninados 
os mesmos •trabalhos e. deixa tam•bem ao governo os _poderes necessarios para 
que sejam l'\estabeleddas a disciplina militar o a paz nacional . Deputados 
e. militar, vae' cumpriL· o seu dever de soldado e pede aos seus collPgas da 
Camara permissão para. se r~tira.r do_ recinto . . 

O SR. MoTTA MAcHADo diz que, a ntes de começar as :·_onsiderações que 
o trazem á trLbuna, pedirá ao digno representante, a. quem 13u~titue, que 
pe~111aneça no seu posto, na. Camara., posto que não tem superim· neste 
momento . 

do 
Julga. . que o substitutiv<J incorre nos mesmos defeitos que o I'rojecto 

·Senado; e .para afastai-os, ·a presenta a. seguinte emenda.: 
,Substitua-se o pa;ra.gt·apho unico pelo seguinte: ..,. 
"Durante o estado de sitio apenas ficarão sus pensas as garantias con· 

stitu.cionaes, especif-icadas nos ns. 8, 12. 13, 1:4; 1•6 e 22 , do art. 72 da Con-
stituição Federal." Não existindo lei regulando o estado de siti(J, não me 
parece digno do Congresso decretai-o sem restricção de qualquer na.turreza. 

O •SR. VALLADARFJS diz que n ão se dev-e ala rmar o esp.nto publi.co com a 
declaração do estado de · sitio, medida para. situações ma.is que extra.ordi-
nM·ias . A attitude da população da cidade do lftio de J a,ne·<.Tt. é dlgna e ad-
miravel. E' a da reprovação formal do movimento miiihl' que se opera. A 
segunda. parte do substitutivo é identica na doutrina á i·e~olução do Senado, 
identidade que não põde ser disfarçada. pelo jogo das palavras. 

Não havendo mais oradores inscrilptós, encen·a.-se a. di.scussão. 
Indo proceder-se á votação da emenda do Sr. Mott'l. Machado, o Sr. 

Francísco Glicecio pergunta si essa. emenda é substitutiva. 
O SR. }'fiLo PEÇANHA (pela ordem) diz que a. emenda prejudica o sub-

stitut ivo em pontos' essenciaes e que ê substitutiva.·. 
O SR. ' MIATTA MIAcHADo (pela orde,?n) diz <lJUe a emenda. que !formulou é 

additiva. . 
. 0 SR. íP<RESIDElNTEl diz que entende não ser a. emenda substitutiva, mas 

additiva. . A Camara julganá. o melhor. 
Posta a votos, votam a. favor da emenda 31 Srs. deputados e contra 57. 
O SR. PREJSIDElNTEJ a nnuncia que se vae proceder á chamada., visto ve· 

rificac-se n ã:o haver numero. 
O SR. FRANCisco GLic,ERIO (pela o?·dem) diz que ha C(,rtas occa.siões em 
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que se pódé presc'indir âas formu:a s r egime;1taes. Pensa estar a acturu 
neste caso. Ré'~ponde a apartes que nã.o é prova de boa fé patriotica deli-
berar no vacuo, sepultar a resolução da ea.mat·a em um dimvfo , de palavras 
protellatorias e. n as ·meticulosida des regimen1aes . 

! 

. Cada um, no momento supremo, vá para o logar designado -pela sua 
oonsciencia, t'ome uma att1tu;de, def-ina-se.· 

SI a minoria não com·parecer amanhã, com os seus (lmigos da maioria 
dirá á optnião nacional qual é a ~·ota que segue. As responslllbilidades se 
a,purarão definitivamente. 

o SR. BELLARMiNo DEl MmN•DONÇA (p ela onle'nt ) diz que se deve proceder 
á chamada; convém que o paiz saiba quem veiu cumprir ou fugir aos seus 
deveres. Não tem compromisso com a revolução. Declarou já que a mi-
noria não colla:borava com a rriaioda em medidas inconstitucionaes; impli-
citamente aflf;nnou que colla•bm-arâ em medidas constitucionaes . . 

o SR. P<aESJDENTEJ d iz que, á vista da hora adeantad;;t, do cansaço da 
camara, da lista dos presentes, que os Srs. secretarias dizem ser completa, 
attenderá á opservação do Sr . F-rancisco .Glicerio, e marc:a sess'ão secreta 
em ·continuação, para votar-se o encet·ra:do, no dia 8 de Setembro, ás 11 
horas da manhã. 

Levantá -se a sesf;ão ás ii horas da noite. 

Am'A DA CONTINUAÇÃO DA SESS.\.0 SElCRElTA E.L'4 8 DE SETii:J\I"BRO DEl 1893 

P1·esidencia do S·1·. João · Lopes 

'A" s 12 horas . da manhã, presentes os Srs . Lima Bacut·y, Fileto Pires, 
Pedro Chermon!, Indio do Brasil, Matta ·oBaJcellar, Augusto Montenegro, 
Valente ele N ovaes, Hollanda Lima, Costa R odcigues, Casimiro Junior, ;Her"-
riq.ue de Carvalho, !Luiz Domirigues, 'Benedicto Leite, Christino Cruz, No-
g<:eira Pa•·anaguã, Nelson, Pires Ferreira, Martinho Rodrigues, João Lope9, 
Justini:arto dí; Ser-pa, Frederico Borges, José Avelino, José Bevilacqua, Gon-
çalo de Lagos, Nascimento, .À1freclo Barbosa, Benjamin Barroso, Almino 
Af-fonso, Miguel ele Castro, Amorim Garcia, Augusto Severo, Couto CaJ:taxo, 
Tolentino de Car valho, Rosa e Silva, Gonçalv·es F erreira, José Mariano, Ju-
vencio de Aguia r , Andr<'\ Cavalcanti , Raymundo Bandeira, João d~ diqueir<J,, 
Luiz de Andrade, .Espírito tSa nto, Bellarmino Carneiro, Lourenço de Sá, 
Ay-res Bello, Oitic ica, Ivb do Prado, Oliveira Valladão, Augusto de J!'re itas, r 
P a ula <Argollo, Tosta, Zama, Arthur Rios, Gar-cia P ·i:res, Severino Vdeira, 
Santos Pereira, .Paula Guimarães, Milton, Bacão de S . ·Marc~s. Sebastião 
Medrad'r-, Manoel -caetano, Athayd'e Junio~. Hm·amo Costa, •rorquato Mo~eira, 
t<'onseca e Silva, Fonseca Hennes, Nilo P eçanha, · Urbanc Marconde~, Al-
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berto Brandão, França Carvalho, Er.ico Coelho, Mayrink, .Furquim Wer-
neck, Chagas Loba to, Jacob da Paixà!o, . Matta iMachado, Lamoun1er, Alvaro 
Bote1ho, Dutra Nicacw, ,Carlos das Oha-gas, Domingos Rocha, Costa Machado, 
l.Ju111,ng-os .Port~, Joao de Avellar, .lferre1ra Ra.bet.v, i~ocil"ig.les Abreu, :Sent.·· 
d:cw Vattadares, .ttHJeJ<·o ue Arante~, .., · o..·~:es "unqumra, Glicerio, Moraes 
Baros, ·Lopes Chaves, AdoiPho üorclo, Angelo Pinheiro, Mursa, Costa Junior, 
.Alrredo EJ!Is, Atmeida Nogueira, Ju.io de ;Mesqurta, Vicir2.. Bueno, Alberto 
~all~s, Alves de Castro, Lirbano ele Góuvêa, Anwnio A.c~eredo, LI?ellarmin~ 
Qcl Mendonça, Marciano de Maga!haes, Eduat·do Gonçalves, _ Lauro Miuüer, 
Carlos Campos, Schm.dt, Pet~eir ada Cos.ta, Homero Bav~ista, Cassiano do 

r - M L - '"Ih Nascimento,. Thomaz De'ld'ino, Gabnel d.e agathaes, eonet ..., • o, abre-se 
" sessão secreta em continuação á do dia 7 de .Setembro. 

O SR. EsPrruro SANTO em exp!Lcação pessoal, dec1á1'a que si a maioria 
resolve!;;Se res•gna t· os seus Jogares, continuat·ia a vir á ...:amaca como depu-
tado . 

O SR. AMORIM GARCIA, em ex;pJi.cação pessoal, declai·a que honteJ1.1 reti-
r ou-se do recinto e hoje vota.r'á contra todas as medidas que tendarn a sus-
!Jender as garan tia.s oonstitucionaes. 

ü SR. AUGU.:>·ro DE 'FREITAS, em explicação .pessoal, diz que mani·festou-se 
I contra a resolução obstruccionista da minoria, uma vez que essá resolução 

nào fosse tomada unanimemente. Os factos o justi'ficaram·. 
I Votará contra todas as med.das que t·estrmj<j.m a liberdade. 

O SR. BALLARMINO DEl M·ElNDONÇA, em e:x;plicação pessoal, diz qual foi a 
sua .conducta como leade1· da minoria, que em parte (jjuerla oiJstruir os tra-
balhos, em pa rte collabocar com a maioria. 

O .SR. S.EJRPA, em explicação .pessoal, diz que hon~e:n acompanhou os 
obstruccionistas-; de accordo com o leader da :dünoda; 1J.oj,e, sempre ruscipli-
naclo· e de accordo com o seu ·Cherl'e, acompanha-o .em s.ua <'ielib<>ração e per-
manecerá 'no recinto pane votar. 

O SR. ANGElLo PINHEIRo, em ex;plicação . pes~oal, diz que s&mpre fôra 
sua opinião que os deputados da minoria não p.eviam afailtaL·-se do recinto; 
manter-se -ha no seu posto. Vota a favor do art. 1" do prejecto e contra .o 
paragr:apho ' unico, por inconstitucional. 

O SR. JUVElNCIO DE AGUIAR, em ex;p!icação pessoal, diz que hontem per-
maneceu no recinto, como hoje o fará, porque é seu modo <ltJ penMar que 
a minoria não deve Jomar sobt·e os hombros à grave responsabilidade do 
não funccionamento da ICamara . 

.. r-
o ·SR. 'P.RESID,ENTEl annuncia que se vae proced·er á 2~ votacão da emenda 

d0 Sr . Matta Macl:)ad-o. 
' I . 

O :SR. BElLLARMINo DEl ;t\1ElNDONÇA (Jiela ordem) t'equer . . ~ue a emenda seja 
submettida á votação, salvo o n. 12 do art. 7·2 da Constituição, a que ella 
se refere. 
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' '· Posta: a -votos a e'In€mdi:L, 'salvei o n. 12, votam a favor· 52 •:Srs. deputados. 
Verificando-se a votação, vo~ contra 61. . 

\ 

O SR." AuGuSTO DE FREITM! -(pela onlem) requer • vota~ão nominal para o 
substitutivo. 

1Consultada a _.casa, concede a votação nominal. 

'Px-ocedemio-'se á votação nominal, votan~ a favoe do substitutivo os 
Srs . Lima ',Bacm·y, Fileto Pires, \Matta. Bacellar, Valente -de Novaes, Holla n-
da Lima, Costa 'Rodrigues, !Casimira ·Junior, Henril_que de Carvalho, LU:iz 
Domingu~s. Ben·edicto Leite, · Christino Cruz, Npgueira Parana-guá, N elson, 
Pir;es E'erreira, Frederico B,orges, José Bevilaqua , Gonçalo de L agos, Al-
d'reclo Bar-9osa, Beil!jamin !Barroso, Almino Mfonso, Augusto Seve ro, ;José 
Mai·iano, João de . Sil:]_ueira, !Luiz de And:rade, Béllan?ino Carneiro, Lorurenço 
-de 'Sá, Ayres' BeUo, Oittici•ca, Ivo do PraCLo, .!Oliveira· •Valladão, Paula Ar-
gollo, Tosta, Arthur Rios: G<wcia l P-ires, [M]i.Jton, !Ba~ãq ·de rS ; . Marcos, Sec 
bastião 'Medrrado, Athayde Juni01~, Hor·acio Costa, 'Ilorquato M;or.etra, Nilo 
. \ ' 

Péçanha, Urbqno Marrcondes-, IF.rad_çal Oarv~Jho:, Erlcó. Coe~ho) May.rink, 
Werneck, Thomaz Deltfino, Gabriel d.e Magalhães, .Leonel Filho, Chagas ' Lo-

. bato, Alvaro Botelho, Dutt·a N-icacio, Carlos das C h agas, Costa Machado, 
João . de Avella.r; Ferreira Rabello, Rodolpho .A.bre:u, Glicer:io, Moraes Bar-
r os, Aclolpho Gordo, Angrelo Pinheiro, Costa Junior, Ald'redo Ellis, Alme ida 
Nogueira, Julio de Mesquita , Vieira Bueno, Alberto Salles . Alves de ·Castro, 
Urba no de G ouvêa , Antonio Azeredo, Edururdo Gonçalves, Lauro Muller, 
Carlos Campos, Schmidt, Pereira da Costa , Homero Bapt ista e, Cassia n o , do 
Na s cimento, ao 'todo 7'7 Si·s. deputados, e contra os St--s.: Ind.io do B r asil, 
P edro Chermónt, Augusto Monteneg~·o, ii\d'a;rtins Ro-drigues, .Tosé Avelino, 
Na scime,nto, . Miguel de Castro, Amorim Gar:cia, ,cauto •Cart~xo, Tolentino de 
Carvalho, Rosa e Silva, G onçalves Ferreira, Juvencio :'!e Aguiar, André 
Caval~nti, ··R a ymundo Bandeio:-a, Augusto de (Flreita!!, Zama., ,Severino Viei-ra. 
.Santos Pereira, Paula Gui•marães, Leovegi!âo Fi-!gueiras. Manoel Caetano, 
Fonseca Hermes, Al•berto Brandão, J a.cob da Paixão, Matta Millchado, Gon-
çalves Ghav<es, 'Domingos Ro:oha, Domingos Porto, Benedicto Valladares, 

" \ ' Ribeiro -de Arantes, ·Fortes Jurrqueira, Lo-pes Chaves, Mursa, Cincinato Braga 
e Bellat·mino d\3. Mendonça, ao to:do 316 iSrs . de(putádos. 

O SR. P-RESIDENTE . communicà á Camara que a commissão de r~dacção 
enviou á !!pesa o projecto da Camara e ,que vae ·suibmetwr a ireãacção á ap-
p-rovação da ca!sa. 

E' ap,provalda a redacção sém deba,tÊ'l., 
o iS-R NILo PEÇANHA (pela ordem) .pede a l)Ublicaçã o da votação final, 

a exemplo do Senado . 

O SR. HoMERo BAPTISTA (tJ elq, on'le?'lt) pede a 'Imblic açãe> da v:otação no-
mina!. 

I 
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0 ISR. AUGUSTO 'M10NTEN$RO (1Jela; ordem.) pede a !J;JUblicaçã(l de todas as 
actas das sessões' secretas. .. 

Sujeito á votação, o equerimento do Sr. Montenegro é approvado. 
O SR. J . DE SERPA (pela ordem) 9-iz que ~cceita todas as responsabiliQ:a-

des de homem·politico; não impugna o vencido, mas pede a leitura e a;pprova-
o;;ão das · actas das sessões secretas. 

O - SR. · PRESIDENTE diz que . embora a Camara tenha deliberado que se 
publiquem as actas das sessões , secretas, estas devem ser pr_imeiram<imte 
approvadas po!- ella.. ' 

São recebidas na mesa e · lidas as seguintes 

D eclarações de voto 

Decla ro que votei para que a sessão secreta, havida na Camara, se tor-
nasse publica. - .A?noriml Gan;ia. 

Declaro que votei contra o projecto do estado de sitio, porque . entendo 
q'lle . o ·,paragu-aphe uni<eo desse ),Jiojectlo, conc~dendo ao liDxecut:Lvo ·poderes•pru.u 
o declarar .em outros pontos do territorio nacional, é uma disposição contraria 
ã Constituição. 

Não o ~iz por negar a .necessidade daquena ·.declaração, que reputo urger1te 
no . momento acfual: 

Declaro mais que. a acceitaria até expressamente extensiva a todas' as co-
m arcas do littoral da Republica. - Cincinato B1·aga. 

Declaro ter votado a fayor da emenda do Sr. Deputado Matta. Machado, 
determinando quaes as ,garantias constlitu cionaes que ficaram suspensas. 
Tosta. 

DE)claro que votei contra ·o projecto do Senado e tódas as emendas apr e-
sentadas nesta Camara no sentido de ser decretado o estado de sitio. - Zamá. 

Declaro qule o meu voto contrario ae estado de sitio não traduz · de modo 
algum sympathf;t ao movimento revolucionar·io, contra o qual protesto· por 
~mtender que temos na lei constitucional os me!os de corrigir os eri,os e 
desvios do Poder Executivo, não querendo ainda qu'e no meu paiz se firme 
<O precedente funesto dos p1·on1~ncia1nentos. 

Votei contra por entender que o· governo; como declarou em sua· mensa-
gem o Sr. Vice-Presidente da R epublica, tem os meios de agir com energia 
-e tambem por ser inconstitucional o paragrapho :unico do projecto Alves de 
-castro; entretanto votei a favor da ,emenda Matta· Machado. - Pa~tla Gui-
-?narães . 

Declaro ter votado pela concessão do estado de sitio', nos termos do sub-
stitutivo do Sr. Matta Machado, por qmter medidas que .supprem, em p·arte, 
a lacuna de uma lei reguladora daqw~lle estado, o ,qul)rl :nleml sempl.'e póde 
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~:iigit as providen~ias extremas da suspensão da liberdàde de impt·ehsa ~ de 
-o:utras compativ~is ·com a crise que atravessamos. -José Avelvno . 

Declaramos ter votado a fayor da emenda do Sr. Matta Machado, limitan-
<io o estado de sitio. ~Lourenço d.e Sá. - 4.1/1·es Bello. - João .de Siqne·ha. 

Angelo Pinhei1·o e .i]IIontenegro. 

·Declar:amos ter votado; '6m 2" discussão, contra o ·paragraJ)ho unico de. 
-substitutivo · do Sr: Deputado Alves de Castro. - Ayres Bello. João, de 

. ·Siq1tefra. - Lo1trenço de Sá. 

Declaro que . votei pelo' •art.. '1° do projecto do Sr. Deputado Alves de 
Çast ro e pelo addítivo do S1' . . Matta Machado, negando meu voto ao paragra-
pho ·unico daquelle pr:ojecto. - IIome1·o Baptista,. 

,Declaro que VQtei contra o ·projecto do Senado e da Camara concedendo 
'O estado de sitio. ·- Santos Pe1·eira. 

Conforme o J;D.eu pronunciamento na tribuna, declaro que votei a . favm· do 
.art. 1 o do projecto soqre o estadó de s itio e contra o . paragrapho uni co. 

· Outrosim, declaró ter votado pela emenda do .Sr. Matta Machado. 
Angelo Pinheiro. 

Declaramos que votainos si11", em relação ao art. 1° do projecto sobr~ CJ 
€St.ado de sitio e ~contra o paragrapho unico. 

Outrosim, declaramos ter votado pela emenda do Sr. Matta Mttehado , - -
{}hristíno Chtz. - Cos_ta Rod1·imws. 

Declaro ter votaao pela emenda d<> De:putadv Matia Machado - A.l·van:. 
.Botelho . 

Dec!ftro ter y.ot_ado pelo swbstit utiv.o do .Sr. Matta M'achado, por m'J 
:Parecer ser suf.ficj.ente na eme;rgen'Cia actual. - Milton. 

lDe.claro que votei pela concessão <lo estado de s itio nos rtérmos pr.opos~ 
··-:tos .peJ.~ 'Sr. Matt a Ma~had-o . _ - BCLStos NasOimento. 

Levan ta-se a -sessão ás ·2 ,horas da ·ta•rde. 

., •' · 

.'S®SSÃO 'DE 9 DEl .SETEMiBRO 

-o Sr. Justiniano de Serpa 'não costuma fazer rectificações ás noticias 
dadas pela imprensa . 

Hoje, ·p-orém, sente necessidade de fazel-o .. Hontem, quando &.: p·ropoz 
fossem publicadas .as a;ctas das sessões -secretas, 'Concordou, mas ponderando 
que só o fossem depois de rupprovadas ·pela CamaTa. 
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•o. ol:'ador impugnou, em ['eumao intima da minoria, o .prirr-eiro aos inci-
'dentes occorridos de modo 1m:orripJeto ou em ;prejuizo da ver,darde. 

IA im;prensa, noticiando a s occurrencias, não foi ~rigorosamente exàcta 
quanto aos incidentes em q ue .tomou .parte o orador. 

O 'que occorreu sa'be-o 'bem a Camara. 
O orador impugnou, em .reunião intin:.a da minot·ia, o primeiT-o alvitre 

adoptado por ·esta ·na questãJo lrefer.ente ao s itio . . M'a.s, ve ncido, s\lJbmetteu-
se, acom'}Janha nuo a roinqria e m . suas resoluções; e ·1-sto pelo 'Princip1o de 
'solidariedaJde ;poUtica, que ocolloca acima de . tudo . 

!Foi esta a razão que determinou a s ua re tirada n a segunda discussãO do-
'}Jrojecto vindo d-o Senado. 

iHontem, porém, f oi chamado ã Camara, em nome do illustre Sr. Bel-
~armino de Mendonça, ·honraido lea.d.iw . ua minoria da Carr,.a,ra. A:CO!ltumadQ. 
a ouvH- o e aHendel-o, como !representando •o pensamento, a s idéas e a po-. / 
.Jitica da opposição, deu-se ·pressa em cor,nparecer. Aqui o~vio a ·l·espeito os-
seus 1llustres coHegas ua minoria •e .com e lles combinou. err- !fazer casa ;para 
ser votwdo o sitio - nos limites dia Constituição e s em violação da Constl-

: ti.üçã~. Neste sentido fez · declarações da üibuna . 
De accôrdo •com a sua ·de-claração, esteve . pÍ·esente rpara ser votado o-

substttutivo do Sr. Matta Machado e fa ria -o mesmo rpara ser votaJdo o sub'-
.sti-tuti'VIo do -sr. Alves de Castro, si não .conviesse no · paragrapho unico do. 
a.rt. 1" uma verda·deira delegação ao Poder Executivo. Na ooccasião em que 
se ia votàr o substitutivo do ·Sr. Castro, effectivamente retirou-se do re-
-cinto; ma.s fel-o ,pela ;razão d:e .julgar do seu devér não con)correr para qué 
a Camara .prati.casse um acto violador da Oonstituição Federal, delegando-
rp·oderes que a Constituição l-he reservou. · Quando a Cama~·a votou a moção 
ISerzedello, conceuendo poderes extraJOruinarios ao Poder Execut,ivo, ponde-
rou á opposição q ue não devia fazer . numero . A minÓl'ia resolveu o contra-
orio, comparecendo, mas .o orador ll"etirou-se •por occasião da votação . 

H<infem, sendo identi<ca a s ituação, nã~ vouia ter outro procedimen-to. 
Tem uma noll!Ila de con dUJC<ta que não. sacrifica nunca. E' V8ol1dade que hon-
terr. se declarou que quem não votasse pelo sitio lde:t'ini-r-~e-hia favoravel á 
revolução; mas -o · ora dor não costuma s ubmetter-se aos argum entos ad. ter-
,·orem-: Depois, esse argumento só ·,pode~ía ter o ·merito de permittir ·a·os ca--
~·acteres fracos, in·capazes das .g raves responsabiÜdali·es do mandato, o arppro-
ximaTem-se do poder, s i estiver, como se ·decla.t·a e o orador acredita, ' forte 
pãTa manter a · ordem •publi.ca., 

Resume, •pois, a s ua explicação n estes term'9s: esteve presen,te emquant<> 
!l' 1Çamara, teve de . votar -o sitio . No momento em .que teve de votar ouma. 
autorização ao Pod.er Executivo Pa,ra ue'Cretat· o sitio, fu;ncaionanclo o Oon~ 

gresso, retir.ou-se :do recinto, por não dever con cor-rer indirectmente, s iquer, 
I)J~ra ser votaua uma medida viola:Ç!ora Qa. Constituição, que está a.cima d() 
Congresso e acima de todos os ' 'Po·deres_. 
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Não se quiz forrar ao trabalho desta declaração, porque no g~·ave mo-
mento arctua:l - talvez o mais •grav·e da historia {la Republica ,-- considerou 
.éb .seu '<l.ever' defink 'bem a sua posição e as suas respo~abilidades. 

A•proveita o ensejo •para dirigir uma inter<pellação ao iUustre Deputado, 
nobre leader da maioria . da ·casa, > 

Deseja sa.ber <te :S. ·Ex. ou ide ic)_u em rept.·esente o pensamento da maioria, 
.si aulga procedentes 013 escrupU'los do Senado apre.cüxndo o pro,jecto 'da Ua-
mm-a referente ao estado de sitio. Ali,' acredita~se que 0 sitio votado pela 
Camara autoriz.o'l. a suspensão ·da irnmunidade .parlamentar. -(Apartes.) 

!O SR. Juuo DEl MESQUITA: - O -siti-o que a Camara votou é o sitio da 
Constituição. Não <póde ser outro. 

O 1SR .. JUSTINIM<o DE !SERPA sa;be bem que a Camara não podia decretat· 
um . sitiô suspendendo outras garantias constitucionaes que não as que o 
:pódem ser nos ' ter:rr..os df!; Constituição . M'as julgo1,1 conveniente fazer esta 
jnterpellação e folga dt} ouvir a declaração do nobre Deputad-o I!)Or S. Paulo. 

VozEs: -, Nem se ;pQde adanitti.r o contrario. Seria um absurdo. 
O ISrL JusTINIAN:o <DE Sl!lRPA: - O al't. 't9 da C'onstitulç!l.o declara inviora-

. ' , 
vel o deputado p.or -sua palavra e v.oto. Mas seria inpomprehensivel a invio-
lwb]l_ldade no ·recinto, podendo b deputado ser preso á sahida da Camara. 
(.Apoiados . ) ,A C?ngress'O não ·poderia funccionar úm dia si quer sob a pres-
são rdo Pode.r 'Executi-vo. Seria admittir que legislasse em estado de coacçi:W, 
<podendo ser .presos ·a: rqualquer hora '? em q·ualqu&· logar os representantes 
<Ia Nação. (A.poiados.) 

O ISR. 'FRI!IITAS: -Os escrupulos do ~na-do ··não têm fundamentu. 
rO SR: ·JusTINIANO DE rSERPA: -Pensa tarn:bem ' assim. O art. _20 da Con-

stituição só soffre .:uma limitação - o :flagrante em crirn~ inaffiançavel., 
(.Apoiados . ~ '.roda ·a outra- l.lmitação ê inconstitucional, ille-githna, indefensa-

·-v-el. (.Ap.oiados.) ' \ 

Vae termin'a•r. Est~ certo de que a immunidade parlamentar s-ubsiste, 
e om a unica [imitação' do · art .. ·20 da ·cons·tituição. Mas quan,do se admit'th . . . 
a. possibHida:de 'de a:busos, ·declara á IC'amara e ao vaiz, que só deixará de 

·com·pa;recer ás sessões ' da Gama~·a, 'l}ara ' cumprir Ó seu dever . de represe~•
tante da nação, 1quand; violencia' ln'Vencivel o privar de o f~: Tem cla1-"' 
noção da sua responsabiH·dade como horr..em <publ-ilco; e forte, - pelo seu man · 
<I~ o, e dentro da C.onstitulçãÕ - cumprirá. resoluta:nien te o . seu devei; . , ...., 
(M11ito btmL; m1~ito bmn.) 

( ,. 
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SENADO FEDERAL 
• 

SElSIS:ÃO DE 6 DE -S>ETE!MlB'RiO' DE J!89G 

O Sr. P-residente: - A Mesa, por informações verbaes do Chefe do Poder 
Executivo, está 'in'l'orma da de que a ordem pubHca se acha aJte·ra-da desde a 
madrugada d!J dia lde ;hoje, em c onsequencia de se a char revoltada parte da 
armada,_ em manifesta hos~lidrucre ao Governo e que essa manifestação m ruis 
ou .menos teve alguma r epercussão na ddade, tpOt.· isso que, na Estra da Ü3 

Ferro 'Centra.J, u:in n•uc.Jeo de desordeiros dmpediu seu fun~ionamento re-
gu[at", .sendoprexliso .que interviesse a força pulblica, para poder' obviar pro-
imncüvmentos maiores que se .podem dar em relação a esse e outr.os serviço& 
pubifcos. 

Esta com1nuni.cação está mais ou menos no conhecimento dos nobre;, 
senadores, e ·tratando-se de f á!ctos da maior gravidade, pensa a mesa que o 
Sen~cro não p&de fum:Jciona·r norm3!ln:.ente . ·(Ap.oiaàlos e não apoiados·.) 

E' preciso tomar .qualqu:e1· 'deliberação sobre este assumpto com i·nteira 
libe'rda:de, com verdadeiora indep endencia, e rprura que o possa fazer, propo'-
n'ho, de accôrdo com o a rt . 7'5 do nosso reg.imento, 'que nos constituamos em 
sessão seoreta para ahi tomarmos as medidas que forem mais convenientes . 

.Os nobres senadores n esta sessão elUJCicl3!rá;o o · assumpto com certa arr.-
rplitude, que cer·tamente n ã<> 'pó·de ser desenvolvida nesta sessãG publica ., 
(Apoiados. ) 

'Minp.a ~Jt·oposta e:>tlc'i. s ubmetti:da á a pl'eciação do .Sena do, ouvirei sobre 
ella o parecer dos nobres senadores . 

VozEs: - Votos. 

O Sr. Coelho Rodrigues: - Pedi a palavra pela ordem; não é a inda para 
tratar da pr-oposta de V . Ex . ; é -!!ómente pa,ra saber ·pot· qu~ c:anaes chega-' 
ram as Informações a que V . Ex. aca'ba de referir-me. 

Si existe a lguma causa po'r •escripto, peço -a V. Ex. o favor de forne-
cer-me a leitura, ainda que ·o parpel seja 't'eservado, porque n ão fa r ei neste 
=so uso delle . 
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Si, porém, 'não existe, me parece Cle 3Jom. conselho sobre in'formações veo-
baes não tomarmos urr..a dt.liberação tão grave. 

O SR. JoÃo CoRDEJIRO: - 'Mais grave é o movimento que está ah1. 
O SR. CoELHo RoDRIGUES: - E' possiv-el que o nobre senador tenha ra- , 

· zão, não contesto . .Aifirmo que estou em duvida, porque desde muito cedo 
estou acor.dat'!o e tenho ouvido os boa.tos maJs contra.dictorios. 

E' possiv-el, rportamto, que o nobre Senador tenha razão; mas confesso ·"' 
V. Ex. que sobre o estad-o da questão, sobre o alcance do movimento, tenho 
duvida, e na {luvida -é de boa i>olitica a gente abster-se. 

IDerpois, a nossa casa não estava . preveni.da disto; trata-se de urr..a m.e-
êltda ,proposta de !imp•roviso, pOde ser resolvida opor uma minoria eventual, 

1
1 que s~ja 'hoje n~iorla, maf:; que em u,ma casa p·J.ena fos·se minoria. , 

E quanto mais .grave fôr .a . l'esolução, mais reflectida me parece que 
deve ser. 

Aiffirmo a V. Ex.. qll.te sou um !homem de paz e de boa vontade. 
Ainda •quand-o oos meus an1igos se mettessem en< um movimehto armado, 

teriam a cautela de m.e não . avisar, . por'que os 'que me conhecem· sabem que 
ã · "rpriori" repr-ovo estas medidas vi-olentas. 

iSou um ohom.em de paz e nunca fiz guerra s enão com a penna. 
Mas .por isso mesmo que -os factos são gra.ves e as circüinstanrcias, a qu.; 

allude V. E'x . , parecem extraordinarias, talvez fosse mais rprüdente, em logar 
de 'COnverter immediatamente em sessão secreta a de hoje, convocar-se: 
outra para amanhã, a.pezar de ser dia feria<'lo, a'fim de que todos, aNisados de 

vespera, reunam-se e tom'em a oresponsahilidade (não apoia.d.os), de modo q:.te 
o voto do ·Senado seja '!ln~ voto da ma!ioria orea!l, e não da nossa maioria 

eventual. 

E' o que ~e parece melhor; en treta.n to? como disse a V. Ex., não a.flfir-
mo nem ·neg.o -na.da; procuro salvar simplesmente o meu voto, e a casa e:rr. 
sua sa'bedúria deliberará. o que lhe parecer, certo de que não ten•ho n!st'o 
nenhum in-ter:esse nen1 paixão. 

O tSn. PRESIDENTE: - Nas explicàçõ~ q·ue dei ao senado declarei que 
as informações que a mesa tinha ~rim vevbaes ~ 

A f-onte e os moti..,os, 'julgo conveniente a·eservar opara sessão sect:e~ •. 
·Si ·porventuora o :Sena:do . resol.ver que pMsem-os a essa sessão. 

' ) 

O Sr. Joakim Catunda: - Sr. Presidente, esta questão é de tal gravidade 
que .parece que o Senaido ·não póde detxa.r de accedtar a 1·esolução pco.posta 
por V. 'Ex., afim. de tomarmos uma 1>rovidencia tão urgente quanto gr~ve é 

a .q'llestão, 
Si !onnos adiaJ-a !para amanhã, é .poss!vei , que qualquer resolução v.,-

nha ti!!rde e a má.s hora.ll.. (Apo!ad.os.) 
Na sessão secreta .sermn-os devidamente informados, prOJ;?-Oremos . aqu1llo 

que fôr julgado con'lfeniente para manter a o:>az J>Ublica, porque si!pponho . 



- 151-

que é o voto de ' todos, e .então tererr..os assim satisfeito os nossofj <Lever.6>3,. 
tomando as medid·as · que estiverem ao nosso alcance. 

O facto ê gravissin1o, n§.o req·uer dilaçlles e entretanto na sessão . se-
creta se poder-á. resolver . o que mals conveniente fôt·, .para restabelecimento 
da ordem. (Muito bem; ?JM~ito bem.) 

E' a.pprpvacla a proposta da mesa. 

1 
O Sr. presidente OQnvina os Srs. :;;enadores para se reunh·em ern sess<LU 

sooreta e suspenlde a . sessão tpubl1ca âs 12 horas e 4!} minutos. 

Sessão secnrta en~ 6 de Setmr~bro de 1893.- (Presidencia do Senhor 
Gil Gou!Girt) ( * ) 

. ~ 

A' uma hora e um quarto, dia, compa.recen:. 45 1Srs. Senadoees a sruber: GÍI 
Qou)art, Antonio 'Baena, !Domingos Vicente, João Neiva, Amaro Cavalcanti, 
Manoel Barata, Oliveira rGalvão, IGoel>bo !Roda.·ig'lles, Silva Paninhos, Silva Ca-
nedo, Joaq-uim. 1Sar.mento, tSaldanha Marin·ho, Gomensoro, Generoso Marques, 
Joaquim Felicio, 'Esteves Junior, Cunha Junior, IGruz, Firmino da Silvéirà, 
Santos Andrade, A : Lobo, Ahneida Barreto, J •oão 'Corüf!liro, U . do Ainara!,' 

Joaiquim Pernambuco, C. Ottoni, ·Messias de Gusmão, J.osé Bernardo, Gas-
par Drumrr..ond, Joaquim <le Souza, Rodrigues A~ves, Francisco Machado, 
Catunda, Luiz Delfino, Q. Bocayuva, Joaquim Murtinho, Nina Ribeiro, Ely-
seu ·Martins, Laper, · Braz Carneiro, Manoel Victorlno, Americo Lobo, 'João 
Barbalho, Atquilino do Amaral e Virgilio Damas!o. 

Abre-se a se!lsão .. 
Falfam com participação os Srs. P rudente de Moraes, João P edro, '.rllo-

maz Cruz, Souza Coelho, Monteiro de Barros, E. Wa.ndenkolk, Rosa Junior, 
Coelho e Campos. Pin'heiro MaJChado e Julio Frota, e sem participação os Se-
nhores Campos Salles, !Ruy !Barbosa, Ramiro Barcellos, Pinqeiro Guedes <= 
Raullno Ho:!"n . 

o . ·SR. ::• .SmcRRTARio (servindo de 1") declara que não ha expediente . 
O SR. DoMrnc:os VrCEN'l'E - (servindo de ·2• seoretarlo) decl-ara qu., tam~ 

bllm não ha pa.•:eceres. 
,o SR,- PRESIDEN'l'E ldiz •que pouco .tem a ac crescentar ao que Ó Senado já. 

sape e disse no :começo da sessão publica. 

O Sr. Presidente da •Rietpub.li'Ca. · n::.andou chama:l-o na q ualidane de Yica-
P.resldente do Sena•do e o orador 1mmediatamente .<:ompareceu. em sua 'resi-
dencla .. 

Encontrou-o jã f;~:rd:a.do; ,disse-lhe qu~ uma pa,rte da marinha bavta-s~ 
deçlal'aêlo em hostllldade ao Gov~;-po constituinte e .. que .es•perava que o ;!no-
_,._·_ . ___ _ 

(*) Esta acta foi tpublicalda, a requerimento do Senador Benedicto Leite, 
na ses8lto de 22 de Novembro de 1897. · . 

.. 
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vlmento repereutisse ~m terra, tendo - já. havido arrancamnto de trilhos na. 
Estrada C€ntral, sendo preciso força para ;restabeleoor o servdço e que pa-
recia prender-se á revolta da marinha. 

Nas Circumstancia:s actuaes esperava agir com energia, contando com a. 
solidariedade e a confiança do Congresso. 

Disse mais o Sr. Presidente do Senado que da Camara d9s Deputados 
velo um dos_ seua mem:bros dnformar-se. da.!! medida3 a tom<~~r, para proceder 
harrr.dnl:camenrte, e não se tendo adopt<lldo medida alguma, aguarlia va o re-
sultaào da de<lilber.ação tomaua nesta casa. 

Conclue que daria a palavrà. ao Senador que quizesse dar seu parecer. 
O .SR. ARISTIDII!S LoBo: - Preciza dizer ap SenaJdo qual a gT2.vidade da 

~Hpação em que nos a;,chamos. 
Quasi todos o.s seus c·olleç;as estão devida~nente instt:uidos. 

, liE' e'!l!bi:do que a esquaua:-a ~urta neste porto insurgio-se, ao m~n~n> uma 
.parte dena . 
. ,. '':r.est~ rr.ovimento m a;,ritimo Uga-se; com·o todos nós s~.:)r.mos·, agitação e 

' ' 
rl!vol~ . 'em terra •. 

~sta situàção não ê K:ontestada, ê clàra e patente. 
Ouvid' declaração de que se preoizava de medidas promptas e .,nerglca.s. 
Não precfza debater o assumpto. 

íDevemos espera.r tudo das forças revo!U'cionarias, dos intuit€>s dos re-
Toltosos, desde o bombardeio á cidade até a demolição dos ·edifici'Os pU!bliC<os. 

A destrudção do Arsenal de Guerra deve estar no plano. 
A situação é das mais sérias. 
O melo pratico de conjurai-h, de suffocar a revolota deve ficar nas mãos 

do Gove:rmo, ao· qua l perteiJ'ce agir c om conhecimento. Entrega ao Poder Ex-
ecutivo todos os me!~ precisos para a;g!r livremente. 

O Congresso preciZ21. mostrar expressamente qua l a sua at.titude .. 
Entende que a re:solução que se torr..ar deve s er publicaJda para que todos 

conheça m qual foi , o procedimento, a iresponsrubHida de d:o Senad·o e a pa4"-o 

ttcipação do COI,gresso. 
A:lém da decl.<~~ração de a poio ' ft·anco, temos dous m eios p ara .prestar an-

xfilo; o prl~el~o f! declaracão franca, categovica por amb'al!l as Ca;,sas d& 
;Congresso, o segundo de ·qui? encen·a seus trabalhos atlê que pol!lsa fun~clo
nar ' livremente .. 

O ·SR . iC'oELHo iRoDRIGUElS : - Não entende assim. 
O SR. ARISTIDES LoBo: - Póde-se reunir quando entender ·opportuuu. 
O SR. C'oEJLH'o RoDRIGUES: - .Suspende sen1pre seus trabal•hos . 

O SR . ARISTIDES LoB~: - A .suspensã~ de trruba lhos não resolve a ques-
t~; · .J)orque 'não devolve as f aK:ulrdades de que preclza o Governo. (Apartes .') 

P erguntam 'POr'que não as pede elle, Is to é desconhecer · a gravidade do 
momento. 

0: Sen ado ou se comlj)enetra da $itliação ou toma .mediüas iir..mediatas. ~ 
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Em uma situação ,ameaçadora, ·atroz, en> que uma ·marinha se irisUt·ge 
e. assenta ,baJterias ;p.ira terra pedeTn-se medidas 1ega es: 

Estamos no terreno dos fa,ctos ... 
O .' 'SR. ELizEÚ: - Não é com g.~itos .q;ue se .consegue ~onvencer. 
0 •&R . CoELHO RoDIUGUES oá um apari;e. 

O •SR. ARl;STIDES LoBo: -'- iE' ·admiravel .e causa assnmbro que se esteja 
agora ~ q u1erér fazer leis so b~e fá;ctos . 
, o .SR .. ELiz)ru: - iA attiyude . ~os a·evCYltosos ·não oibriga a <votar tudo o 

que 'a!qui a,presenta.rerr:. ' e não fõr de acCõt·d~ com a Constituição. 
O .SR. ARISTIDES LoBo: - Pois não concorde, surprehende sua calma. 
\Nas ciTcumstancia's a.ctuaes, dépois. dos uebates, :rece·berâ . a M'esa a .pro-

posta pall'a. base da discussão, . ' 
I()' SR. ALMEIDA BARRJ!iro: - · Votar moção .para 1r para. Cucuhy . 

O SR. Aii:rsTIDEs LoBo: - E' o q•ue. tem a dizer •. 

O SR. ALM'EliDA 'BAJRREJio: ..-- Sinto que niio h .a)a neste ree>into um tachy.-
grap'ho' para tomar o que vou dizer . 

, Tenho .o .coração denegrido pela calmm1!a lançada por indlv!duos sem 
:llhputabllfdade, . . 

~i punido com ~>risão e degredo sem ter . com::nettido infl'a.cção de le•i, 
por occasiiio dos a:ctos de l'D de AOrE. 

Tenho força de vontade ·ba:;;tante pa ra esquecer un~ p:3;ssado de dores 
e perdoar aos que con·c~rreram par; me'us padecirr:.entos. 

:A.<etúalmente, com-o sempre. só te-m. deante de si o !futuro de minhct 
Patrla. 

Lembro· que a 10 de A'brH, alta hora da noi·te, foram violentamente l)re-
sos Senadores e Deputados e a:in.da sente tremer-I'he o coraçã,o .. 

-'Estou vendo -o l])restito que conduz o · e.ada:ver da iRepublica. 
Sustentarei sempre 'a LRep.wbli'Ca: por el,la estori prompto a denamar 'nieu 

sa.ng1ue, a todos srueirificios · e ·hei de defende1-a á ~usta da propria 'Vida·. 
Si o Senado não toma1· urr..a pr.o':"tdencia pa:ra · mant~r a Repu.bHca, entã.o 

tudo estar{!. pel,d:ido· e sobre nós, - r epresentantes da Naçiio, recahill:á a ma-l-
dição do" povo brasüeiro. ' 

ISI 1'-or preso nâio ha . êle ser .com ann-a,s na ·mão· e quando fôr encontrado 
·em f~ente de <!'•orça ar.mada; e por essa .occasião <J?reso, o , poderão mandar até ' 
deg~llar . (M1iito '(Jen~ ,· ?nuf;to .bem.) 

O SR. AMARO ICAVALCkNTI·· - Sr .' Pl"·esiden:e. acredito que deante de mo-
mentol! tão diflf~ceis oomo estes. ])ara a causa publica, para a ordem e pru:a 
as praprias ·instituições; que todos temos o dever ·\'!e sustentar e "defender, 
nenhum ·membro desta Casa de!xaa'â ·de concorrer para cuii'lpTk rtgoroso e 
fbrte · dever. 

:l'l'â-o temos que decidi-r qua1 a. attitude ·que o ramQ ma111 elevado do Po-
ãer Publico tem. de .assumir. 
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Uma parte da . Marinha assesta baterias para terra . 
Todos somos obrigados a concorrer para . que a ordein se t'estabele~.' ~ 

(Apartes. ) 

Isto não vem a o ca so. 
V. Ex. nada ten1 co1n O que se passa, pó de f~zer su~ declaração . 
b Sa. ALM,l!Il'DA BARRETO: - Estou r>rmn<p-w ]lara <ujlidal' . a manter .i. _B..e-

pub1lca. 
o-BR. AMARo · c.~vALCANTI: · - V. Ex. disse estar promii>to a peg<L:r em fiir· 

mas para defender a B,epwblica . 
O "SR. ALMEliD( !BA.RRmo :· - A iRepl!lblka m a ntenho a todo o custo . 

0 SR, .AMARO CAVALCANTI; ~ Parece-rr..e que a ]?ror>osta deve Ser a ql:l~ 

aprN!énteL 
Não q uero dize:r que não possanios funccl.onar · post~riormente; a Mesa. 

pôde fica t· habilita da para. reatar os trabalhos. 

<O SR .. AQUILINO: - E' occasião de :runocc!onar o Congt·l(sl!o •. 

0 1SR. AMARO CAVALCANTI! - Trafu-8e d~ dar av Preeidente. ·da Re:pu~ · 
bllca os m eios r>recisos para pr<>Cedei· Hv.remente (3ip!l&Ves do Sr . Ellze u) '. no 
mo!nento não podemos ter outro procedlment(l. V. Ex. se mani'festâr_ã, e u 
n ã o prete ndo absolutamente obter o voto de nlnguem, dlg<> o que sinto. 

Estamos reunidos e não h avem os ele a tar a s mã.os ao Governo. 
·o Sn. CoEL~o RODRIGUES: - Entã.o, vamo-nos embora. 
O SR. GASPAR DRUMM.oNn·: - Quer-se a &US([Je n são d:os trwba!lhas' para 

decretwr o sitio . 

O SR. AMARo CAVALCANTE: - O Poder Execu•ti>vo põà:e fazel-o , é melhor 
declarar. 

Acho q ue a m e'dida é es ta: vota t· oprojecto e com.muni,car á CW:nara 
para que se 3idlopte resol!U~o ig.ual. 

To:cto:s nós devemos cU'in'prir o noss o dever e espe ro qroe este seja o 
nosso procerum.ento . 

. •Sr. aJiresWe<n<te, a questão é do mef.o, .um3J sirmples ·dfe0lwraç'âo f[J a.ra ·qu;~ 

o Governo :tomre me<lifulls IP·recizas para r ~·esta.'be:Lecer a or<dem. 

Apresentei uma mo·çáJo de aPoio garwntidor e o nobre SenaJdor fopnula 
a hYjpot:hese à:e adiru.· os tr.'l!ba,l•hos . . 

Florm.ule clma:s 'hy.pot:Jhe·ses: ou. vot.ann:os o projecto para que o Go,ver.n.o 
tome an~frid:as , ou. cl'~cla:ram:os que anJcerrwmos 0111 a diwmo·s os traba'lhos , 
,prura QoUJe o Ga.ve=o faç:a o q.ue eDJteml.er mais g·at'3Jnrtiljpr. 

!F'a.Ça-se o .melhor, . carrnin•hemo~ dire ot3Jmrerute . 
. O " ·proje!cto d s itio ;Pó:dle ser discutc1o de ruccôrdo CCllm o . Regimento é 

assim cumlprim,os nosso dever com a Cons'ti<t::ulção e dentro da Corrstit'u1çãÓ'. 
· . !A .:proposta: é paa·a que s€(f<L decretaJdo o esta'do de sitio ,p:ot; 'll!rÍJ.a re-

soLução. 
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rMan'do á Mesa o pro:jeoto segnliinte: 
O Con.gt-.esso NaJOional resdlJVe: 
.Amtíg;o· un}Cio. · 'E' dlec!larado élrn es1tado -de sitio os ·t er;ritorios do Distr1cto 

F-ederal ·e tEstald<o clp R!io de JaJireiwo, dura>nte o te:m!po hecessari.o para que 
seja d'eStáJbeleci'<fu. a or.dlml. I)Jillblica.- - Ama1'o {!ava-lcanti . 

O mesmo rS,r. ·Senador ll'equer que na discussão ão '!}ro.iecto se observe 
todas as di$osi·ções resti'ictivas .para wscussão. 

O SR. PREEiiDElNTEJ in.f'Otil,Dà q,u'El na cl'iLS<mssãJo do pmjecto se observará 
· a .(lliS{J:HYs,içã.o dlo art . 15 5 ,do R egiJmJento que trata da uo,genda. 

~mra em ilis~:mssã.o 0 pt'oljecto : 
- d SR. LAPEJR: - Esta 1Yroposta rparece ex<horbiltc'bnte das cir-oumsta ncias 

mesmo extraorilinarias em que nos a,ahaano.s. 
lA prdmeira vez qrue se decret'OU o S'iltio, o Presidente da Rer>ublica mão 

jul-gou dever estahe'llecer em Ja,nÇ31t' mão da lei 1n'anCiial em todo o Estado 
d-o R~o de Jan~Jro. 

iNãlo salhe si .possa cl!izer que o aJ!M·gam-tento, é arlJiito·a;rlo. 
O Senad<o deve tpon'der'ar as c ircumstanicia.s. 
O rtheatro da 1uita não poderiá se e·stender a todo o Estado elo ruo e pa-

t•ece qru-e terlá de ser ;resruniiid'o no reciln.lto da nossa bahda. 
u~ .. pr-evalecer {l{)ll'lJO está no ,p1iojeato então estenda-se aos ;Estados de 

Mlina.s Geraes, SãJo· !P<~JUil-0, do's qUJae;s n 'lJuitos ponrto.s .-1-~mirtroplhes ificaan mais 
pr()x~mos ,dlesta Cillp·i:taJl do q-ue rm!Ui'OOS lU6"'ares do '!Uo de Janeiro. 

:Não -vota:r'á .por seme1ha t1Jte al-argannento do a:>oder ru1]JiiJtra·rio. 
0 SR. CUNHA JUNIOR: - Como anbiltrm,io? 
O SR . LAPER: - Sem cluvLda, !POis as pl'I{}V.iJdenci<lls da ~e; de sitio nã.o 

são arbitrarias? 

iNão qruer que se .estelnda o a:largamento como o~.·e(l}r-esenitan\te do Rio de 
.Ja nei1:'o e avalia-ndo bem 'O q u e se poS'Sa -daT de vio1encia nas m ed•ida s de 
occwstião, nãJo 'V'otará a pr'()posta. 

tE' este -o seu voto e não !faz ,silenciosan1ente, sem ,d:izer as ~-estricções 

que Jlle sãJo su,g,g~l'idas. 

O rS>H . MANoEL VICT.oRrNo:, - O momento- -urge, não é oooasi-ão pwra [ton-
gos ·debate s. E' mistiet· tO!lTiar _ meéti'das prQIIll'!}tas· e decisivas, 

O Poder •Exe<JU!tWI() -reclaana o auriUo de todlos ne·sta hora ang1Ustiosa 
para todos e mesta emer.gencia <lJi;fiftci.l para os ibons rejpUiblicanos. 

'Uma das 'classes armadas, uma parte da Marinha (apartes) aca:ba de 
revoltar-se . 

JCon?tou-ane q~ o Prearoenrte do Senad!o f\oi _ in;foriD<lJd!o d€ -pa-rte do Go-
!Verno que a Marin~a sUJblevou-se, e nes-ta situação lg'l'a:ve do ,pa.iz é mister 
salva·r as instituições q·ue rPer&gam . 

Acabruva de cllega;r, oUNi a lei!tm·a do projeorto do honrado rejpresentante 
do Ri'O Grande do Norte. 

J •. 
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illlntende q,ue .o Senado nillo .d'eve ruo mom·enrto ·renunciar as &Uas fun'-
cções; seria a annulHação comp1eta OJa S'llà ·r e•spansaibii·idade. 

10 \Poder LegislaJtivo com:metterja um acto de frruqueza, .-"";uaria diante 
ao · ·cum:prim€:nto ·d'o's 'seus nmts serios deveres. ·· 

Cada: 1\lllll mlemb~'O d-o Oo•ÍJ,gu:esso ;àlev~ ;p.emuanecer em sua cadeira. 
4>' j ' O SR. AM'ARo C'AVA.IiCANTI: A m ensa:gejm !lida, ao Sena'db vem em 

~poio das i:d~as sustentadas. 
O SR. ~o~ v;~moRINIO:: - • O Governo terrn el emento para manter a 

01~dem; tem reD~•SlOS . a:>~ra ,não ! r8:cl~n1:ar .m e·di:da;s eX!c~p:ciüínaeB e rião ha 
;mo:tivo para ~rota1 -as . 

O iP:aàer Legislaltiivo don.tMllll'atiá -e:m seus traJba]hos e d'U·rante a!S, ses-
sões dM'á ao Governo t<J,dio o aJpdio 0 onvB!Il.'i;enJte eqcue ;fôr mtSiter. 

A s me:q1das · nã,o s~ fà1·ã,o esperar daiS (l.luas caJSas do Congresso. 
• ll?albe-se rupenas q•ue ;parte da Marinha r \)V'olrto·u-s.e. 

• EinJtende que · os Poderes 'E·:x:ec:utiov;o e Le;g1slla:tivo •d:e~m ar,JpeJ.laJr pa;ra 
essa .parte s·wb~evada, Iem'bra;r-ih'e q =muWim<Êmto ,dJe ·= dever, a ·sua· mds- . 
.são, excitar · o seu patriotiSII1:o, faze! -~ voltar ao 0Un1lpa'imento da lei, . á · re-
fiLexão. 

S1t e lla não at1!em1er e persis tir· a•evol.ucioE:aria ás medidas çle 1;e[lressão 
q•ue estão .pela l~no.pria. Oonst:iituiçã,o · indi•caP,as, o ·P'roced'iJmento dos· rebe<-
des justiifÍicaa'á. o nosso e vo.taremos as med:idas excejp'Oionaes qill!e o (projeoto 
em disoussão re.cilama des.de 'já .. 

iN&<! acornJpan,'h.a ' a in!dica,ção f·e~ no sen.Mdla de drumnos po:r encerrá-
dos os ll10s~os t:ralb'wÍ!hos, ·s·_euia uma UJ'm,va à:e .cova'l"tlia. 

O 8-em;t?o deve se ~·ermir hóje e amanhá em sessã!o secreta pemnanenJrte 
,:lia e noite · e rvotar o aívoio preciZ:o ás ·medidas n!ecessarâas pa;ra ntanter a 
ordem. 

A nossa ,deserção é uim a:bandono d:o d!eve.J,·, da honra e do •b·r io . 
Nã6 éstajn11os na ~ulta, n:ão ' :a provocamos•, 'ha mUJiito. q:UJe : a dQIIllJbatem'os 

. . ' . . 
como a um acto de !Ol.JJoura . O momento não é l'l•e hesDtaçãJo. 

E' rpreo'izo ' qfUte · a'U:xüi'ernos o 'P'o'~er E.xecru:ti.vo <pa'l·a ·restaJbelecer a 
ord'em; ;para isso, porém 1~ão con'Vléan wbrir ~~ãio de n ossas imp:nunidades. 

O nosso aJPOi-o il:-eim mruirt:o :ma;is presttgi·o e -for;ça 'lil!OiTal sem essa •CoaiCção . 
• , • J • 

Não f'i~ bem a o •OOolipo legisla1Jiv;o fugi<!? . da;s respon\Salb~ldclacl:es I e . peri-
gos do momeruto. 

l()u elle se1'á. da or:deirn le.gail oru 'da 97evolurçãio . 
. A cho, }Jois, que, ·qua]quer 1qrue seja a -gr avioda;de :das oirou.nr.stan cias, nâ.o 

nos assiste o dlirroei>to ·r.te .d eoretar a ll1ossa rpa-op:r'IIa disso•l'1i'ção. 
Nã,p a;ccedik'11m!os ·o P<l<Pel ·d'a _iiuga, diainte da ,peri•p-o lqure nos ameaça. 
Benrnrunecemos a!cyui para res)peitar · e .fazer respei>trur ,a Cons.tilbuição .e 

as leis . 
~4.sseguremos nosso apoio franco, decidido, ener.gi'co, ;para q•ue o Governo 

possa ma:nter a . .paz . 
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CPa.ra saJJ.var a RepiUII:J.li-C'a e a ordem, o &mruclkl ;perrrn;anee'erá attui no·t~& 

e dia e SaJbe<r'.á oümpr~rr o seu dever. '( 

O !Senadd dar!á todos os meios para restaJb.eleaimemto ·M ordem! da paa: 
€!In todo 10 territorjo. da ~p<Ubilii•ca. 

IManàJa a M·esà ·uma .emerrda srubstituti·va. 
Vem á Mesa., é !•id a , apo·iada; e pos,ta. corujuntame-nte· em d is·cussão com 

',o · <prdj'eoto a segmdrnte 

Emenda. : . 

O Senado, tendo sc:i,en;::ia dos graves acorutect·mentos •que a;ca'brum de 
,da.r~se coiJ:n a l'evoJ.ta de UJma parte da iforça naval da RJepubUca, ap];lella 

·'!)ara o patriJotiSIIDo <los l'evol<tad!os·, con:C'itamld!o-os . ao '()Uin:p•r.ilm.~'mlto de seus 
· .deveres de ci<dadãlos e de soil'dados, e asseg,ura. ao Poder ExeiCIUtivo que· man-

t e rudo· a cornünuação dos seus traJba;]hos, Jrhe disipensa:rá o apoio precizô e 
as :med~das necessar,i3Js .parra res.tabelecer a •ornem e sustentar a Constitui-

. . • ' I . 
ção ·da RepúlboUca S•. R. - Man'oel Viotoriíno. · 

O S·R., ArusTIDm LoBo àliz q1ue esrt:!á conv.en~~do de que o .Senadlo se ''des-
viou dlo seu caminho ·e UlllJ'ko pr.oposdlto . 

A m-ensagem que rece'be!U do P're:sddente da R8jpuibl~ca é 11!Il1. docmmenfu 
.ilm.po·rtante, cne!Ja dec:lrura que tem força vara ~Tia;nter a ordem. 

Usa de Uingu~gem s'étia, e, é essa de to:clos ,os .govoe1,nos qrue teem conscl-
~mcia de si. 

O Senado nãlo deve J.i11nJitar-s·e a , mruniifestaçã,o d~ aip·o·io ao Ob.efe. da 
Nação, no . monn<ento ~ri'ti-co oottno éste. 

IA!qllli .' se d~sse que . o momeinJto é de agir. 
Est amos ,p·esen temente .venK'Lo or.g3Jl).izados ele1mentos . fortes em plepa 

lõõctiv~dade,, e não. q.evemos• · ifazer p<r.orr)lessas•. 
l& d!ecretaçãlo do eS((:ado ,d!e siirtio não prdrva o Senrul!o éLe .&UaJS func.ções, 

devolve ao Elxieoutlilvo p1enos [pOderes . (Ap.a1·tes) . . -
0 q'ue diz não :;oe contesta_. 

Devolve a faculdade de dispor de recursos para d~bellar a revolta. 
O qu e fará a presença de uma promessa vaga? 
Ou o Governo affronta a situação como se apresenta, lançando J;não do 

recurso?, a despeito de tudo, ·como coagido p=a agir, ou deixa ·que a revolta 
·.siga_s·eu caminfh·o.l 

Respondeúdo a apartes, di~ ·qu e nã0 tem o Senadõ que pedir clemencia a 
t·ebeldes . 

O SR. ' MANOEL VICToRJlNio: - Não· é clemencia que se pede, appella-se 
para a reflexão, para o patriotismo, para o seu dever. 

• 



158 -

O SR. ARISTIDES LoBo: - Não temos que nos dirigir a rebeldes, o Senado 
Jlão é consultado para isto. (Apartes.) E' o que a moção diz. 

O 'sR. 'MANoEL VIOTORINO : - Não é o. qu e se promette. (Apartes .) 
O SR . .A,RISTIDES LoBo: - O Senado discuta o que quizer; mas não é 

occasião de n egar meios. 
O m om ento é de acção. Vae entrar em silencio, co'llocando o Senado o 

-.•o to a-cima ele factos q u e estão occom·eudo . . 'l'rate cada u m de cum.prir , o 
seu .dever, dando decisões, e façam todos sentir sua posição. 

O SR. AQUILINO DO AMARAL pediu a palavra para declarar que não dá seu 
'voto ao projecto. 

Não vota . a favor do projecto- ou moção porque o Presidente da Repu -
blica, em mensagem, n~o reclama providencia' alguma e não devemos ir 
adiante. 

Parece que não devemos para manter a ordem votar medidas violando a 
ordexp. e a Constituição. 

l<"uncciona n do o Co~gresso .só elle pôde decretar o estado de sit io . 
Si a Patria está em perigo neste m omento, não é o Presidente da Rel;Ú-

blica o competente para tomar esta medida. 
/ 

O Congresso tem competencia para decretai-o e nós o decreteriàmos com 
toüa a amplitude, si necessario fosse. / 

O mais é querer ir adiante do · Presidente da Republica. 
Não ha grande perigo, deprehende-se dos termos da mensagem. 
A decretação. do sitio deu em re-sultado a prisão de S~nadores e Depu-

tados, militares de patentes superiores . 
Não é digno abrir mão de , direito~ que são do Congresso, para dal-os ao 

Potler Executivo. 

A mensagem não julga necessaria providencia tão extraordinaria. O 
Presidente da ,Republica quer saber si o Senado lhe presta apoio. 

O nosso papel é auxiliar o Governo. (Apartes dos Srs. Aristides Lobo .e 
.Arnaro Cavalcanti.) Si fôr mistér · votar que a sessão seja perman!lnte, fa-
remos isto de boamente e daremos providencias que nos forem reclamadas. 

Si as garantias ~ as immunidades forem 'suspÉmsas não poderá funccio-
nar o Senado. 

O projectci do Sr . Senador pelo Rio . Grande do Nbrte importa n a sus-
pensão dos trabalhos do Senado. 

Assim crê que o Senado por sua dignidade nã:o approvará . o projecto, 
maximé dizendo o Presidente da Republica que está forte e tem meios para 
manter a · ordem . (Apartes dos Srs. Nina Ribeiro e Manoel Victorino. ) 

O SR. GENERoso MARQUES pretende fazer declaração de voto e · não en-
tt·ará em longas considerações. 

I 
Si tivessemos lei regulando estado de sitio poder-se-h ia votar o pr ojecto 

~os termos geraes em que está redigido. Mas foram inut eis os esfor ços do 
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honrado Senador, autor do ~rojecto, empenhados na s.essão do anno passado 
para aquelle fim. 

A de~retação de sitio como agora se propõõe é dar ao Poder Executivo 
J,?Oderes illimitados, por meio dos quaes esse poderá até supprimir todos os 
outros . poderes. constituid,os, e, á vista do precedente, tambem as immuni-
dades parlamentares: 

Quer- sa,ber que medidas vamos votar, que garantiàs constituciohaes fi-
carão suspensas, 

· . Não podemos · votar uma lei qúe annulla tod?s os poderes constituídos. 
Não presta . por isso seu voto ao projecto. 

Vota pelo requerimento do nobre Senador pela Bahia. 
O SR. CoELHO ;RODRIGUES vem declarar simplesmente seu voto . Entende 

que esta Casa deve .. em regra geral não negar meios para que a ordem seja 
d,antida. 

Este pri,ncipio nãó autoriza meios . extraordinarios. 
Concorda em parte com o nobre Senador pelo Rio Grande do Norte. 
E' de. opinião que o Governo deve pedir os meios 'de que carece. 
Elle não os pedio (apartes), concorda com o nobre Senador pela Bahia. 
A . mensagem não ,é um documento escripto por basofia, o Governo não 

arTotava qu~ estava forte, si não. estivesse realmente forte, capaz de resistir. 
Si precisa de providencias requeira; emquanto não o f izer, não votará 

pela moção à.o ·'nobre Senador pela Bahia. 
·' O Governo ·proponha medidas .para o Senado -resolVel;' . 

Q , SR. MANOEL VICTORH''jo: - Julgam ·os nobres Senadores que é preciso 
a . decretação . de . medidas extraordinarias. 

· A ·mensagem não diz que carece dellas . 
Estamos em sessão secriÍta . e assim nos conservaremos em quanto for· 

preciso . 
~roponh.o· que se nomeie, uma Commissão de t; es membros do Senado 

para ir entender-se com .o Presidente da Republica e indagar de que medidas 
precisa, i . o estado' de . sitio é indispensavel. 

Si elle :declarar. ·que é, não recusará seu voto. 
Pensa que a necessidade do estado de sitio deve partir P,o Presidente da 

Hepublica : 
Manda á Mesa seu requerimento. 
Vem· ·á ·• Mesa, é lido, apoiado e entra em discussão o seguinte 

Requer~mento 

Requeiro q'ue seja nomeada uma commissão· de tres membros que se 
entenda com o Prei?idente da Republica; afim ~e que saiba de S . Ex. si se 
faz mistêr a decretação do estado de sitio como medida necessaria para . o. 
·restabeleciinento da ordem . S, R . Manoel Victorino 
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o StL AMARO CÃVALCÀNTI: - Pédiu á. palavra para dizer s imiJlesmente 

que não vota nenhuma medida protelatoria .. 

0 SR. MANOEL VICTORINO: - Não é medida protelatoria. 
O SR. AMARO CAVALCANTI: E' tempo de acção e não ·de declarações e 

protelações. 
O SR. MAN{OEL VrCTORINO: - Não quero protelar, está enganado. 
O SR. AMARO CAVALCANTI: - Não ha tempo para discussões, demora e 

interrupções. 
O SR. PRESIDE>NTE informa que a sessão suspende-se para esperar a 

resposta, si fõr approvado o requerimento. 
Ninguem mais pedindo a palavra, é encerrada a discussão do requeri-

mento que é approvado em seguida. 
O SR. PRESIDEJNTE nomeia para a referida Commissão os Srs. Senadores: 

Rod·l\igues Alves, Manoel Victm·ino e Q. Bocayuva. 
Suspende-se a sessão. 

A's tres horas da tarde reabre-se a sessão. 
O SR. QuiNTn~o ,BoCAYUVA diz que a Commissão nomeada pelo Senado 

para entender-se com o Chefe do Poder Executivo e informar-se da~ cir-
cumstancias e bem assim saber delle si julgava urgente e imprescindivel a 
decretação do estado de sitio foi por elle recebida e com elle conferenciou 
cem larga expansão e grande franqueza. 

Disse que o Governo reputa-se forte para garantir a ordem . em ten;a, 
mas que não· dispõe de navios poderosos para enfrentar com os nossos r 'e-
voltados embora conte com a lguns distinctos officiaes da armada, encontrava 
-em condições ·desconhecidas em poder conhecer os desígnios dos resultados. 
nem saber destino que pretendiam tomar e o que queriam. 

Pouco antes de chegar a commissão recebeu participação de que os na-
vios pretendiam fazer-se ao largo, depois de haver-se apoderado de embar-
cações de duas das quaes levaram munições de boca. 

Quanto ao principal ponto S. Ex. ponderou que a n;tedida de sitio, sendo 
extrema, como é natural, causa abalo ãs classes conservadoras e pro.duz 
terror á população e ás familias, pelo que, só se devia recorrer a ella em 
circumstancias ex,tremas. 

Entendia que, sendo possive( muito estima'ria a matnifestação de con-
fiança e do apoio do Senado com o que muito se honráva e que agradecia. 

Foi mais ou menos que indicou. Os collegas ouviram e podem melhor 
supprir as faltas de minha narração. 

Em n1sumo, a conferencia terminou a1gradecendo a confiança e honra 
que lhe dera o Senado mandando uma commissiio do seu sei(). 

O SR. PRESIDENTE: - O Senado ouviu a informação que a commissão 
d<:u de sua incumbencia. 

Prosegue a discussão. 
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O ~!l- MAN9.EL VI.cToRi;No (pela prcle:m): - . Dp exposto p~lo nqbre Senador 

~X ,. Qui tino, que referiu CÇ>JTI ~xactidão á conferencifL P,~via entre o Chefe 
da Nação e a commissão <lo 'Senado, não ha m.otivo •Pa l'!). subsistir a emen,da 
sub:;;titutiva que apresentou. 
- -·. -0 · Í>;.;esldente ~a Republica disse que contava com o apoio desta patrio-
Í:ica assembléa ; firme na sustentaç;ão da Constitl!-ição e das leis. 

A SU!J. emenda não se refere á a utorização ao Governo para decretar 
~ctÚ!!lmente medidas extraordinarias, e estas n em est ão no projecto nem na 
emel}da S\!.bstitutiva. 

Re1.ira a ,sua m.oção . 
0 SR. ARISTIDES LOBO : 

bastante o que se rez. 
Está descrente do que se fez e acha que não é 

Entende que as relações do Senado com o Presidente da Republica não 
devem ficar em segredo. 

A população recla ma e exige esta so~idarieÇ!ade . 

Acha que devemos dar plena publicidade ao que acaba de se da1:- . 
A acta dos ·trabalhos desta sessão secreta. deve · ser publicad.a e a Mesa 

autorfzada a fazer p ublicação de 't~do que houve . 
Requm· que em t empo se consulte ao Senado . 
Contultado o Senado sobre a r etira da do substitutivo do Sr. Manoel 

Victorino, é ;.pprovado o requerimento verbai. 
O SR. ' AMARO CAVALCANTI diz que 'á vista do que informa a commissão 

incumbida de salber :qualls as providencias de que precisava o Gov~rno eJtigl• 
dâ.s no m om ento, vem a presentar um substitutivo e manda á Mesa o se-
guinte : . 

St~bstituti.vo 

O Senado Federa l; assegurando o seu firme apojo ao Po-der Ex~cutivo 
_n(l._ def~lja da R eP!!-blica e da ordem socia l, perturba da _pela reyolta de uma 
parte da esquadra, resolve : 

Art. 1.° Fica o Poder Executivo a utorizaçlo _a ,decretar o .estado de si,tio 
,em quallJ.uer po11to Çla Republi~a qnde se tox:ne necessario o em:r;>r~go des~e 
meio extraordinario, ainda m_esmo, ,achando-!iie em fu~:~cções o Congresso Na-
cional, e de accôrdo com o art. 80 da Cons~ituição. 

Art. 2.0 Ficam revoga das ·as disposições em contra rio ." 

O SR. CoELHO RoDRIGUES diz que em regra nega medidas excepcionaes . 
. ~a hy,po~)fese, parec~ q1;1-e o projecto violenta o ;;trtigo da Constituição. 

1 
O Presidente da Republica não pód.e exercer as furicções de decreta r medidas 
dé e;x:cepção quançlo r eunido o Congresso. 

O SR . M~NfOEL VraroarNo: - Com a y.torização Pôde. 
O SR. CoELHo RooruGUES: - Voto contra sem aJlegar moticvos. 
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O SR. GENERoso MARQUES pede a palavra para declarar que está de 
accôrdo com o' l).onrado !Senador que acaba de. fallar e que :por igua!ltl znotl, 
Yoa vota contl'a o substitutivo. 

O SR. VIRGILIO DAMAZIO pedia a palavra para declarar que ' vota pelo pro-
;iecto do IS·r. Q. Bocayuva, Amruro Covai'can'ti e outros; · estiá, portanto, em 

desaccôrdo com o nobre Senador pelo Piauhy. 
As funçções que o projecto autoriza pertencem a um e outro poder_. 

E;lntendendo que ha urgencia e necessidade de ·agir todas as vezes que fôr 
preciso, é de opinião que . o Conl?resso dê essa autorisação, podendo sempre, 
·porlque ê :dJreito seu, cassar as medidas tomadas que forem contrarias ã Con-

. stituição. 
I 

Pensa que podemos e devemos _lançar mão desse meio, unico que pôde 
ser profícuo e salutar. 

Si fôr necessario uma providencia urgente, aqui hoje, amanhã, em. 'san-
tos, depois no Rio Grande,, pergunta corno fazer-se, si a · Congresso- não pôde 
reunir-se sempre a tempo para tornai' medidas immediatas.? 

Nós não 'sabemos em que pontó será preciso. lançar mão dessa medida .' 
(.Apartes do Sr. ' Coelho Rodrigues.) 

Entendo que a medida não bem executada, fica sujeita á rigo;>rosa ana-
lyse, ao exame e approvação ou não do Congn~sso. 

Estamos tambem em vesperas de encerrar a · prorogação em · que esta-
zr:os. Não ha, pois, sinão um alvitre: votar pelo. projecto em discussão . pela 
Íll).possibilidades de prever-se, 0nde e quando será mister dectetar p ' estado 

' . 
de sitio, a não ser que uizessem faze>l-o em toda a extensão · do ter-ritorio na-
cional. 

Tenho concluído . 

O ·S·R. · !BAENa (pela ordem) requer pre:l'erencia para o substitutivo do Sr. 
Q. Bocayuva e outros . 

. ConsM.ltad'o; o Senado concede a vreferenda, depois de encen'aaa a d1s-
<mssão do substitutivo. 

Procedendo-se á v·otação do substitutivo a utorizando o .Governo a de-
cretar o sitio onde se torne pre;ciso esse meio extraordinario, de a-ccôrdo com 
o art. 80 ·da Constituiçã!o, é approvado Por 32 votós contra9. 

Vem á Mesa a seguinte declaração de voto·. 
Obrigado a retira_r-me por incommodado, declaro . que voto pelo estado 

dt• sitio e adiamento das sessões. 
Setembro, 6 de 1893. ..:_ O. B. Ottoni. 
Approvada a redacção do projecto, é remettida ã Camar a dos Srs. ·Depu-

ta.dos. 
Nada 

PruO:ente 
Monteiro 

mais occorrendo, levantou-se a sessão ãs 3 112 horas da tarde. 

~ie~â-~orn,;:.?1d'rràs. '-j_ :G!l .n,i,niz , G~?~-:~~·t. -~ . Antoniio· N!coiáó. 
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A'~ 4 hot·as da tarde -reabre-se a sessão publica e, · estando dada a hol'Q. 
.r~gimental, o Sr. presidente designa para a ordem do dia de 8 do corrente: 

SESSÃO DE 8 DE SETEMBRO 

No expedinete: 
O ·Sr. · Elyseu Martins: .:...:. . Sr. Presidente, apezar de secreta a sessão . de 

ante'-hontem, vejo, -assim 'como o Senado todo deve. ter visto, que o seu 
resultado ' foi estampado em Urri(l. das folhas da manhã ... 

0 SR . SARMENTO: - Em . div'ersas. 
o · SR. ELYSEU MARTINS: ·.:.....C ••• com a maior clareza e precisão, pel<i me• 

nos posso affirmal-o .quanto ao que se passou durante o tempo em que es-
tiv!'J presente. Dahi por deante nàda pósso dizer, p_orque não conversei com 
nenhum 'dos meus collegas a respeito. 

Isto prova a ' procedencia do que já tive occasião de dizer d<L triburia do 
Senado. Considero .uma inutilidade perfeita as sessões secretas, salvo .casos 
extraordioarios, como o de questões internacionaes, de modo ·à exigir que as 
·deliberações da nos-sa Casa sejam tómad!a.s com 3JS reservas necessarias, a.<f:im 
de prevenir commoções ou perturbações do animo publico. 

No caso em que se achou o Senado na sessão de ante.hohtem, não . me 
pareceu absolutamente necessaria a sessão secreta. Votei cóntra ella; r.nas 
V()ndo estampado no Jornal do Oommercio o resultado della, lf incluído meu 
n~me no numero daquenes que ·surfragara~ o projecto de sitlo. 

Julguei necessa rio, por lealdade e ·para resalvar a minlia responsabili-
dade, por mínima e insignificante · que ella. seja deante do meu paiz, reclamar 
ac Jornal do OonMnercio· por meio de uma carta, que elle teve a bondade de 
estampar na gazetilha. 

. Não sei si, tratando-se· de uma ·sessão secreta, V. Ex. e o Senado me 
permittirão que· faç~ uma . declaração 'identica para ser inserida na acta dos 
r:ossos trabalhos e . constar assim dos annaes do parlamento: 

Não se!. si V. Ex~ acha fuutil essa declaração. : . 
0 SR. JoÃo CoRDEIRO: - Não é inutil . ' . 
O ·SR. ELYSEU MAR~'INS: .- Si á .mesa, apreciando com o criterio que ·lhe 

reconheço a · situação eni "que ine acho' e ·o assuinpto de que se trata, repugnar 
a minha declaração de · v;_oto, não a farei, mas, , si .V. Ex., consente, lavrarei 
tambem daqui o trleu protesto contra a inclusão do meu nome no numero 
daquelles que suffragaram o projecto, que considero exorbitante e inconsti-
tudo.nal e que im:Porta a ·annullaçã;o completa de uma das mais altas attri-
bulções do Congresso, sem necessidade à.lguma , por isso · que o proprio Poder 
Exéc~tivo não solicitou de nós essa rriedida extraordin.aria; dizendo-nos pelo 
contrario que _se achava de posse de todos os meios necessarios para a ma-
nutenção da ordem publi<;la. _ 

o· SR. PRESIDE~TE: - V. Ex. está discutindo o vencido. 

\ 

. ' 
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·o Sn. EL'Ys~ü l'írAilhNii: - Não estóu discutihdó o vencido, não, il~hhor, 

. eStou justificdnd'o à ·consúltá 4uê rã.ço à v. Ef . . 
Si V. Ex. acha que é inconveniente, cedo a palavra, porque não quero 

absolutamente ser increpado ... 
O SR. PRESIDENTE: - Estou dizendo que o ponto em que o nobre Senador 

está discutindo é maferia vencida. 
·o SR. EL·if;Eu MÀRTINS: - Não ê essa a minha intimçãb; estou jiistifi-

aíl ndo o meu .procedimento , Tenho tãO boa vontàd -Em sü•brrietter-fue lt'! 
;praticas regimentaes e me·smo aó criterio íl.é V. Ex., que ponho áS súas · 
mãos, si acha aceitavel ou não, a minha declaraÇão de voto . 

S! V . Ex . .• acha que posso fazel -o, fal-o-hei a mandarei á mesa, por isso 
que se trata de uma sessão secreta extraordinaria. 

·O SR. PRESIDENTE: - O h'óúrado Senador fez uma r eclamação é ao més-
mo tempo uma declaração de voto, acompahhada de um protesto. 

A reclamaç,ão, com relaçãÇ> ao que se pa-ssou no Senado, não jul'gó pro-
cedente . . . 

fO SR . ELYS!lU 'MARl'INS: .- Nã.O r'e'clarriei Ràda. 
O SR. PRESPJEN(I'E: - ... porque a aêta dessa sessão secreta nãó fói Iidà 

nem a·pprovada J}ela Casa; e q ua:lqum· a·eclamação r eferente a éssa acta devê 
ser feita por occasião de sua leitura e approvaçao . 

.Nada iwhibe q·ue o honrado Senador rto e:x;pe.diente fà!';a desde jã ·a süa ae: 
c1a·raÇã.o de vqto ·cofn 1'elação ao q'ue se ·deliberou na sessão secreta-, ;_ qú.:!tl 
constará na acta da sessão de hoje. 

Quanto ao protesto, a 1\IIesa não é r espon.save1 pelo q,ue .os jornaes pu-
blicam. 

O SR. ELYSEU MAR1'INS: - Não faço protesto, nem qont1·a o Senado, nem 
·cont·ra a Mjesa; V. Ex. per:dõe-~ne; não fdz es•sa injusrtdÇá. 

O SR . PRESIDNNTE: - Pois lbem; a decl>!l!ração 'de voto à•eV.e se1· ins-erida ·na 
acta de hoje. 

Quanto .á reclamação pelo q ue se;, passou na sessão secreta, acho qúe o 
Sr. Senador devia agu ardar a leitura da acta respectiva. 

O SR. 'ELYSEJU l\II.ARTINS :, .:_ Gonfilo que a acta será a exlJII."eSSào éta ver-
dade. 

Nest-e caso V. EXj. · me pêrmittirá. ,que envi·e ã Mesa a 'minha declà1·ação 
ele voto da mane~ra por q ue teria votado, caso estivesse presente. 

Vêm á Mesa as seguintes declarações: 

Decl!llro (\lu e si estivesse presente ã votação do projecto n. . . teria vôtàdo 
contra elle, ;porque o .consi-dero exorb.itatne ·e inconstitucional, e aindà ·mais, 
porque importa annullar J ma attribuição do Congresso, quando é certo que 
o Pod6.r Executivo nada exigi-u a respeito. 

Sala das. sessões, 8 de Setembro de 1893. - Elyse·u Martins. 
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SESSÃO DE 8 DÊ SETEMBR0 

O SR. 3• SECRETARIO proceqe á leitura de um offlcio do 1 • Secretario da 
Ca.mara dos Deputados, r emettendo a seguinte 

PROPOSIÇÃO 

Emend.a substít1~tivr:L da Camm·a dos Derndados ao projee>to do Senado q1te 
autorisa o .Podm· Executivv 1a cleclarar o estado dé sitio eJn qualq1ter 

. ponto ·do terri;tor·io iJa Rep1tblica. 

Artigo unico . O C.ongresso Nacional resolve declarar 9 estado de sitio 
na CarpLtal Federl!Jl e na cidade .. . de Nictheroy por espaço de 10 dia>S. 

Paragrrupho ·uni co. O Poder Ex-ecutivo &s tenderá, dentro do prazo acima 
marca do esta ' zp.edida, a qua lquer ponto do t erritorio da Republica, no qual 
a alteraçãO da ordem publica 0 exigir. I 

Camara dos .Deputados, 8 de ·Setembro de 1893. -João Lopes, pt·esidente. 
Anton·io Azeredo, .1• secretrurio. - Antonio BCYrges de Athayde Junio?·, 2° 

secretario. 

O Sr. Presidente pcmdera que, sendo a materia da propos1çao inteira-
meri'te ligada á antecedentemente resolvida na sessão precedente, vae con-
sultar ao Sen&.do sobre . saber si considera urgente o assumpto alludido, nos . ' 
·termos do art. 155 do regimento do Senado; e si, portanto, dispensa os in-
terstícios legaes,· p~ra o fim de , ser· a proposição submettida immedlatamente 
·ao estudo da commissão respectiva. 

O Sr. Amaro Cavalcanti (pela orde1rn) entende que nenhuma d;uv ida pôde 
su'b:>.istir na questão proposta. 

0umpre aceitar os prJ.ncipios estabelecidos e fjrmados .pela deliberação 
do Senado, ~. portanto, adoptar a s.essão secreta e dispensar a formalidade do 
parecer, uma · vez que o regimento . permitte, em casos como o actualmente 
sujeito, "a pispensa do parecer e a discussão immediata do assumpto urgente . 

Requer, portanto': em 1• log-ar, que seja declai·ada a sessão secreta, e em 
2•, ·que se ·con·swlte á Gasa sobre a immédiata dis01ussão, dii'spensando o pa-

recer. 

O Sr. Presidente informa que, nos termos do regimento, a proposiç1io 
deve ser submettida a uma só discussãlo, a qua:l depend-erá, .to'Clavia, do pa-
recer da commissão r espectiva. : 

Entretanto, submetterá á votação do .Senado o requerimento do Sr. Se-
r;ador pelo Rio. Grande do Norte. 

· E' approvado o · requerimento . 
Suspende-se a sessão á 1 hora e 50 minutos da tarde . 

I 
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Ainda a revolta de 6 de Setembro de 1893 

• 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESISÃIO DE .&BER!l~URA EM 7 DE MAJO DE 189-4 

Senhores Membros do Congt,esso Nacional - Ao ·iniciardes os traba.lh<>::i 
éla segunda legislatura ca!be-me o dever de, cumprindo o prec;eito éohstitu -· 
ciohal , d<a"-vos conta •dos gr.aves acontecimentos havidos n 0 dia 6 de ::retem·· . . 
br0 para cã e que tão profundamente a'ba~ararn o espírito publico ,de ordinatio 
disposto á tran:quillidade >e á paz. 

A .não serem as ' cori'etias de bandos armados que dizendo-se represen-
tantes de um parti'do pólitico, continuavam a flagel'lar a hospitaleira ten·:\ 
rio-grrundense, dir-se-hia que a nossa situação era normal; o Oong;resso 
ífunccionava regularmente; e si nã:o eram de todo liSOI\jeiras as condições 
econ'omicas do paiz ,tudo fazia <Pres'umir que passando o período 
das agitações elle ia entrar em urna ~:iliase es·tavei e de pt·osperidáde. 

·Havia, é certo, rumores su.rdos de despeitos e de ambições mal c.ontidas: 
porém o Governo embora 3JCautela;do, estava longe ue suppor que s>eus ef-
feitos eJCplodissem com .tamanha in tensktacle . 

Não fiY.i, pois, sem alguma SUTPresa que na manhã de 6 de Setembro 
de 1S9·3, achou-se em frente de um·a revolta 

1
dispondo de elementos assaz 

poderosos. Abusande c~o pl'estigio de que gozava enüe algu ns de seu& ·cama-
·rado.s e · aJIJ.iam'do-se a inruhvidua.s com 'Of! iq.uaes ~ecia inconoiliaveis um of-
ficial general -da arma;da - o contra-almiTante Custodio· José _ de Mello -
traiçoeiramente, i1as 'sombras na noite, a;pode.:ou-se dos navios de guerra 
fundeados no por.to desta -car>ital, bem ·como de todas as embarcações nacio·· 
uaes de propriedade particular; e com esses elementos assim obtid·as ar-
v-oro'U-se em arbit~o :dos destinos da ~pa,tria e !jnll.gou-se com o direito de inti-
mar ao ·ch efe d.o Poder Executivo a resignar, sem duvida em proveito pro-
prio, 'a autoridade ~\.!e legitimamente rer>resentava·. 

Tão insoHta pretenção foi repelllda in li-ritine; e desãe então, esta claa.-
da{ie ~ a de 'NictherÓy começaram a sofifrer os horrores tle contínuos bmn-
bardeios, impiac;avelme~t~ dii·igi;~os por quem, sem apoio na opin!ãQ publ~
ca o pro·curava l~vantar por actos de requintada pet~versida;de. 

.} 
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· Foi já .sob a atmosphera asphyxiante desses dias lutuosos que o Con-
.gresso Nacional encen-ou os trwbalhos da primeira legislatura, tendo antes 
decretado o estado de sitio e formulado patrioti<camente os seus votos pelo 
l'estabeÍec·!m~nto da páz. Não hawia tempo a perdm:; <pungia-me a idêa de ver 
assi-m rotos os laços da fratern ida:de na fami1ia brasHeira, pela força do odio., 
da ambição e da vaidade; poLiêm compr!a -me o dever de reagir não só pela 
dignidade -do meu cargo, como pelo .bem geral da Republ•ica. A principio, 
receei que o cosmopo1itism·o, dissolvido na densidade da alma naciona l, lhe 
houvesse enfraquecido a co~esáp e- as . virtudes civj.cas, ··Bem cedo, porém 
me convenci ·do c ontrario; do Nor.te, do :S.ul, de . todos os pontos -d•o Brasi·l, ' ir-
rompeu o patriotismo com força mais que sufficiente pa.·a salvaguardar a 

. Republica, seriamente wmeaça!dla; das ()lfficina:s e das escolas, da, lavoura e 
do commercio, em summa de to·d.as as classes sociaes, corriam representantes 
a tomar ar-m:as, rnUJI.t.iipÚd;.ndo-se a.SSJ,ffi as de'dicaçoos Pai~ íaillparar o Go· 
Yt>rno e sustentar a Le1. Vi que tinha a meu lado a Nação e que era de 
·meu dever manter i1leso o principio da auto·rida:de, á custa embora dos maio-
res sacrificioll.· 

·São bem recentes esses acontecimentos· e para que melhor se Os compre-
·bendat'H, _r: necessario ligai-o aos seu!r a ntecendentes h!storicos, ainda vivos 
na memoria publica. · 

Os ultilpos dias do g.over~o de meu antecessor tinh_am-se escoado trls- . 
tei! e temorO!!os. A politica de então, divorciada do espirlto democratiC(J e 
da lei, veiu de erro em et·-ro terminar no golpe de •Estado de 3 de Novembro ; 
a dictadura foi ·dt~cia.rada ~p:Lena e ·franoa a Oonstittiição rasge.dla,' o Con~e:rso 
Nacional dissol'vido . . Fel des·sa sem~mte fecunda de· c·rimes que · brotaram o~ . . 
males que ul•timamente teem affl!gido a patrla e muitos dos homens que 
foram partes precípua naqoue11e crime originario fig.uram ainda nos sucoes .. 
sos posteriorés . 

Ha uma certa •solida'riedade, ora clara, ora occulta, que indica uma c= .. 
rente de rebeldia crimi·nosa; as ~-evoltas de 20 de Janeiro de .1892 na forta-
leza de ,Santa C.ruz, e de 10 de tA.bril do mesmo annoo, ne.s ruas desta oi:daJde, 
&mb~ts suffocadas no nascedouro, são os indícios mais signllficaltivos desse 
vasto pla n 0 de ruína com !Que se pretendia demilbar a RepulJ:Uca... Vatios 
são os elementos ·que entram nesse plano: aos falsos republ-icanos 
e .conspiradores · de 1:89'2 rem.ni.rrum-s~ os outnis con.U.ngentes de ,despeito 'e 'iill-
discip!ína: - os especuladores d a bolsa, que procuravam a rehabilitação na-
cessaria <dos 'desa.sti:es ·economicos ' lá 'OUSta do desastre, lpat'a el:::te ind:!!ffe-
I·ente, da Patria; a lguns o:llficiaes da marinha a11iciados por llllll chefe sahido 
ha pouco do Governo que tinha reprimtdo os primeiros ~ctos de 
conspiração ; outro a:lto· representante da classe, até então inimi!l'o pessoal e 
polltico do primeiro, e pt·opugnador da idéa restaurasdora - e todos essu:s 
elementos, de n a<tureza ·heterogen·ea, fundiram-se na mesma acção .e pensa-
mento dos chamados "federalistas" .do iRio Grande do Sul, mensageiros da de .. 
predação e · do morticínio ao mando de um antigo amb. iclos.o politico que, com 

I · \ 
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y .. adven.to da <Republiça fi<:óu privado dos privilegias .de que !tStU'tamente go·-
s,a,rá -~õ :reghhen deoo~id_o. Nesse amalgama de oddos, de·. d:esJ)ei'j:os e d:e egois-:., 

·-ino,- o que sob:relavava , em Jgnom·inia a tutló• era o pensamento perverso . d9 
faza.· a Pati-i-a . v-oltar ao jugo monarchiqo de ·que se havia libertado a i5 Q.e · 
Novembro de 118'89 '. Esi!!e pensamento, ma) esboçad0 a principÍÓ, foi-se a<::fa- · 
rando dià a ·dia at{H:JUe a crimLnosa neutraHdad~ d:e um 'f;unccio;ario ~ con-· 

.·fianç,;a do . Gov-erno trans:f•ormou-se em · traição qefinitiva. 
Floi po•r essa occasião que-·a alm:ai da !Pata-ia estremeceu indignada e, come 

ii,lue de · impl!CDvis0, . surgiFam as "l~giões, qu_e vi·j;~ram gurur'dar a imàgem: sagra·-' 
da da · Re.pub!i.ca ~ · <Com essa ·· expansão da corÍsciencia -"nacionaL a favor da.;; 
instituições, os revoltosos 'viram .sem duvida, a 'inef:ficaqia de suas tentàtlvl:l.õ ! 
.e si criminosos jã. eram ' com a bandeira q-ue arvoravâm a •6 de Se•temrbro, di-
zend~-se . rri<b~rtaJd'or-e~ da Patria, de<í!ensoo~s da Censtituiç~'O, ma:Js .. m:hniriooos 
'iliinda- se trn;narfm -c_om a bandeira que posteriovme.nte Ievàntaram, com <) 

:nm clarame,nte éxpr_esso no }nanif-esto · d? contrfl--.<lil~irante Sa1danha, ao ·d<Lr_ 
ae ·chefe . da rev-olta .o corícuTsó de forças e praças de guerra que ~té então 
se diziam n.euttws. As boas causas, po•rém, ·aqúe1las que assentam na .R<tz1l.o . 
_e na Lei, res·iste!ll ·aos mais .-duros e~bates e quási sempre ac~bam por tt·m·m--
phar _6 lonogos me:ies a PO\P!Ul-ação desta ICa;p.i.taJ 'e de [Nij.ctheroy assistiu, em o:tn-
ciosa expec-tativà; a -ess'e tremendo d~eno' ti·avad0 entre as · forças Ieg.àes e 
as dos re:voítosos; · seis longos- mezes a mo~.te esvoaçou por s&bJ;~ estàs du,a:o~ 
cida~es, -ceifando vida\s :p:r~ciosas e 4~de'fesas- ; por fi-tP, repellid0 s-empre ·el!l 
r.evoltosos desari.ima;dps, acalbaram ·evitando o •combate d'ecisivo que a . :1,3 de 
todals. as ·suas tentativas de·~desembarque, <qÚJer aaui, quer em N1.cúh~'\OY, os · 
Març0 ultimo as ferÇas Ieg-aes )hes offereciam, ·con;t toda a franqueza; com 
toda a ·p·ub-l~cidade. _!Não tiveram a grande vkt.ude ·dos . herõe13; , e iflt:igi·nâJo !i 
-puhiÇão de -seus crimes: foram · vef-ugiar~se a bordo de deus ·navios . de guer-
ra po~!uguel'les, então ~ur-tos no porto.· 

Este inespeFado desenlace, Senhores MembTos do Congresso, apezar de. 
tl'azer •COffiO COnsequencia a Vi-C'toria do <goveTno ,magoou &cerba.m-ente . O meu 
coração tle brasi!e]ro e de so].dad~; ell.a .-significa ; ada menos do qÍle uma 
prolf'lllnde. depressão. nu .carae;ter -naciona;I, um lfac:to anom•alp na mossa h~s<toria 
militar, tãJo :vk:a de 'élJC!tos de •heroásmo -e ,de wbnegação! 

, Coilt'\istou--me v-er n,aJquelle dia offici!'Les da ·marinha de minhB, _patna. 
· irem assim, e~vergonhados {'l supp!ices, 'pedir protecção á ban,dei.ra de .outra 

naciona!idàde nas pro:prias aguas d'o seu paiz, e o q<ue é mais triste abando--
r•ando' infelizes ma-rinheiros, ihsüumentos incer{sc-i-entes de seus desmandos 
e d:e s:uas ambições. ·I 

Dominay-a a revollta no :porto ·<io Rio .-de J.anei'!'o, o Governo· tratiol! ~óg'o 
de activà.r as operações- de _. guerra indispensaveis. . a lilb.ertar os Estados do 
Pa;ran'á, de Santa Catharina é do· _Rio Grande da o,ppressão dos invasore·s; e 
neste intuito, ao passo q_u~ 'mar~havall:J. para o Ínterio·r do P~'ranâ as· forças · 
organizadas · em crtararê, partia para' -os ma;res do Suo! a esquadra,·Iegal , ao 
maml,~ do val'ehte almdrant~ Jeronymo ' Fi·a;ncisç0 Gonçalves . . · 

\ 
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Conhecendo sem duvida, éstes diSpositivos e certos de que seril).lb ua·tv· 
-~ados· os revoltosos começaram a eva-cuar 0 s Estado::; do Paran:á e de Santa 
Cat:harjna, ind:O aventurar o uLtimo golpe contra a cidade do Rio Graqde, onde 
t~.pós cinco · dias de renhida lucta .foram completamente ba.tidos poc forças 
muito inferiores em numero au mando do bravo genet.·al Bacellar . 

A-cossado por todos os lados e segund0 parece, baldo de recursos o chev; 
a ... revolta, depois de haver atirado na costa Oriental grande numero de seus 
auxiliares .roi com o restante nos nav;iós de que se apoderara, pedir a pro-
tecção do Governo Argentino, que lh'a concedeu. Emquanto tudo isso f!B 
passava ao rSul, a esqua dra legal rchegava a 1Samta Catharina ,em cwja barra 
do Norte deu -combate e conseguiu metter a pique, na madrugada de 1-6 de 
kbril o encouraçado "Alqllidaban», de tão triste .celeb.ridade. 

Coube, pois, á gJoriosa .,Marinha de -Guerra Nacional, tão deslus,trada PO<' 
. alguns de seus memlbros, dar o ultimo golpe nessa revolta, tiraniLo-lne o mal·a 

poderoso eiemtnto de acção eLe que disipunha. 
Comf)letamente livre o Eistraoo de Santa IC'atharina JB tendo ~ seu Gqver-

n() :feit0 causa commum com os revoltosos e COfll .elles fug;ido, .fiz para a,lli 
seguir, no .caracter de, gover-nrudor prav:isorio o . coronel do Exercito Antonio 
M<;>reira Cesar, afim de tratat· da a-eorganização do Estado . No iP.araná ,já 

se .a-cha' reempossoda do seu cargo o respectivo governador, que, com a in-
vasão dos rebeLdes, se viu !forçado a .deixar a capital, presentemente ooou!pada 
[JOr forças do Governo . 

Pôde-se pois, considerar vencida a revolta, visto restarem apenas pe· 
quenos grupos, dispersos e _fugitivos, que facilmente podem ser batidos . . 

rSão estas, SenhoPes !Membr-os do .Congresso, as grandes Jdnhas ·geraes tla 
r1llação e successão dos factos que a-cabam de occorrer. 

Devo agora referir--me a um incidente .de summa gt'avidade qUe seprende 
directamente a esses acontecimentos. . 

.J'l!. sabeis que a revolta da esquadra que começou neste po~to em 6 dh 
!Setembro do anno prox1mo passado, t~nninou a 13 de ~-arço u~ timo, t·efu-
giando-se o lCorutra-AiJ,mj,rante 'Saldanlha da Gaana, ,oom 4·2'2. rebelae_s a ·bordo 
das corvetas · portu!l'uezas "IMiniLelilo'' e "!Affonso d'AJ:buqua,que", ,que aqui se 
achavam p·ara proteger os subd1tos de ~s,ua ·Magestade Fi!del1ssima. No re-
latorlo do Ministerio da s Relações Exteriores que vos ser-:!. opp!);rtu nament.J 
envia;do achareis as . particulares desse extr.aordinario acontecimento. Digo 
extraordina·rio, por1que ·o commandante da força naval portu gueza abusando 
do chamado direito de asylo, -concedeu-o em cir·cumstancias que lhe ·deram 
lnrcontest;'l-v:'élmente o caracter de offensa á soberania na-cional. 

A esquadra r-ebelde, que durapte mais de seis mezes, a(J ,pdndp10- só e 
depois co -mauxNio das fortalezas de "Villegaignon". e da " 'Dha das Cobras" 
bom~ariLeou diaria e impunemente as f0Ptrulezas O.a barr.._ e a ciddatle de Ni·· 
cth1!roy, e' !f'ire~uentes vezoo a ·Calp1tal IFed:eral, estava .no dia 113 de .'Março 
cercada por e9sas fortrulezas pelas ·bat-eri6JS de íN"i.ctheroy, !pelas .-de&t_a oi;iade e 
pela esquadra do -Governo que ~he impe.dia ,a sabida. Foi no 111eio deste ci:-
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' cuJo de fogo dentro 'da bahia, 110 momento da acção qu'e o commandante da 
força n•aval 'POlltugu!'ll(."a se juJ.gou oom o direito cie' dar refu·g,io ads rebeldes, 
protegelido-lhes assim a retirada, que de outro modo ' não conseguiriam. Nãt 
protegeu 'sóm'ente alguns homens, mais tt93 dos que compunham as guarni-
ções das duas citadas fortalezas e nwvios apprehendidos que a inda poderiam· 
operar contll·a o govermo do paiz, 

i!Ju .nã,o devia -saccici·nar com o meú silencio tão of.fensivo procediinen:to 
nem mesmo lillnitar-m-e a ·um . s imples 1H'otesto, Reohamei a 't·estitulçi:to .dOS 
rebeldes · nã,o porque ·contasse com ella, mas por.que tinha direito de a 
~x,igir, deixando ao 'G overno !Portugue~ a responsabilidade das consequencia~ 
da sua te c usa. 

Recebidos 'como :fiaram os re'bf:!ldes, Unha esse ,gove.1:no obcftlgação de po.·o-
Vlderrciar para •que não pudessem renovat· hostilidades contra o Govern0 ,cl0 

paiz, e elle o prometteu, assegurando que não desembal:"cariarn. ·em terrltorln 
extrangeito, Entre-tanto,' ~s duas corvetas foram ao Rlo da iPra,ta e os re-
beldes ' desembarca/am em territorio argentlnG para fazer quarentena, não 
sei si ~om assent imento üo _commanâaríte pol·tuguez ou sem , elle , O certo 
é que desembar.carMn ~ oonsta tqrue mais de duzentos ·evaJiliram-se vara o 
t ertitroio da R e'publica· 'Õriími:al fro ut.,;gNa)·, t aJvez •com ·o intuito de se uni -
rem ·aos seus a ll'iados do Rl'o Grand'e do Sul ~ 

SEJSI?'ÃÓ DE 25 DE J UNHO 

SENHORES MEMBROS DO CoNGRESSO iNACIONli.L :- Pela expos•ição que tiv e. 
ensejo de fazet· na "1Mensagem" q ue vos dkigi a o ÍIJ11ciwrdes os t rabalhos da 
pr..esente •legis·latura, ·con~ce~s os braços geraes dos amtecedentes e da ir.ru 

·p·ção "da .revolta de 6 are 1S'et~br.o d@ armo ;proxi•mo !findo e. da gr a ve ,com-
moção intern:a q ue ·agi.tou o paiz e foi suf.f.oca,da a 13 de Ma;_Ç0 ultimo ·no· 

. seu 'i"ed'uéto mais cc>'n:sidera vel , .perduramdo apenas alguns. effe.itos do drama 
oc<min~s·o , <cujas scenas finaes se desenrolai? agora nas reg.iõ·es -do extremo 
&ul, •em conünwa.s vrotocias da Je;galid:ruàe, aJ.cançad.as velo patriotko he· 
ro ismo das f-o.rças. <republicanas , 

·S"em po'itec.· aJinda desem1penhar-me ·cabaJ.mente do comvromisso que to-
me' ·'P·erante vós illaJquel·l·e documento, ·relativo ás communi·ca.ções es.P,eclae~ 

das ·inedi:da·s de que la nçou mão o g.oven1o para ma nter, como lhe cumpria, 
em toda a sua pleni•tude, a força da lei, o pt'€atigio da aut?·ridatle e· garantk 
a •es'tabHitlade •das il1Stituiçõ•es do paiz, cabe,me, entretanto, pwra não ma is 
d'ei?IJir'alr .·a noticia dos ·actos, governamentaeg e~edLdos após a t'esolução .to-
ma:iia pelo ·con·gr,esso .Naciona l , então ·ainda em f,un·cções, . c.om o decret.o 
'n. ·112, 'de 10 de 'Setembro, que declarou ,o . estad'o ·de sitio na Cap.iüÚ Federal 
e na cidade de :Nitherohy, ,por espaço de 10 dias, trazer ao V@sso 00nheci-
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mento as provül.enclas que er!!Jm imperlosa,mente exigidas pela, situação a.nor-
mal CL'eada .pe!Ja revolta. 

AU'torizado o Pod~. Executivo pela _ alludlda. resoluç~ do .Con~e.<?S(l. 

e'Stendeu o estado de sitio decretado a vrurios ;pontos {io terr1torl,9 nacion~l, 

pelos · seguilllt_es ructos_: . . - '-- . 
D ecreto n. 1.549, de 25 do mesmo mez de, ·setembro, ao Districto -Fede-

ral e. aos Estados do "':Rio ·de Janei.ro, S. Paulo, Santa Catharina e Ri6 Granae 
do Sul, até 9 de Outubro seguinte; · 

· Decreto n. 1.563, de 1;1 de Outubro, c~~;.,ehendendo mais -o ·!Pa;ra,na, 
', ·; 

até 28 do mesmo mez; 
Decret'o .n. 1. 577, ·de 28 àJe Outubro, proTog~ndo . até 3Q _<'l;e Noveml}ro 

o es·trudo de sitio nos lugares Indicados; 
. Decreto Ul.. 1. 59·7, f! e 14 de NovembTo,, 

P.ernaJmbuco; 
amrmando ·a._ medi.da ao. Estado de 

. ) 

Decreto n ·. 
zembro; 

D ecTeto n,. 
seguinte; 

f . 6ü-2, ·de 29 de Novembro, rprorogan-d;o-o até 25 _de De-
- \ ' 

1. 6-17;_ de 25 de Dezembro, prorog~~;ndo-o . até 31 de Ja,neiro 

DecTeto n. 1.667, de 31 de Janelr~, ·pr.orogando-o até 25 de Fevereiro, 
torna·ndo-o extensivo á Ca;pitar dos Estados ~ Parahyba, . limitando em 
Pennam):mco ·á Oapital desse Estado; 

Decreto n . 1. 67·~ . d·e 25 de Fevereiro, .pror?gando~o a,té 30 de Abrn; . 
Decreto n . ·1.;679, de 25 de Fev.ereiro, prorogando-<\ até 28 desse mez; 
Decr.eto a1 , ,1.6S3, de 2 de iMarço, pror.ogando-o até 3·0 •de Abril; 
Decreto n_. - 1. 693, de 13 de Abri'l, ·restringindo o éstado de sitio as co-

ma.rcas do Reciif<e e Nitherohy, Districto Federal e Estados de s ·. Paulo, 
Pacrun<á, Santa Catharina e Rio Grande do Sul; por-orogando até 3·0 de, Junho 
corrente . 

Além disto, no inttulto_ ta;mbem de opp.ôr obstaculo ef.ficaz ao plano de 
subversão das :~instituições e · dos ·;poderes constitui-Cj.os·, o gove-rno publi-cou o!i 
segui•n'tes actos; 

Decreto n .· 1. 560, de ~· 10 de Outubro, dis.pondo s'obre a désttituição da~ 
immunidades, .pdvilegios e fortificações em pod-er dos · revoltusos, ou . a (JJie . 
·&lles se associas-sem, ·bem assim prlyando-os da protecção da ibamüetra: na-
cional. 

Decreto · n. 1. 5•64; de 13 do mesmo mez, designando -Iuga;r-es es-pectaes 
para a detenção. por effeito do estw~o de ,sJtJo, e d81ndo outTas provldeUl•cla.s-, 

Decreto -n. L565; ·de igual data, ~guiando a liberdade da im;prensa <lU 

rante o es-tado d\l• sitio_; 
'Decreto n. 1. 594 A, de 4 de Novembro, concede.ndo â.s familias .das 

pi'aças de poret da guarda nacional, dos COT'POS de policia ~e de outras cot·-
porações militarmente organizadas·, •que faUe·éessem em combate ou em --con-
~t>quencia de fooimemtos neUe r ecebidos, a percepção do soldo cor:res•pondente 
a.o ·posto respectivo; 
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Decreto n. 1.594 B, de 6 ele Novemhro .. J~qu ' parando a os do exercito o.s 
:Or.ficHÚJS da guarda . na~.>lo nal , dos cor.pos de pplj,cia e de outras co:rpt>ra<;ões 
•militarmente orga nizadas qua~to ao beneficio do meio-soldo, ·segundo a l ei 

.de 6 de Novembro de 1827; :--1·. • 

· ~ .:~ 

Decreto n. 1. 594, C, ~e 7 do mesmo . m ez, ·concede!:J.8p '\-s p!l'aças de prer 
-:.:w-->f;... ... 

, '!.t guarda ~acionai, , dos cor:pos de .polic'a, . et c ., q~-~e.~ i:nu til i sâssem na 
•defesa das !J1!st ituições corisUtucionaes, refo~;.ma •com spldó .por . i•ntelr-o, e au-
·tol'izando o r ecolhimento das mesmas - poro.ça.g a o A;yTo ' L\0-s , In vaJiclos da 
·patrla; -. ~;;.~ -. 

. ..,. .... _ 

Decreto n . 1. 681, de 28 de Fevereiro, declarando sujeitos a. j urisdicção 
.de fóro m i!itl!Jl· os crimes que se r elacionasse m co·m a rebefh'tto ; 

Deoreto n. 1 685, de 5 de Março, aJinpliamdo as ·dis]Jos ições elo decreto 
-amt ecedente n. 1.6 81, quanto aos crime s ·s-ujeitos a -jul'isdÚ:ção do fõco 
ntlli>tar; 

Decreto 1:1. 1. 687, de 17 de Ma rço, mo·bi!isanao a guarda nacional do 
Dist·r-icoo Federa l e dos Estados elo Rio de Ja nek'o, ISão iPaulo, Paran~ e 
'Rio Gra,nde ·do •Sul. 

• 'De par com ' esses a:cto-s , que a pcecia;,rels em sua integr.a e :que s e juo .. 
tificam pelos considera n.clos que os preceder=, fol .p.t·eGizo ~q.u e. o Govocno 
~omassé sob a sua respons21bilida.de a abertura de c red'-tos extra ordinarios 
par,. ais clespezas Imprevista-s que te_ve de i·ea!izar em consequen cia da re-
volta, devendo t a es é\Jctos ser oppot·tunan~ente s ubmettielo.s á vossa illus-

·tra cla e p?Jt:rioti-ca cons ideração . · 

Termina;,ndo, 
.m.otivos que são 

cabe~me -decla m.r-vos que, n ão tendo sido possível, .por 
'obYios, reoelher e examinar todos •os ·dooumentos ex i-stentes 

· ~;;_ 

.nos pontos que estão sendo clesoccupados pelos ii·evoltosos, nem acha ndo-se 
.a inda con cluídos os -tra balhos e rela torios concer:n~'fé-s aos inquedtos, e in-
i:errogatorios .das .pessoa s que se. acham eleti•da.s n rus .p-ri;'Õ-ecg;· .do Es:t a,d'O, reser-
Ya-se o Poder Executivo para, rteste particula t·, ap.r<esentar-W§- opp-ortunamen-
t& o resultado ele todas essas cl il·igencias, afim ele .q ue ap•reciei~,4om J)leno co-
nhecimento de causa, a just'ça que preside aos actos de l'eprês'São-coirlt•a. as 
.P&ssoa.s implica-elas na revoita . ~--..__ .). J;" 

Capital Fede ral , 25 de Junho ele 18.9 4. ~- --· 
·FLORIANO PEJI XOTO . "-.._,, 

lliDSSÃO DE 26 DE J UNHO 
"" "ti~ 

O Sr. Bricio Filho diz que "' Camara · dos D el)u taclos ouvia hoE:~_ei?--'··"' 

3fensageno n a qua1 o ben.emet·ito Vice~ Presidente ela R epublica enumera_ as 
cmcd' das ele que teve de la nçat· mão no período revoluciona-r io . 
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Assoberbado por t rabalhos fatigantes, n ã'o t endo :podido, como S . Ex-

diz, recolher e -examina,r os docurn.entos 'llnC'Ontra dos nos Juga~es abanéton ad-os 
pelos revofucionados, nã o se achando ainda concluídos os papeis concern en-
te.s aos inqueritos e interrogatoriíos, ·relativos ás ?eS·SOas d'etidas nas prisõesc 
do 'Estado, tendo ta.mbem, -de apurar responsabiVdades e diante da necessidalde-
de cooodenar os -escla:redmentos que têm de ser remettidos á 'Camara, tendo 
d.e ~e referie a emen das q·ue entendem com assumptos da maior complexidade 
poLitica, a:dmin:istrativa e financeira, S. IEx. se reserva para, · em ooce;siãio op-
POl'tuna, clesobrigar~e dos oompro.missos .preceituados pela Copstit:uição. 

!São !Ill1l;itío ;justas e aJCette.ve's as razões apresen ta:das pelo :su· . Vice-
Preside!l,te da Republica e o Congressb, assim o entendendo, vem clar o au-
xilio de que carece S. Ex . para l-evar .por deante a S•Ua trurefa : Clwr-lhe t,odo· 
o prestigio, toda a força pa.ea o bom des.empenho ele suas fuHcçées,, de-
monst.ranÇI.o ta.m·bem . assim que ha pe<"'feita harmoma cte v:stas ent·re os-

tc1ous poderes .. 

A Ca:mara, ident!.fi·cando-se, pois com o Poder 'Publico, · est.a p.rom.;ptt. 
a a.ar todo. o a poio !ás medidas que· -o Gove1~no t enha de Q)Ôllc em p·ratic<•, pa .ra. 
J•evar poc d iante a 1sua obra do res t rubelec!.m ento da ordem publica. 

A Camara não concede estte apoio como homenagem pessoal, mas por -
que· está ident·iftlcaàa C'Om o Pbder, q ue soube r esistir a todos os assaJitos dos 
'rum.biciosos' e manter illesa a Con11:rtirnição F edleral. 

Nem .roea'm a>s scvmpathias ind!Vviduaes q·ue cer.cararn o ohefe da n ação 
durante a o·evolta; foi a defesa elos ,prlmcipios oco nstitucionaes que t·eunio 
"m;n torno d:elle as forças d-o Exercito, da Policia, Guarda Nacional, batalhões. 
patrioticos e marinha discipJi.nada, que segregada; elos companhe't·os tJrans-
v!ados, formou ,u m . nucleo cober·to de glorias, em volta .do qual é r~reciz<> 

levantar, a grande •mar:>nha Oe que p•·emzamos, para a defe"'a de um paiz: 
de costa tão, ertens!l.. 

Tem . toda a ~onfiança no 'Marechal e, aUudinclo ás versões que con:ern. 
ele que elle nao entregan"l3. na êtpoca aza-da o POde!" ao seu 'legitimo succes-
sor, cleclara repudiar .taes boa tos, v jsto que •O gt·ande cidadão n.ão ha fb 

querer lnutili~a~ em um sõ instan't~ os Iou<·os e olhiclos durante ~ongbs' dias 
de ab·rtegaçãç,: v is to •que tal , clesenJa ,ce ,sõ conseguiria atTa,ncar da a nti.pa-
thla publica os homen s da rev.olta .Jja~·a collocaJ -os no a ltru: da pam·ia. 

E po.r assim pensa r e es•tar convenciclo de qu e o governo preciza ag:.!."· 
lJvre e de·sembaraçadamemte é que a Cll!rríara vem em seu auxilio com o pro-

,lecto que o orador passa a ler. 

Vem â Mesa, é lido e a,poia.clo pelo numerd de assigna:turas, julgado 
v"Jj ecto dP. delibet·ação e €'l1Viado á Commissão de ·constituição, L egislação• 
e J ·ustiça o seg-uinte pro~ecúo. 
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l'romga até 31 ele J ·wbho _ dio odrr ente anno o ."esta(lo i}Je sif;lio para o Districto 
Fecleral, comarca . Q!e Nwtheroy, Estados d;e S . PtLulo, ('arCIJI~á, Sanfu Ca-
tha?··;na e R ·io Gh-ooàe do Sul, co?n as lÍ?'IVI.'tações dns m"j:·igos 19 e 20 da 
Constituição,· e faculta ao Poder Executivo o JYI'UZO necesswrio pwra apq·e-
sentação das intor?nações e elocumentos ?'elatitvos a.0 § 3·0 a.o art. 80 da 
Const·ituição. 

A Ca mat·a dos :I::X}putaJdos, consideram do: 
Que o Governo ai'llàa tem que apru.-ar .responsabilidades da ·1\evolta de 

6 ·de Setembro, continua ndo a rJrocede!I' ás neces>sa~ias investigações; 

Que não tem tido tern'Po patra completar e coordenar todas as informa-
~ões que, acerca das prorogações do sitio e elas medidas durante este ele· 
creta clas, devem ser ministradas ao Poder L egisÚLtivo, IIla f&·ma da Cons-
tituição; 

Que a s nefericlas medidas entendem dom assumr>tos da mad·or com·p'le-
xiaade politica, adnlinistrativa e flnanceira ; 

E attendendo q ue lhe cumpre, nesta e1ner-gencia, a ss·egurar o seu deC!· 
t'lido e ptrompto concu r·so pa..·.a que .pros·i.ga na patriotica ·m is·sâlo de fit·mar " 
ordem consUtu c:onal, ma.nte r em todo o seu vigor as instituições e de-
fender a h'onrá. e os inreresses da Rer>ublica, 1dentro e fóra do pai,;; 

R esolve: 

Art. 1 •. Fica · prorogado, a tê 31 de Julho do corrente ann o, o es·tado ele 
sitjo pM·a o Di·stricto ·Federa l, comar-ca de Nithewhy e Estados de IS. Paulo, 
Paran'á, ·santa Ca tharina e Rio Gni.n'de do Sul, com as limHações {}os . artigos 
19 e 20 da Constituic:ão . 

Art. 2•. E' faculta{lo ao Poder Executivo o prazo IIle·cess>J,rio pa ra a.pre·. 
sentação das informações. e documentos rela tivos ao § 3° .do art. 80 ela 
Constituição; r~ogadas a11 disposições em con trari.o. 

,sala das sessões d:a Cama ra dos D E\putados, 26 de J ,W1'ho de 11894. -
8ricio Filho .. ~ Arth1M· Rios. - Aug1tsto Montenegro. ~ A'Ug1LSto · Severo . 
- H erculano ele F1·eitas. :- ,Fn:incisoo Gliom·io . - Neiva. - Mat>ta .Ha-
'Jellar. - Enéas Ma1·tins. - Cincinato B1·aga. - Pew·o V ergne . ~ Bene· 
rlict o L eite. - Antonio Er!lua?,do d!:l ·Ba?TetJo. - Gwstavo V eras. - T1wm.a.z 
D elfino . - Osca1· Godoy. - Uns ele Vascon-cellos. - Junqu,eira Ayres . - -
'l'ava1·es de Ly1·a . - Fraqwisco G1L1·gel .. ...:._ Thomaz Cavalc~ti . - Pa.ranho~ 

M onten êg1·o. - Roà1·ig1.1;es Linw. - Paulino C.arlos. - A. Milton. -·· L vm:" 
D1La1·te . -I. 'l'osta. -Rocha Cavalcanti. -Costa JwnA-o.1· . - Ca1·tos J01·ge 
- Oct av i ano Lo1w·ei1·o. - Ca1'los de Novaes . ~ Vfvei'l'os . - Aelolpho Go1·ez" . 
. - Alt1·ecla Ellis. 
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I -. SESSÃO DE 28 DE JUNHO 

I· ~ . 

O Sr. Arthur · R'ios :• - Sr . Presidente, uonsta-me qU€· a Commissão dé> 
Constituição, Legislação e Just iça a caba de de.pôr sobo:e a m esa. o projectt. 
n. 7, •que'·. ·trata da pr-or-ogação do estado de si tio. 

Compt-.ehende V : Ex. e a Cama ra a urgenc.ia do ~ssumP!o e, p61 ess<> 
motivo, peço urgencia para inter-ro.mper-se. a. orden1 ·do . dia e ser lido " 
,pal'ecer de modo a pode r ser dado para a or,dem do dia seg~u1nteJ 

donsul~aJda, a - Gama:ra conce.CLe a ur-geneia pedid·a. 
Co.n•sulta.da igualmente, · •sl a materia da urgencla ê tal que deva · inter-

romper a oedem do dia de hoje a Oalma,ra decide peca afd'l-rma~iva. 

O Sr. Presidente: - Vou .proceder á leitura do" parecer d~ maioria . Cl <.t 

.Commisão die . OonstMuição, L.rog·is:La;ção ~e Jl\lstiça, assim cOino o voto . em 
separado da minoria da mesma e o fn·otes-to da m a ioria .:on t r&. . a a present.a:· 
ç0,o desse voto. 

O SR. 1 •, SECRETARIO procede á leitura do s.eg4inte parec·e•r numero 7 A , 
de 1894: 

4C/.op-ta t(ÍO sótnente .. o art. 1 • do 1J1'ojecto n. 7 deste anno · so:Qre o estado 
de sitio, co·rn· as li?nÚações do art. 19 ,dp. C6nstit1~iç(io . . ·~ 

A ' Commissã o de Constituição, Legislação e Justiça,_ á qual f.oi pi·esenta 
o projecto n. 7, do corrente anno, tendo em vista a mensagem do Poder EKe--
cutivo, r ela tiva ao estauo de s itio, de cujos termos se verifica a ne cess1dade 
de s er elle mantido, é ' de' par-ecer que seja o mesmo. projec'to approva do com 
elirnina ç;ã o do a rt. 2• por -esta r .subentendi·do q•ue ao Pod€r Executivo in-
uumbe ·dar ao IGongresso as infor.mações II'-elaüvas á s Jnedtda s de eJijcepção 
oue haja tomado . 

.Sa la das Oommissões, ·2s d e Julho de . 1<8194 . França Cat·valho, V"J: ·-

c! do, com voto em · sepa rado . ---,-- Din'o Bueno, relator. - Erico Coelho," con--
_cat·do .com' a -conclusão .d'o <parecer supr-a, ·not-ando. que aceito ·~qias e 'rejeito 
outras limitações, conforme exporei da tribuna .· ~ Ponce de Leon, vencid(), 
com voto em separado. - .Trinda-de, v-encido com voto em separflldo . - To1· .. 
1·es· Po?_'tugal ,vencido :qu~rrto :a0 .flldiamento. "7 Antoni~ A,ugusto Ribei?'o r!e 
Almeida. - M. Clemente do .Monte. - E·dua1·do Ramos. 

A minoria d!a Com-missão de Legislação e_ Justiça sendo-lhe· presente o 
pro'jec-to ,Pelo qual · é rproroga•do até 31 de · Julho do corrente anmo ·o · estado de 

' s!t;o para o DLstrimo ·Federal, coma-r c:a de N.icther.oy e ·Estru:los de S. !Paul-o, 
Parq.ná, .S•anta Catl)arina.· e Rlo Gramde do Sul, com a s limitações dos a.rts. 
19 e 20 da Constitujçã o, <c 1'aculta . ao Poder Executiv9 prazo ·necessario para 
~.presentação das informaçôes e documentos relativos ao paragrapho 3?, a rt 
80 da Constituição ~ tendo em vista a mensagem dirigida á Ca mara aos Sr·s _ 
Deputados pelo Vrce-Pt·esidenü:· _da Repu:bUca., -na qua! communtcand~ o.-, 

' ' 
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actos governamentaes -expediuos apóH a resolução , tomada pelo Congres~o 

Nacionál ainua em funcções, com -o decreto n. 172, de 10 de S-etembro ulti-
mo, que declarou o estado ode si-tio na Ca'l}hta.l Federal e na cduade de Nicb'heroy 
por esp<tço de ' 10 <dias, affirma. que os effertos da revolta ainda perdurar:~ 

nesta ·capital, E! em alguns estados do SJUl, e é de parecer que seja adoptaj0 c 
primeiro _artigo do projecto sem as limitações ne1Je determinadas. 
/ Na verdade, sendo aresto da /Oamara u<>LS Srs. Dep.uta;dos, tomado em 
.sessão de 7 jle Setembro 'de 1893 que- as immunidad!es parlamentares não 
-escrupam aos effeitos do sitio, a resto pro·ferido depois -do p.r-olonga{!o ueba-
te em 'q ú-e d'-i<cou d'i-rmad:o ser, !)elo direi-to constituraional ,Patrio. · e da:s na-
ções civ·ilizadas~ .incompatív-el a fun-cci-onaménto regular do Congresso Ná-
C'ional -com o es-ta:clo -ele- sitio, •P.ensa a commtssão que, a;do.ptado o !)rimeiro 

.artig-o ?em a•s restricçõ·es neli-e -cons!:gnadrus, devel!l as sessões sér adiadas, 
mesmo po,1:1q-ue, na sua mensagem, o Vice-IJ;'residente da Revub1ica_ eJGpõe os 
motivos -·!)elos qua-es •não ~he ·é posslivel desemlpenhar-)S'e d~sde já d:o com-
promisso legar ·de ielatar o•s factos jusf-ifátcat-ivos da:s medidas extra;ordi.'ua-
rias de que Jlançou mão e de exhibir, devidamente proceslsa;dos, ' os documen-
tos q·ue lhe~ forem ~eiativos, para que o -co-ngresso Nacdonal os aprecie e 
julgue. 

E , par-eeendo lã •COI1'H1ÜS:são que, ·finrdo o -estado de sitio ~ 31 de 'Julho, 
é razoave·l o prazo de d ous 1-:nezes 'e meio pa.ra •que o Chefe da Nação, qne 
com o· ma-i-or l!)atriot~mo 1em velado '!)ela or-dem e segurança puJ!J,Iica, de-
bella n-do a caud-i-l-hagem que, trimn<phante és-phacelar-ia -o paiz e tudo fazen-
ão em d~esa u·as i-nstitui\}ões e d-e sua conso-lidação, ameaçadas :pelo iiDI!}a-
triotismo ode brasi-leiros ambici-ós.os possa ·cumprir a:qÚ-eUe ·-dever con-
stitudonal, -of'f-erece, á cbnsicueraçãp da Crimara dos Srs. -Deputa;dos o se-' 
guin1e ~p.rojecto . 

. -o -Con-gresso Nadonal, r esolve: 
Art. 1.• Fka manti-do 'flté 31 . de Jul:ho do -corrente -anl}o o estado <te 

sitio ''[)ara o _Di>Str<ic to Federal, -comarca de Niotheroy e 'És-taclos de São 
Pa-ulo, Paraná . .Santa iOatharina e Rio Grande do :S!lll. 

Art. 2. o Fiça acliad'a a presente ·sessão .Legislativa ,,~0 Gongresis•o Na-
cional até ao ·dia 1•5 -àJe tSetembro ·dto ~or-re-nte · anno. 

Art. .3. • Revogfl!m-·s·e aiS C)i•i'lposições -em. -contrari-o-. 
Camara -dos Deputados, 27 de J unho de 189·4. - Torres Porhtga.l, 'com . . ~ . 

restl'icções quanto ás imm•un-''dades pfl!rlamenta:res. - P01>ae éle Leon:. r e-
lator·. - França Carvalho. - Ti·inãade . 

A Maioria absoluta ·da '0ommhs-sào -ele 1Con-s-titui9ão, Le-gis-lação e ;r-ustiça, 
n1io podendo Mn'l)edi-r , na fó,rma do art. 15-4 ~ 2° -do R egimento. que o seu 
pare-::er so'bre -o Pl'Ojecto n _ 7,. do corre-nte _anno, relativo á :prorogação do 
estad-o {!e sitio, a mi-noria subscr-eva a ti•tulo -de voto em s e;parado, o pro-
jacto de adiamento -,da seasão leg'islaHva, m~tet'i·a extranha ao !)rojecto em 
exam-e e <lontra a qual a m'aioria dà comnüssão manJl.festou-se absol-utamen-
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te antagonica em d·isc·,ussões successhras, .p ·rotes~a, attenrto o a.vt. 9-7 do Re-
gimento, pela i-nviolabilidade da idéa do adiamento da -sessão l>egiislativa pe.-
rante a :camara, 'V"ijsto ter . sido apresen(aldg apenas por ·t!Ualtco ~l>rs. De.Pl!l:• 
fados, •cçmw se verificai confia-ndo .que a lflesa providenciará a respeito 
co~10 Qhe cumpre. 

'Sala das ·COR1Jllilissões, -28 de Jl!l:n-11o ··de 18·9·4 ~ - Erico Coelho: - Dino 
B'Ue1w·. Ed!uar"l:to RaiYiios, - G-lem•entino do M-onte . - R 'iJbeiro de Al-
?nl!i<!:a, 

6 ·csr: Presiienle: ·- .·O art. 9'7 diz: "O projecto de resolução sobre 
-adiamel'1Jt0 ·deve cont·e·r, · f)elo menos, cinco assigmxturas e depois de juJ-gado 
.obfje.-ro d:e d•e~iberà:'ção, para o que se requer votaçãq da maâoria dos pre-
sentes, tSerâ re:mettido â oomm1ssã:o .comipete'ríte· para .intel'\por pa'n~cer den-
tro de ci.nco dlias, no .ma:ximo" . 

O -art. 16•9, que regtiÍla os pareceres d a s eomrnissôes, ·determina; ('lê): "? 
membro ou membros da commissão, que não concordll.rem com a maioxia 
dell'a, poderãJo a:s~ignar· o. parecer - vencid-o - ou - com . r.;strieção - e 
dar o seu voto . ern ,-;;eparado, derutro 'do •prazo die cln co diias, .cas-o não P•re-
fi,ram r e.digil -o irnrr1·edià-ta1nente" . 

Tratando-se de um . e:ssumpto p.or· -sua nature.o.;a muito importante, a 
mesa julga 'Preferível, oo-da a divergencia, .nfuo .sendo termtna:nte o Regi-
mento a respeito, subm•etter 1á ·decisão da·Cam-a.rtt a seguinte vrelim•nar: "sl 
o .voto em !!e par-ado il'elatl-vo ao ruc1ia.mento -lleve· entrar em · él-isoussão con .. 
juntamente com o .parecer da maioi"ia d-a co.mmtssão". 

·Está em discussão a questão preliminar. 

·O Sr. T<Olentino de Carvalho (pela onlem) : ·Sr. PrE•sldeHte, me 
pa.rece que -esta questiio podia sor multo b em resolvida pela mesa e a sua 
resóluçã:o ser postm,iormente · submettidâ á co.ns-ideração da Casa. 

A mesa ê sem•pre competente .para· resolva" esj!tas- qu~stões . .. 
•0 1SR. NILO f>EÇANHA: - A mesa acaba de dtizer que 'a:ppeÜa para ,0 

P·ronunclamenrto -da Camaa-a. 

0 SR. ALCINDO GUANABARA: 
gimento. 

A mesa tem o d:ir-eiíto de applicar o Re-

O iS-n. 'I'oLrnNTI"'o DID CJIR.VALHo: - ... _eu, >porém, f·iz' estas _observações 
em n<;>me das prer-ogativa:s ·da mesa; mas, -uma vez que V. 'Ex. abria mão 

_dessas preroga:tl>vas, dou-me por satisfe-ito. 

O Sr. Pre~id.ente: . --: A . mesa é realmente, competente para resohéer ...:.s 
questÔe!! d·e orde·m, mas. não se >t=ta P·recizaanente de urna qu€stão de or-
dertt e sim •de uma interwretação regimental que af>tecta a uma ques-tão 
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:rn,uito . sêria·, Nestas co:rJÇ!Jções, a · mes•a jul&"ü'll · que cleyj,~ sub<n;·Eltte.ba fi. 
<rt~clsão da Oa;m~·a : . 

O Sr. V~lll!dares (1J çla .o?·dmn) .: Sr. Presi~ente, et}tE.nc1o que a, PQI'l~SJW•õ 
.que V . Ex . occ.upa nesta -Càsa é · ·a de verdad·ei.ra• magistratura :par·iam~nta;r-_ 
. Cunsi•Clet•ú '\NJér gr~nlte tp!J!~·i~~. q.uando ~~ · tr~ta dc'Vs aJlJ:lYH·caQÕes r.eg~men
~i:aes, submet'ter essas q;uestões á · àe.cisãq da Çl).mrura, lJOrq ue éntendq que 
·:es te arbi,trío -sã ·d.eve ser tomac1o ·étepois da· reç,'sã<;> po,r V. ;:IDx. c1aêla,; rpoT!<J,ue 
ent-regar -á d'ecisão ·da maioria da Carq:ara o ç.un~P·l'i-r:{tent.o da 110~a lei ~egi
·men•tal, é incol1!testavelt:r1:r'ente ~ollocar as ~inorias do Padain~nto a co~~ 
·pleto ClesalJ.rlg;o, CJ 1qTte •ni1o ·ac:on:beC:e q.uando ·estas. q uestões.- 'sã.o ir'BS<IIvidas 
<Pelo p·res-iétente •ti-a tCama1'~- .' (11n ~n aparte'). 

Estou inteí-r:_amente de accôrdo com o ·nobr·e · Députa;do que' f•a:llou em 
~p~imei•ro lug;ar, a .qu em se a.fcl•gprou um _1Jerigo o a,rb:rtrio oc1te entli·egar á . de" 
:-cisiLo da Cam:;cra -es-sa!S q·u·es•tões. 

Entendo -que V. ··EJC . ·as })Óde ·vesolver; po-:r~que tem •!}ara isso ·Q . séu es-
'-pir.ito egCilrur·eci-do e merece a comfiamça da Garilara. 

UM SR. \DEPUTADO: - o R •egi\nento e -omisso . 
o -ISR. VAI,.LADAREs: - o Regimento cogi-tou da q-uestá.o . 
ü , ju~z . inf).pi•rando-se no espi-r:·to ·da :J-ei, pó de determinar uma rtegr'á · de 

;t1úgament"'· · ain~ <QUe , nãJ0 seja -a verdadelr&.. 
·De.chüo_::t V . _Ex. _que me o:i}pon'ho ao 'a lvitr·e 'lembra<to por V.. Ex. 

O Sv. Presidente: - Repito. ao nohl'e deputado o que ~á tive o.C:casJão 
•de clize.r ao m JhrE' · DE'ipuv.ado [l-or Ji>ernamb'tloo '.-

Tra-tanào-·se , de uma' ·q·uest&-o L'egimental , em que o clireito da m -i·norja 
·pos•!"a .ser · pl'e-,judieacl.<D pela. di·cisão çla maio-ria, a mE-sa .estar-á .ao .l~do, fut ' 
·m :joiiia; TiruO ISI';. trata, 'J)Orém, dé Uma pre~·ogativa da ll).:il10fÍa, trata -se de 
-uma -q,u<Jstão,' de: i-nteress-e pubHcd a res,pe.ito . c1:;t <q~ai ha· div;er~ncia no 
modo de in teT>]'lretar o Regimento . ·· ·, · 

N estas cond-ições a mesa eBtendeu -dever . eons-)!ltllJ!· a tqarna l:'a. e ,;rn<J,n-
iêm a sua c1ecis'ã:o. 

O Sr. Aleindo •Guanabara (vwvimwnto de attençéLo) : - Sr . Pl'.eside-nto, 
q ue1· ~1:e pa~·ecer . que a. hon-rada m a i-o·ria da Commissão de Consti>t:uição, 
T,og islação ·e Jus•tiça: . não -tem Taz:ão tq~ndo p1~etenr:e que a C'~~a.ra. dos 
'Srs. Deputados negU:e ' á mino.r1a da Jnesma co·m·m-issã:o. o ' d·L:r•eito . de traze~· 

' , . I ' . . ' ' ·o > • !I• 

8. -esb .• r•ecinto o seu voto em sepa ra.do . (Tro6am-ú :. r'tiversos- - aparte~) . ·iEl dl-
·r·ei a os hon!l1ar~o·s membros dp, Ca mara: que -estão <3m :desa:ccôrdo ·COm à opi.-
n_ião Q·\:re . sustento, .'<tUe if-a·r-me-lião 'grande .. tavó.r dando-m.~ os seu:~. apar-: 
t:es: _1S:SO 'a .uxi!jm1á .naturaJrnente O d1ebate, por:quanto na -orde-m d:e · consi:de-
Tações que_ me 'P•raponho 'l'l.osenrvolver, ter-ei e'nsejo c1e ,r.eslponclei· ás · ohjecçõe_s 
i'orlpul·a·da;s . 

·- \ 

i · 
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Vindo -p:Ieitear o dkeit•o da minor-ia, Sr. Pres<:oente, não tenho outra-
i.Jl!tllito sinão, chamando a mim ésta questão. pr.ocurar esc1erecel-a ' ta.ntó-
q uanto me seja pos~ivel, cumprindo a.ocr escer.tar que occ;wpo ind:ebitamen-
t e !Jsta iposiçã,o (não apoúzdos), sem autorização da hont>ada minoria . E à!:-
rei a V. ·E~ ., S'r. Pr·esi:de~te, que só o. 'faça po_;:- mottv.os d·e moral·ic1ade 'ÍJo-
liti·ca, por julgar-me obrigado · a repetir em publ·i·co os mesmos m!Ah'oS, o~ · 

me,snros argumentos, as mesmas ponderações com que, ha ·eerca de q.uat·J;:,~ 

di.ius: debato:me ·.no · seio da Commissão, ·com todos os meus a,m.igo,s e, ~n
clusive, com o no.bre P.resld-e.p.te da. C'ama.r a. 

Quer-me '}Jareoer, ISr. · Presidente, r epito-o, q·ue a hon.rada m aioria não. 
tem razão neganào., á minoria o direito ·d.e apresentar o seu -'V'·oto em seJ,>B.-
rado -concluiJ:;cl.o ,pelo adi:ámento. 

A honraJda maioria c1a Comm:·ssão funda-se ema uma questão ele anti-
go d'o _Regimento, que consagra · dispos•ição ·determina,nc1o taxa.Cvam ente (}-

·pr.ooesso 1)e1o •qual a pll'opoSrt:a ·de adiamento póde ser formulada á camara;· 
e, de fructo,_ S·r. Presioente, os arts. 96, ·97 e 98 do Regimento dispõem-
s-obre a marcha a -:;;eguir ;PSJra o adüumento ·elas sessões . e f hi ' se impõ., 
a necess•i-dade de ser eissa _pl'O-posta a.ssigna c1a pur cinco _me.rnbros da Ca·· 
mara. 

A Mesa, pot· conseguinte, 'Pa ra receber da Camara essa proposta, tem.· 
de subordinar-se -a uma limitação ta:X'ativa-. 

Ma!! 'H!'. Pt'eslde.nte, ·a qus direito é fe ll:à. eMa r-estricção? 
Evid-ent-emente a o •d1•r€ito que q ualquer . Deputado tem de apreser'tta!· 

com a sua unica -a.ss.ignatur~ •q-ualquer pr-oject,a de lei; ê eiste o dkelto que-
. o· Regimento quiz [!;m·itar qua ndo se tratas·se de urna· .proposta: -de adiaril-entv, 
· ma teria para a qua l ·exige a russ~gnatu•·a .de ci.nco D ep·utados . 

' Ma-s de 'fórma a lguma e'Sta re~tricÇão do · a rt. 97 pó de: aJ.canÇa.r ·a dls:po-
slção -du a,rt. · 169 do mesmo Regimento, que dá a qualqt.m· m embro da,i; 
commislsões o direito de assignar vencido, com -r es t.rirç:õe!;;, ·Ou de SJp!·.esen.ta~ 
voto em ·separado. (Apoiac1.os ·e não apoiados) : 

Este d-ir-e:'to nunca :Doi ·contestado, é. prax·e d-ia,ria, <. Hção de que os an-
. naes desta <C.lamara estão repletas: . 

O ~R. FRANCisco •Çl-LICElRro: - Menos .·em questão -de ·adiamento; ahi a 
!€i é eX' pressa. 

I 
iO ISR. IALCINDO GUANABARA: - 0 U:pa~··te •COm que me acaba.· de h ómar 

o .meu illustt·e c hefe e -a,mLgo, ~r. GUcerio, POde ser responditto s impJ.esmen-
te: nunca foi · ,prese nte a esta Ca mara ques•tão de adian:-ento. (Ap?iados). 

O tSR. l!~RANcrsco GLICElR>u: - Logo, . nií.o ha preceden tes . 
. , 0 SR. ALCrNDO- GUANABARA: __:_ Perdao; Se n_ão ha ,Precep.ent•eS, eu e .. ,.;_ 

nobre D e'p-utado estanws adstri-ctos ·â. Iettra e ao es.piPito da · lei; e na au-
sencia de.3se precedente especial sobre a questão, eu ·conto em ·_m·eu rav;or 

1
com o direLto assegurado, em ger a.), pela dispo-sição · expressa cio a.rt. 169, e-
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cqm os .pr ecedentes ·em q u'e es·se ,;direito foi f.irmado Por ma.is de uma vez 
nesta Camara. (A1JOi.ai1.os) . 

Senhores, reca,p!tulernos ·o.s arg'Ulnentos l)ara. que a tUscussão corra cla-
ramente ... 

0 •SR . FRANCIS<Jo GLH.:ERlO: · ·· Mestno !PO!:'i(,['Ue V. Ex. não tem argumen -
tos nov.os. 

O . SR. ALCrNoo GUANABARA .. . e vamos •por pa rte,;: pt·imelro, ex!g·intlo o 
R egimento cinoo ru;signafuras para as prob01sições de adiamento, dizem os 
nobres De-putados que o •voto ·em ;Separa,do não lJóde ser aceito, :porque a pe-
_nrus contém •quatro s•:'gnatrurios. J á uemorrst.r'el, "P~~m, que essa r .estricçao 
é fei-ta. ao dke·ito S'ingular que cada De~puta-do 'tem tie propôr .Jprojectos com 
a sua un!ca. a.ss•lgnu.tuta, '11Uiltm ao direito asseguratLo fu:; minori!LI; ·das com-
missões, que já con·stituem delegações pt'-estigiadas cotn o voto da · Camara, 
-&e trazerem a;o conhe'ci·mento da m esma. Cama r3., em re!ltr.iocções ou voto em 
s·epa rado, o resultad•o do seu- moclo de e nüinder sobt·e a questão proposta. 
(Apofaclos, apa1·te.s). E sinto-me tanto mais a gosto nesta. questão, qua.nto é 
certo que, .pleiteando t1m caso occurr ente, p·leiteamos s.:multaneamente o 
direito das mino•ria s poderem resp trru.· trazendo :perante iá •Camara, q'\le é o 
plenlllrio ·com\petente, a su a o,pdnião e o seu voto. (M u ito bent; a:poiados; 
apartes). 

O :SR. FRANCISCo GLICERro: - A ·J.ei é que gara.nte o direito das mino-
rias . Não vi•olem a. Jel,- se -querew ga.ranHr es~e tlire 'to. 

O ·s R. ALCrNno GUANABARA : - I sso é que :se chama t·esponder ~á que:s-
ttw pela q u es•tão! Nós pensarri·os ju stamen te que ·estamos S>UIS•tentando a 
lei pan-a sustentar o direito da s mi·no.r'ias; e o nobre · Deputado nos ·p-ede que 
não violemos a lei, para st1stentar esse dir€Lto! (Apoiados; apartes) . 

Ainda aJlegam os nossos contendores que quando m esmo se rud:tnittisse 
' á minCir.'-a -o d•lrelto ·tle ap-n,senta,~ um v-oto eut sepa~-a.do, esse voto úh1 s:epa-

rado não !fOderia · conclui•r pelo ad1arn ento, po·rqu e ·se · diz q.u!'l es·sa ma-
teria é racli.calrrnente divergente d 0 olJjecto princtpaJ do assur.n:pto em 
que:;tão. 

01:a, Sr. P~·es•W.ente, a 0amara a ceitou sem a m en(}t· ln11pug-riação o 
projecto elo m eu ill.u:stre collega Deputado pelo Par'ft, ·o S.r. Brici~ FÚ•ho. 

Este proj.eoto determina, prdm e.'ro · que fiq ue prorogaào o ~tado de 
sitio; segundo, que seja oon'cellido aco Poder _ Executivo o pmzo nece-ssal'io 
para dar ·Conta· elos actos que ·pra ticou. 

São., por conseli>'uinte, duais ma t erias ab s-olutamente ·diversas ; :ent>re ellas 
não ·ha connexã o alguma. 

0 SR. ERICO OoEJLHO: - A Comm.is.são el intinou uma; o parecer res-
ponde . 

O SR·. ALCINDo GUANABARA: E a Me.sa aceitou s-em ·oppôr a menor 
impugnação um p.rojecto :que . estabe.Iece duas matel!'ias d if~erentes. (H a 
apartes). 
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O art.. 103 {lo Regimento assim d•iz {Lê). 
O principio, •pm· -conseguinte, é -este: é necessario em um PI'Ojecto de 

_lei que as .materia:s sejam estrictamente uniqas entre si de modo q,ue a 
Camara não tenha o ddreito .de .;,pp•rovaT uma e t•ejeitaJ• outra: 

Po1'tanto o projecto . d~ IS•r. Bricio Filho :t:tão incide nesta d'sposiç:ão. 
Este projecto encerra ou não encerra -duas materias nlilkalan-ente dJver .as? 

O SR . ERrco <C'oELHo: - 'Dá-m-e 1i"cen_ça •prura um a.parte? A Ga:mara po-
' q·ia d-estroncar o projecto do nebre · DeputadQ pelo . .Pará, antes da Commis-

são competent-e dize.- sob1'e eHe? . Não competia á \M-esa dizer que 0 Re-
. gim;mto tinha sido infring:·ç1o · neste parm-cular. 

O SR. ALCINDO GUANABARA: - Não, senhor; quand·o um projecto de le1 
.. a.p'l·elseritacio á Mesa contftaa·ia -e força · a - dis'!'losição ex:pr-essá. do Regimen to, 
. o Presidente da CamaJra não pôde de mudo algum ac-eital-o. 

Ou V. Ex. confessa que o' projecto ,do .S.1·. Bdcio Fjlho en.cerra urrna 
1"6 mate.ria, ou ha à e oonvir que o ·voto l"ffi sep·at,à.do deve ser aceito ·pelo 
me<:>mo fundanHmto por que fo-i w~etito o projecto ·oonsag'ra•ndp ·dispos~çõe,; 

.,.. de.sconnexas. 
•O SR. 'ERrco CoELHO d'á um B>PaTte. 

O •SR. ALCINDo .. GUANABARA: - Ainda Ú'l&i•s, •8'1·. Pc1•esi.d•ente, t-emos ares-
to da Ca.mara neste 'Sentkto. 

Na .sessão -de 1'892 a CamM·a .· foi ' ohr·iga.da a tomar em consideração 
um projecto ·de amnistia sohre os a-ctos de 10 c 12. de Abril o qual foi en-

. -via.do ao ·s ·e.nado ... 
O SR. ERICo CoELHO: ._; ·com o meu protesto. 
0 ' SR. AI,CINDC GUANABARA: - Vo1tando este proj-ecto de amnlstta á 'C:a.-

mara, foi á Commissão de Leg,islação e J -ustiça, da qual o ·hum'lde ora.do1 
fazia parte então . A Gonuntissão de Julstiça estud·ando . a.rqu.el:J.e projecto qu& 
v-eio do -S·enado add:itou-•lhe um artigo ass'im con-ce.bildio: "são~ ·a.pprovaclos ·o& 
actos do Poder Exe'CUJtivo de 10 e 1-2 de AbrJJ" . 

Evide:nte-mente continha este p.~.·oje'cto duas matarias cli.f·ferente" . 
UM SR. DEPUTADo: - Quem ·aCLditou? A Gcmmi s:são o.u a mafo.ria · aa. 

Commissã:o? 
O SR. ·ALCINDo GUANABARA: ~ A commissão, poT'q:ue evidentemente 

hoUve prote•sto, e o protesto foi j'orrnulado nesta Oasa ,pelo meu illUJStn.-e aml· 
go, o S-1· . Dr. Augusto· d:e Freitas·. 

A · Cama.ra admitti-o que este projecto, .q-ue conth1ha assim cluas mat<>· 
r ias, -podia figUJ'a.t• com esses dous artigos e at'l~vessa~· os · tres termos da 
di:s~u.ssão e da votação nesta Casa; mas o .protesto formulaé!·o a.qui d:t 
tribuna pelo ·sr. Augusto de 'Frelt-as, que hoje d-eve .estar rin<fo-se por ver 
o 'tri-umpho de sua opinião de hontem, nã:o foi a.ceito. 

O projecto foi a!J'P'l'o-va-do nos tres turnos do debate ãesta Casa e remet-
tido paJra o Sena do; · 1-á ·a penas fOTam sepa-rados os -~dous artigos· pela unic;.i. 
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conside-ração de> que uma dais materias inde]}imdia ~ de sanc(;ão e a .outrü 
..não. (Apa-rtes) . 

\ 
Eu estou tentando ptovar que a un!ca questão a HN-grur é saber •(i\.té qu e 

,pbnto as ma terias .~ão connexas. 
(J SR. ARTHUR Rros: - Com-o yotou V. Ex : nesta questão? 
-0 :SR. AI:.CINDo GUANABARA : - Votei do mesmo modo poc que ·estou Yl'l-

tando hoje, porque costumo mudar de opinião d·e dou.s em dous annos. 
O SR. ZAMA: - O aJrgumento aà hominen·~ não vem ao ~aso. (Ha u?n 

aparte). 
O SR. ALcrNno GuANABARA: - •8-ão ju:1gado<s, wrestos que constituem o 

direi te. pa.rlamenta·r, a tradiq;ão e -os ha'bitos . 

. &r. Presidente, .par.a niilo prolongar p~· mai-s tefi!.pu uma dioou,s.,ãu, 
_cujo a lcance é sómente o de firmar um di•reito que a minoria tem de tra-
-zel· sempre em plena.rJo d·a Camara suas opiniões, pa..·a merecer del~a. o 
-suffragio, -nâJo ·, posso PSJ.'mit~ia: que uma com.missão quaJ.q·uer se al'l'Og·uo ·o 
-direi-to de suffocar a opinião da . minori·a. seja mesmo ella representada pel-o 
mais humi!Lde de seus membros, um só, porque a Comm•issão não é sin:.t.u 
um or~ão interjp•retativ-o da Camara e é s6mente esta q·ue tem o dir-eito 
de suffragar ou rejeita.- as opi.n·iões dos seus membros. 

O SH. FRANCisco GLrcmno: - s .e o nobr-e Deputado me perm~tte = 
·aparte, di-rei que estl.<i. •rel}etimclo o 'que os s~·s . EiP'itacio Pes•soàs e Augusto de 
Freitas di-sseram o anno pa-ssado em r elação ao desl}otism0 . da C'ommissão 
de que fa<?iamos pM'te o m~hre Deput-ado e eu . • 0 SR. ALCINE>O GUANABARA: ' - Estou de a;CCô~·do Com a -d:outrlqla lfllO 
-V. Ex. sustenta'Va nessa occasião; por conseguinte, se al~;;uem mudou. 
não fui eu. 

Assi-m, po'is, Sr. Pt·-esiclente, resumindo, direi á V. Ex.: se o p-rojecto 
não póde ser aceito po.rque não tem cinco assignatu-ras a ~·es_tricção do 
Regimento n€s:se p.art!C'l1l,a-r nã,o atti-nge ~ minoria da Gomm~ssáJo; se se trata 
de m:ateria differe'nte da princ·i.pal, os arestos d-a Ca.mara nesse particular 
são abunàntes, · e o proprio .progeCJto, que serve de· base á esta questão, 
dispõe <luas med•i-das absol'll!twnente di1Lferentes. Por conseg>u:in te, é aJcto de 
prepotencia nega:r ·á minoria da. Gomm-~ssruo o ,direito de trazer 'á Cama-r-a as 
suas op!n-iõe:;s . (H a varios apartes). 

Por mais actl<va, pot· mais vh"8.Z, por mais eJ;J.ergi•ca que esta ques•tão 
pareça ser ne!lte momento, ella não ê, entretanto, uma questão que . puss<t 
rupaixonar e abrir um sul,co pro-fundo nesta Gama·ra, que est-á de accõrdo 
nrus questões p.rin:cd.paes (apoiados); -em um momento -dado ha d-ivergenoia 
som·e urn>~. medida· pol!tlca a adoptar; isto, poném. nã.o é, .penso eu, mo-
tivo ptUra que, apezar dos suJ.cos -q-ue tão Ilt'Ofundam·ente separam agora 
esta Camrura, não hada m'eios <le tratarmo-nos rec-i-procamente sinãci - como 
Inimigo!!!, como all<ver-sar,los fer-renho;;; que realmente não osomo!l. , 
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A.s:sim, ,pois, quer me ,parecer que no momento ei:n que nos achamos; 
é licito e. nós, que sustentamos o adiamenti), o . ddredto de apr-esentar um pro-
jecto de lei, qru.e 1rá á Gommis·são de 10ons.tituiçii,o., Lcg·isl:ação e J·ustlça, 
c.ommlssão, cuja op.fn,ião estlâ manifestada n a queHe parecer; n li,0 ·corri.r,rehen-
do -por que razão a honrada maioria nega-J1os ~ direito de · fazer . entrar em 
d•i'ScU!Ssão corujuntame nte com o proj:eoto o voto em sépa;raJdo, que representa 
o pensamento àa minoda da Commissão . ' 

0 SR. VERGNE DE ABREU: - Confessa que é ,uma infTacçã o ' do R egl-
inento. 

0 SR . . ALCINDO !GUANABARA.: Não confesso t rul . ·' 

O Sr. Erico Co.elho ' diz que o Sr. Alcindo Guanabara accusa a maioci:t 
da" commts:são de qum:er imrJedi-r t!'Ue a minoria ocouxes::re :l}eran;tr,. a Ca-

'mara sua o.p·hlião, c:onjuntamel)te -com ' o -paTecer da: m·a;lioria; mas~ não é 
prop.rtamente disso que .se t·rata, porque- o voto ·d~ rrünoria -conclue por 
um ·PI!'Ojecto de .adiamento, materia que não tem ·a menor -~omieridade com 
o proãecto do Sr. Bricio . 

Vai , demopstrar por apsurdo q•ue o argq.111ento do s,;;. A;J,ci·nclo não 
1procede. O 'Regimento. cli!Spõe t ert:ni.nante.mente_ que os pr ojeotos doe rudia-
. mento das sessÕes legislativas devem . conter c'nco assigna turas, quõ.lJq:uoc 
. que seja s:ua origem. Do mesmo modo, a 'Constituição exige que 0 prÇ~-

jeÇto de revisãp ·conBNtuc1ünal .. seja as.sign~do pelo 'te1:ç.o da Cáina•ra .. Sen.do 
assim_, f-igura o orador a seguinte hypothfls~ Por absurdo. 

Suppori'ha-~e que a minoria da commissão, a proposit6 do Pa!l'ecer re-
l~tivo ao projeoto 1d'o •Sr. B,ri·c 'o, form'UJava J.lm projeoto 'de revisão . c on-
stitucidna l, sem ebed~cer 'á eJÇigencia do ter\}~ de aJSs<ignrutuR·as. . . Seria · im-
·pdssiv·el! (M1úto 'bem). 

Do. m ksmo m odo, pois, a minoria não podia for.mul= o ,projecto de adia-
mento da ses·são, uma v;ez que o R egimento qeter<mina que ess.e :prpjeoto 
-contenha -ci_nco as·s.ig-naturrus,·.' ' 

O facto dre 1:892,· a que alluJd'io . o 1&1·. A·lcindo, de hav·er a Carr_1ara· eri-
xet·tado a rupp rovaçã0 d;os a.ctos de J O ·de Ab•·-iJ em um pro:jecto de amnistia, 
vindo do Sena do,· ;deu-se co~ o P·rotesto d'o or.ac1o~: . 

Era tão grande a irregularidade, cjue o Sen ado separou-às. Pt·otestan.:l.:> 
'COntra o projecto ela minoria da cOir-missã.o, o orador mostra-se c·o·herente. 
(M1~ito 'b em ... ) 

O ·Sr. França· Ca~alho. (p ela o1·dem) diz que o R egimento é clàro 'e 
preceitúa que cada m embt·o da !Camara pÓde apresentar em endas, havendo 
porém, ,exrepção, 'quan,do se trata d-e a diamento das sessões, caso em q1~e s~ 

fazem !}recis~s ' cin~o assignaturas. não sendo f éita dispÓsição appÍicavel ao 
voi:o em separado; para o qual não . h a limitaçã.o . 

/, 
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Si a maioria da comm·issp.o jü!gou não poder decretar o sitio com as ia> 
muhidades parlamro:ntares, entendeu logicamente cogitar do adiamento, cun-
sidocahdo-o um corollario do primeiro . 

Considera os dous assumptos intei_ra·mente diversos, porquanto um trata 
<la. reforma constitu.cionaq· e o outro encerra uma questão r·eg·im ental, funcçuu 
nrivativa do ~ongresso Nac\onal. 

· O Sr. Arthur Rios (pe'la ordem): Sr. Presidente, .estou habituado a · 
res-rJeitao:" e a acatar as decisões da m esa, mas não ·posso ,dei:xar de lamenL;:n· 

• I 
qlfe IS . . E.x. tivesse declinado das attribuições que o Regimento lhe ímpôt:. 

O Regimento é tão Claro que os seus artigos não precizam de interpre .. 
t~ção, mas só de execução . 

S abem V. Ex. ,e· a Camara que o -Reg'ilnent.o compÕe-s·e de <:apltui·)» 
formando' regr~·s a seguip. h os traba·lh.os affectos á Camara; sabe V. l!Jx. 
qu·t!, ·como excepçãe, existem apenas alguns capitul.os para assumpto espe-
cialfssimo. '· 

A ss'i-m, V. Ex. ·encontrará un:. sobre· sessões secretàs, no qual se ve q _uç. 
a s .regras para as sessões ordinat·ias e publ icas ' são modificadas, serr- que a 
.Cama·ra possa enxergar nesta modificação of1'ensa ao R egimento. 

:Nas mesma; cil•curnstancias exis te 
·,' ' ·' . no hegimentu um capitulo especfoJ 

r,ara qua ndo se tra-tá de pro rogações . 
' . \ 

Affectar á Cama:.ra questões que .se · leva ntam do .cumprin_1ento exacto do 
Regimento é crear ·CasteNos que não poden:. existir. 

O honradp representante da :.Cap'ital· Federal; cujo talento respeito, ta· 
' lento dy que S. Ex. tem · dado mu!~.as provas, em ·falta de argu~nentos ya-

liosos a apt·esentm·, valeu-se <:!·o . sentimentalism.., exte1nporaneo, sem cabl-
merrto, .e VI~ . no :protesto dà minoria um desejo de .toH1er a . liberdade O« 

u:1nor!a . 
... 'Este· argumento não · tem valor (apoia<los), · conforme vou pr-ova r. En~ 

JJI:imeir.o Jogar, quando o Regimento, por prev·idencia, estabeleceu que todas 
as •commissões devet·ia:J?l ser compostas - de ·numero· .impa!· de Çle!}Utad~s ··fÔi 
para i·mpedir a difficuldade do ·empate nas deli-berações das mesmas corn-

n:.tssões, estaJbelecendo com isso o principio de que a minoria das commls-
sões não \!onstitue commis~ão e '<iue nos pareceres as minorias podem ter· 
v·ot.o ·em . separado, mas ··este voto nã.o ·põde ra.zer obra como v.oto da rn:esm01. 

commissão. 

Em segundo Jogar, no proprio· .Regimento, que o i!Iustre Deputado apre-• 
c'ou e que parece cop.):1.ecer. a fundo, encontraria a minorfa da ·commissn.o 
n~e!o de fa:>Jer com c.tue a sua .opihião não f-osse a:ba'fada. 

: Sou contrario_ ao adia~·ento e ·hei de empregar todos os meios, hei ·le 
empenhar toda ,a . força para que elle não se reali:>Je. (.Apoiacl.os.) 
_·.Eu, . que ·sou adversario fj.rme e Inabalave! dessa medida, tiue conside, .. :, 

inopportuna ~ mesmo impatri-oÚca, embo'ra respeitàndo . 3; opinião dos que <t 

\"' 



-188-

defendem, S t·. Presidente, tive a lealda-de de suggerir ao illustre Depu tudo 
un, modo de tra zer- a questão · do adiam-ento ao parlamento, conjuntament!l 
cotr:. o pt·,ojecto que proroga o estado· de sitio; mas não sei pm·qu e o hom·a,Io 
de!>U tado, tão intelligente e amestrado rias 1uctas parlamenta r es, desprezou a 

minha advertencia ou conselho sobre o assu.mpto. 

L embrei a &. Ex . que a minoria dà Commi.,;são poderiâ , considerando 
como justifi'cativa -clo seu voto em separado, relativamente s6mente ao pro-

]e<:to, fallar da n ecessi-clade dÓ adiamento, mas não propal-o, porque lhe 
taitava numero r egulamentar para pod-er fazel-o. 

- Lei-r:.brei um meio ocom que o illustre deputado, defensor extrem_a do dessa 
m b6ida, poderia fazer vir a questão em deba t e con.junctamente com o pro-
Jeuto. 

O art. 54 do Regimento, facultando aos membros da Camara assistir ils 
r-!uniões e offerecer emendas, lembrei a S . Ex. que a minoria podia supprÚ· 
a deficiencia -clo numero offerecendo uma emenda a·ssignada por 20, 30, 50, 
·100 deputados. . . (Apoiados . ) 

Assim, a questão viria a debate, sem perda de ten\po e infrrucção do R <)--
· gune:t to. 

Sr . Pres~dente, o R egim ento € 13la-ro em relação á n:.a:t.(l ria; e quanto .'.6 
ofrerecimento de projectos, não determina numero de as-s ignaturas, porque . / 

esses pô·dem ser apresentados por· qualquer deputado individuaamente; mas 
err. r elação ao adiamento estatui.u ella que tal projecto não pôde set· acceito 
s<:m conter cinco assigna<turas. 

Ora, não •considero que em urr..a commissão, por mai-s d•istincto.s que se-
Jam os seus membros, seja qualquer delles su-pecior .a ca da membro ila 
Camara.. 

Os direitos e . os deveres são os mesmos. A commi-ssão estuda s6mente 
o assampto ~Jommettido ao seu exame, ten: ele aprP.sentar pareceres e• rela-
torios, que são de<pois sujeitos á approvação ela Ca~ara. 

Ora, •si é essa a unica funcção da comm·issão, como é que diz S . Ex. 
que a minorla sente-se aba-fada por que não pôde ferir o Regimento? 

Então ·prop·onha S . Ex. a r eforma deste. 
O nobre Dej}Uta do ainda trouxe em defesa de s'cla opinião, _ sustentannu 

a minoria da 'com-missão, um a resto de sessão passada. 
S.r . Presidente, urr" aresto não pôde destruir a lei e si houver aresto e li_ f' 

é vicioso, ·é falso; e o ares-to que a Cam.a ra -lavrar actuaimen te ha de_ destrui,· 
.aquelle e levar . a Camat·a ao bom caminho. 

0 SR. AUGUSTO MONTElNEGRO : - E •O regimen to' ·foi muda do. 
O SR. ARTHmi Rros: - 1Supponho ter justificado sufficienteniente a m· • 

nha oplniã-o sobre o _assumpto: Não quero alongar o debate .. A Camara co-
n,h,ece perfeitamente a dis-posição do art. 97; a Camara con-'bece que as - dis-
PL- F'ições d'"SS!J _ artigo e,stabelecem dou trina especia l, e:x:âusiva, em reiaçãÕ ao 
asPumpto que tambem é es·peciaL 
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As , dJsposições do art. 160, 'cita-das pelo nobre Deputado e creadas con:.:. 
uma reg-r.a de funccionamento para todas as materias, podem fu nccionar mq 
todas ellas, nwnos naquellas para as quaes o Regimento· estabele-ceu r'egrae 
especiaes. (M1tito be-n~.) 

O Sr . Nilo Peçanha n ão sabe, o que pdmeiro deva extr anhar, se a r e-
nuncia que fazia a C'amara dos seus precedentes, 'que constituem o dirl;Ji':o 
pa!"lamentaT, si a intolerancia com que a maioria quer castigar a liberdaile 

elos que a ·e11a se Ol)põem. 
Lamenta que se esteja antecipando o debate e prej9lgando assumpt.o ü" 

tanta rr_.ag-nitude, como ê o adiamento da~ sessões do C'ong~·esso. Protesta 
contra o qualificativo de - anti~patl:ioüco _:_ que o··nnbre Depu tado A. RIO~ 
•>mpre~tou ao procedimento dos representantes, que não comprehenctem 
funcção do Poder Legislativo na conveniencia do estado de sitic,J. 

Acha que essa extrema medida politica suspende todas as garantias co,l-
stitu'Clonaes (apoiados); a-cha odioso que o pa-rlamento decre tando a coacção 
.para o •povo, para a impr ensa, se q ueira beneficiar com um privilegio, coüo-
canclo-se acima ela l ei . 

~-\ immu.niclacle parlamentar ê uma ficção que, daJclo o estado de sitio, 11<l.O 

resiste á critica e á doutrina constitu'Cional dos povos c u'ltos . O dt:putado 
não ê irresponsavel nem ê sagra·clo quando a Nação tem ele soffrer T,odos o-, 
rigores {lo interregno con stitucionall, e os cidadãos todos os vexames das leis 

de excepção. (:AtJaTtes e atJoiados . ) 
Isto ê que não 'ê democratico, l).em. ê_qecente . (Apa?-tes n ·lt?neTosos.) 
Pe'nsa que o historiador amanhã nãp poclet•á estabelecer differença en-

tt·e os actos _inspirados pelo t·eceiu, elos actos d~ct.aclos pelo patriotismo . 
Não compt-ehende •Con gresso sem indepenclencia de . tribuna , e tal inde· 

penden cia ê in·com1Jativel com o esta do de sitio. Finalmente, pensa -que t 
irrisorio que a Çamara tranq-ue ü direito . da minoria, t·espeitavel e intangível 
no seio -ela ·Commissão de J u stiça. (Apo·i.ados, não apoia-do.~.) 

O Sr. Francisco Glicerio: - Sr. Presidrnte, não venho propriarrn ente. 
uppôr-n:.e ás opjniões emittidas pelo nobre deputado do · Disbricto Feder-al em 

H:lação á disposição regimental, pois que magistralmente o fez já o uob!'e 
De).)u tado ·pelo Rio de Janeiro . 

Pare..!:e~me que não Ira· duvida nenhuma acerca da impossibilidade de ser 
o voto em .separado recebido com o proje'Cto. (Apoiados e não apoiados.) 

Venho a·penas fa.zer algumas "Observações de ordem, de accôrdo com a 
1ais são que me cumpt·e desempenhar algumas vezes junto elo~ a1r"igos politi -

ros desta 'camaraé venho dizer, Sr. P .residente, que bem desuonflav a que o 
debate relativo ap adiamento seria uma uma. bomba -exp·losiva atirada ·n n 
seio ele uma tCamara reunida e domina;da do espírito ·patrloti-co de concon·r,r 
'Com seus esforços e sacri'ficios para que a ordem .publica se restabelece:;;sG 
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ccnr.. o concurso simultaneo, con;;titucional e indispensavel dos dous podere.:; 
da União.. (Lipaiados ge·raes.) 

I) R1~ . . ARTHUR RIOS: - E o proj.ecto n. 9 é a prova disto. 
o · SR . . FRANCisco . GLIÇERIO: - Não posso e nem desejo faltar siquer ac. 

mínimo 1'espeito qeu devo aos nobres dl'P).lta,dos que · pensam de modo dif·fil" 
rente . C4poiados geraes.) . 

Votando pelo adiamento, el'les perante seus con•dda dãos 
, s éus eleitores (apoicuiJos); votando cont~·a o adia mento, nõs temos do m esmo 

m ódo a m~sma r!Jsponsabi~ida-de cleante dos nossos concidactãos e elos nosso.; 
el eitores. 

A. posição é . i·g]lal. (Li~oiados e não apoiados.) 
O rSR BElLISARIO DE !SouzA : - Peço a ·pa.lavra .. · 

O <IR. FRANCISco GLICERIO: - Não quero dizer que seja in-.pa triotioco e.str! 
ou aqwil-le procedimento. 

Vou, porém, revelar o meu sentirr..ento em r.elação a este, a ssurnpto; 
~triméirament:e, t"efiro-me á illustre minoria: da Commissão de Justiça , que .~ ;:, 

,. compõe ele distinctos amigos e do illustre relator, o honrad-o. lead.e1· da ba nca-
. da ni.uninense . 

Ainda não comprehendi, .S.r . Presidente; o que terr. em vista a Commis-
são e o que tee m em vista os nobres deputados partidarios do ·adia m ento. 

•Porque se p-t·etende, porque se tem em vista jungir o adiamento á p ro-
rogação do esta;do de si t:io ?' 

P a ra que este p-roi}o·sito deliberado · de fazer depender uma causa . . J., 
o~tra. ? ~.-

G Sa. 1 FRANCISCo BElLISARro : - A discussão é connexa, no modo ele in-· 
terpretar as immuniclades parlamentares. · 

0 SR. FRANCISCO GLICERIO: - Porque então OS nobres deputado~ não 
"1->rescntaram direC:~ament·.e á C'amara '11m projecto propondo o acliarr..ento· da~ 
sessões? 

UM sa·: DIDPUTADo: - :Porque já tinha si elo al}l'esentaclo um pelo Senhor 
Bricio Fil:ho. 

I 
O 1SR. FRANcr,sco GLICI>'"RIO: -O SI'. Bricio Filho apre;:~entou, com a nu-

nua e a ssignatul'Çt de outros amigvs, um projedo . re1ati.Jo á pror ogação do 
sitio. 

O SR . FRANCisco BElLISAR!O: - Mas ·dispensanuo o F.Jxecutivo de apr <: .. 
~ent.ar ao ~gislativo cont~s dos ·actos prati-cados durante o esta clo de sitio; 
não -el'a, pot·tanto, tã,o· exduS'!vamente referente ao ·estaclo .. ele · sitio cómo- a. 
V. Ex. se affi§ru:-a ' . . . ,.... ' 

9 SI<. 'ZAMA · O Executivo te·m esta do n~uito occupado ~ (.Ri.so.) 
Ü SR, FI\ANI]IS'Cy GLICERIO: - 0 Pode r Executivo COmJ;Jare.ce per a nte (J 

Congresso decla rando q•ue ainda não lhe foi possível calligir documentos n e-
cessarios p;,ra pr estar eonta dos seus a ct os mr. relaçãq ao siti_o de-ct·e taclo 
pelo Congresso e, ·po-steriormente, . por elle; quereriam os nobres · cleputadvs 
qu~ :;, Camara obrigasse ' o. Poder .Executivo ... 
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O SR. FRANCisco BELISAR!o: ·- Não tratamos disso. (TrocMn-se ?lt-~1-itos 

~utrõs ap.M'tes . ) 

10 SR. FRANCisco GLICERio.: - O que é urgente é a prorogação do sitio, 
que finda a 30 do corrente; e os nobre13 deputados s a.bem quant'Q é incon-
veniente que o Poder Executivo venha encontt-ar- se no in:tervallo dax:tuelle 
qU€ f.inda para ·o outro que ha de vir; collocar, porém, a prorogação do sitio 
·na de.pendencia d·o adiamento, •é declarar ao Executivo que tão cedo não tem 
a prorogação . 

-\, 

Os SRs. BELISARIO E NILo PEÇANHA: - V. Ex. está prejulga.ndo a ques-
tão. (Apa1'tes.) 

O SR. FRANCISCo GLICERIO: - M'as porque os nobres deputados hão de 
f azer depender a ·prorogação do sitio do adiamento? 

oQ ;SR. FRANCiSCO BELISARIO: :.__I V . Ex . é quem faz .. 
0 SR. ZAMA: - F açam como eu; voterr. contra o estado de sitio e O 

a diamento . 
O SR. FRANCISCO G'LICERIO : - - Porque essa dependeri.cia '! Peço ainda uma 

vez descul·pa ao meu nobre amigo, relator da commissão; não estou empres-
üLndo a S. Ex. ·nenhuma intenção de m anobra. 

O SR. ERICo CoELHo: - A' minoria da I:)Ornmissão? 
0 SR. FRANCISCO GLICERIO: - Sim, a minoria. 
Estou assi-gnalando o peri-go que se rr..e afigura haver. 
PrBI:)isa rnos dar a prorogação do estado de sitio . Parte da comrnissão 

acha que o adiam€nto das sessões é consequencia do estado de sitio; outra. 
parte entende que não, e Congresso Nacional pôde perfeitamente funccionar. 
salvas as immunidades parlamentares. 

St Pr€s~J<?,nte, aoeonsel•tàndo a separação desses dous projectos, entendo 
que o projecto de a diamento deve vit· regqlarmente assignado por cinco depu-

tados, ser sujeito a apoiamento, afim de. ser pela Gamara disl:)uti-do normal e 
regularmente. 

O SR. NILO PEiçANHA: - Não cornprehend\m:.os o projecto de sitio sem o 
adiamento. 

C SR . FRANCisco GLICERio: - Queremos proroga,r o sitio; porque, pois, 
os nobres deputados hão de impedir essa prorogação e collocar o Poder Exe:-
Ctitivo da União n a éontingencia de violar a Constituição?· 

O SR. Nr.Lo IPEçANHA: - Não somos nós . 
O SR. ZAMA. - Não tenham susto, porque o Marechal não faz isso; fa-

ço-J!le justiça. 

O <S!,t . •FRANCisco G'LICERio: - V olto ao ponto '<'!e onde havia partido. A'ChO 
que ·os no·bres ·Deputa dos -devem reflectir e acredito que nenhum accôrdo se 
Pôde propõr neste assumpto s€não publi-camente (apoiados), para que se i:'e-
salvern nossas responsabilida!des e mesmo ' porque o legislador deve deliberar 
publicamente . jl 

:! 
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1Eu achava ~ue os nobres deJ:}utá:dos que {}referem votar pelo adiament~ . 
du!! -sr,ssões deverr:. arredar essa questãp, lembrando-se de q·ue o estado de 
sitio finda a 30 do corrente. 

UM Sn. DEJPUTADO: - Não· ha ninguem que negue o sitio. 
10 !Sn FRANcisco GLrcmnro: - Si neste ponto é accrode a Camara, por-

q·U6 .prejudicar a j:}rorogação, tt·azendo a debate .uma questão ardente, so-
)bre a qual é di.fficil o accõrdo da Cainara e qu e pó·de -talv·ez obter uma ·l"o-
tação contraria? 

Nessas condições, pondero aos nobt·es deputados que não devem preju-
dicar ·a ldéa principal, que é a prorogação. para preoccuparem-se do adia-
mento das sessões do Congresso. 

·Si os nobres Deputado~, reconsiáerandt. os seus actos já prati'cados, vol-
tarem :,. questào e .separa rem a .prorogação do sitio· do adiamento das ses-
sões, concorrem para que o sitio seja. jã, decretado, servindo assim ã justa 
ambição do Poder Executivo; e,, em segundo 1ogat·, os nobres deputados· evi-
tam urr:. choque violento, de eon;,equencias funestas talvez, dentro · de Um"-
Camara tão bem <'iis-posta para o seeviço publi-co. 

O Sr. Augusto Montenegro (pela ordern) : - Sr. Presidente, é ,_neoe.ssa-
rio que hoje mesmo a Camara de!i'bere sobre a materia regimental que Vossa. 
Ex. submet'Ce·u a · debate, visto ·como já deliberou que amanhã entraria em. 
,ordem do dia o projecto do Sr. iBricio. 

Vejo os Srs. Deputados com o Regimento na s mãos, já foi elle bastante-
n:.anuseado e interpreta,do; por conseguinte, requeiro o encerramento d:t 

disocussão. 
Consultada a Camara sobre o encerramento pe'dido pelo Sr. Augusto 

1\irontenegro, verifica-se terem votado a .favor do encerramento 58 e contn. 
58 Srs. 'Deputados. 

O Sr. Presidente: - Houve empate na votação do requerimento de en-· 
cerram ente . 

.A. Camara 'Comprehende a urgencia da materia para ultimal-a na sessã.o· 
{'!e hoje. 

Por isso, peço aos Srs. Deputados que tenham de usar da pa.Javra re-
sumirem os s eus discursos. 

O Sr. Belisario de Souza . (1J ela or(f,ern) dc·rende uma regalia da Constitui-
ção, pet·gunta ndo a té quando os deputados eleitos i>ela Camara p ara tomarem-

·parte nos trabalhos de uma corcmissão q·ualquer poderão por uma maiorl3.. 
de um ·voto ser suffocados de tal f6rma :<JUe não possam trazer · á damara a~ 
suas opiniões. 

-· Defende, p~rtanto, o direito da minoda de apresentar .o seu voto em· 
separado, .mostra a intima ligação que ha entre os deus assumptos de pro-
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Togação do sitio e adiamento da Oamara e termina espet-ando discutir-se o 
voto da minoria .com todo o criterio que caracteriza a C'arr..ar..a . 

O Sr. Herculano de Freitas: - Sr. Pr8Sident•e, a proposito de estad·:> 
de sitio, a P.roposito de adiamento tem-se trava'do dis'Cussão, que tão so-
mente em volta dos artigos do Regimento devia correr. 

O Regim-ento da Camara estabelece regras para os tm1balhos das com-
missões, regras nas· quaes_ está contida a disposição de que a mino~:ia da~ 

-commissões pode dar o seu voto em separado, corr.o está tambem estabelecido 
que -cada '<ieput8JdO membro de COmmissão pôde assignar-se ven'Cido. 

'0 1Teg1mento -d-a Oamara €sta,belece ta!!Ilbem que cada deputado tem o dl· 
reito ae assistir ás -dis•cuss!ies travadas no seio das commissões, torr..ar parte 

nellas, apresentar suas idéas, apresenta-r en:.en'das vet1balmente ou por escri-
pto. ·Estas são as regras geraes do Regimento e precisamos vêr sómen;'f! 
se essas regras se app!l'Cam no caso vertente. 

E' só o que temos a fazer. · 
ou· essas regras se appUcam ao caso vertente e a ' minoria tem direito de 

apresent-ar ·o seu voto, ou não se applicam, e neste caso não podia apre-
sentai-o. E' essa a questão. (Apoiados.) 

Appla·uào-me de que a C8Jm8Jra concorde com o que tenho e:x:pendido. 
O Regimento tratando em capitulo especial da p.rorogação do Congt·esso 

e de seu adiamento estabeleoce t·egras para um e outro caso. 
Assim, as regras sobre o adi:unent-:1 t;ão ~spe~'hea e dizem que a proje-

cto de auiamento só pôde ser apresentado por 1Cinco dep1.1tados, só pôde ser 
· discut1d'o depois d€ approvado pela maioria dos !leputados presentell. 

·A~nda mais, Sr. Presidente, o Regimento exige que o pt·oj-ecto de adia-
mento estalbeleça o dia >fixo e determinado em que. se deve reuni·r o Con-

gresso, de fôrma que ' se :Preencham os ·quatro mezes de sessão dentro ao 
anno . 

'Evidentemente, diante da bôa ré, embot·a para e·spiritos não habituados 
â,s lides j-urídicas, esta parte do Re-gimento estabelece regr~ restri'Ctivas, b 

regras restrictivas não podem ser interpretadas ampliativamente. 
rSi o Regimen-to determina de um modo especi8Jl a respeito, é claro qu-> 

deroga as regras -g-et·aes. 

Não ha outro mo·do de encarar a questão. 
Não temos que comprehender o motivo por que o n obre deputado vot:. 

pelo adiamento, não temos que com·prehender o motivo por-que outros votam 
contra o estado de sitio . Não é es~a a o'Ccasião opportuna. Aqui con:. a bôa 

fé -de -cada um, corr. a ·independencia de todos os representantes da Naç;ão; 
aqui -cada um de nós, com todo o patriotismo, ha de discutir' as materias e 

de II'el;!olvel-as conforme a · sa-bedoria do Congresso entender. 
'8r. P r esidente, applaudo . os vossos escrupulos,_ não querendo assumir a 

responsabilida-de de }'esolver o assumpto, entregando-o ao criterio da Ca-
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mara, que não pôde absolutamente acceitar o voto em separado da minoria. 
ela coínmtssão . 

O R egimento f-az os ]Jroje,ctos tlas corr.missões independerem de certa!i . 
e determinadas con-dições; mas, projectos de commissão são a mani<festaçã.> 

da ma ioria de seus membros e não a ma.nifestação da mi·noria. (Apoiad<Js . ) • 
A minoria não ·pôde valer maÍs que um, dous, tres ou quatro deputado~ 

e quando um, dous, tres ou quatro deputad-os não poden:. apresentar um 
projecto a respeito do adiam·ento, um, dous, tre~ ou quatr.o rr.embr.os- de ·com-
missão não pódem apresentar projecto a este respeito. (AP·oilld!os.) 

A Camara estiá sujeita ao cum]Jrimento da lei; pôde revoga:l-a, mas em-
quanto ella existir não páde deixar de obedecer-bhe. 

A Gamara e~ sua sabedoria não -pôde deixar d·e votar no s entido de não 
ser discutido o voto en:. separado, porque o R egimento exige ·a assignatura 

de 'Cinco de·put.aldos pa·ra esses projectos. . (Apoi11àos.) 

Isto é o que penso, convicto, na minha iiê intima, de que interpretei ll 

v erda:de regimental; não tenho, porém. a pretençã o da infaHibili·dade do meu 
modo de pensar. (Muito b~m; muito bem.) 

O Sr. Zama (pela ·01'dem) : - O aviso d e V. Ex. era escusado· para 
mim. Comprehendo mais do que ninguem que é nos;; o dever não estarmos s 
desl)erdiçar ten:.po ocom questões que no fundo não passam de questões by-
zantinas . Está..se a discutir o que, Sr. Presi-dente? Si a opinião da minoria 
da commissão deve ser o·u não ll!precia•da :Pela Camara. 

UM SR. DEPUTM>o: -Quando não . affecte o R egimento. 
O !8-R. ZAMA: - Al)egam-se alguns ao art. ·9'7, que é o que trata dús 

projectos adiando as sessões da Cam ara. Entretanto, o nobre Deputado pela 
Bahia ha bem l)ou.co tempo mostrou que essa disposição do art. 97 podia 
ser supprida .fa-ci-lmente pelos membros' da commissão que q,uiz.essen:. junt<tl" 
assim uni ou ?ous de:Putados que assignassem o l)Cojecto. Por consequenc-ia , 
isso não tem valor. 

E depois( 8-r. P-residente, nós no.s devemos lembrar· q·ue estamos ' sob o 
regimen republicano e que elle estabelece, como condição da sua vida, a. 
mais ampla discussão para todas as opiniões e que nesta casa não ha nin-
guem que não t<mha direito de ser ouvido até sobre questões insignificantes, 
quanto mais sobre questões de elevado interesse publico, ocomo' seja a deccé-
tação do estado de sitio e o adiamento das . sessões. 

Sr. Presi-dente, rneste momento me dirijo ao illustre Gene.raJI que com-
maml.a esta phalange. 

Onde póde o no.bre General encontrar attritos nesta Oama.ra, disposta ~ 
al)oiar o Gov-erno, a fornecer-lhe _ todos os meios? 

Nas idêas conjuncta;s do adi'amento e do estado de sitio? 
Mas, :Primeiro nós temos. de votar o estado de sitia. 
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.Si a opinião ê que o estado de sitio ê indispensavel, o estado de sitio 
passa. 

IS•t a opinião oê que o a;dia-mento não deve •ser decl"etado, o a-dia-mento ca:he , 
e o estado de sitio conti.núa sem a menor ínconveniencia para a marcha go-
vernativa. 

Para que, pois, havemos de · es,tar perdendo tempo? 
E' do decoro desta C'amara, ê do ánteresse do governo, ·ê da ·honra da Re-. 

put'lica que ambas as opiniões sejam larga e francamente discutidas diante 
da Nação, para que .cada um de nós teme· a responsabilidade do seu .proce-
.dimeni:o . 

.Si esta Camara, pol' <Uma votação" que espero não presenci:;tr, resolver 
que o voto da minoria não deve ser aceito, . direi alto e bom som que e·sta 
Camara não comprehende o .que ê democracia, nem o que ê Republic~>.. 

(Apoiados e não. apoiados.) 
. O SR. ERIC'o CoELHo - Quem não comprehende ê V . Ex. 

N:inguem mais ·pedindo a palavra, ·ê encerrada a discussão. 

O Sr. Presidente: - A Camara tem de. .pr onuncia-r-se sobre o seguinte: 
si ·a m a teria do voto em separado offerecido pela minoria da Commis.são de 
Constituição, L egislação e Justiça deve ser discutida conjuntamente com a 
do projecto n. 7, de 1894, que proroga o estado de siNo até 31 de Julho pro-
ximo vindouTo,. ·ou se deve ser discutido tão sómente o parec-er que adopta ·o 
referido projecto. 

·Consultada, a Camara decide {J.Ue deve entrar uni·cament., em ~iscussã<> 

a ma teria do projecto n. 7, deste anno. 
A Camara resolveu que fosse dado para orde:u. da dia dE: amanhã uni.ca .• 

mente o pare.cer da maioria da Commissão de Constituição, L egislação e 
Justiça, que adopta o projecto n. 7, desce anno. E' esta a deliberação que 
a Mesa deve cumprir. 

SESSÃO DE 29 DE JUNHO 

O Sr. Lamonnier Godofredto: NãCY vem discutir propriamente o 
projecto de prorogação do estado de sitio, vem sómente justificar o voto que 
dará em ma teria tão im.pO'I:tante. · 

o· 'JH'Ojecto ·Contém dous a ssumptos importantes: em p1"<imei·ro lugar pro-
rogar o estadG ele sitio, salva ndo as immunidades parlambntaTeb de que tra-
tam os arts. 19 e 20 da Constituição; em segundo lugaf' concede ao !Poder 
Executivo o prazo n eees.sario para a ap!'esentação ·de· suas contas relativa-
mente ás medidas tomadas durante o periodv ultimo por .que passou a 
~atria. 

Vem de·clarar · a seu paiz {lU e votara .con tra 0 ar.t. 1" do projecto, Não 
concede prorogação ao estado de s it,io. 
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O Poder Executivo é o encarregado de manter a ordem publica e se en-
tendesse que o paiz precizava de ·medidas ex-cepcionaes para o resta.belcc.i-
mento da paz e garantia da estrubilidade das instituições, elle devia ser 0 prúc.. 
me.iro a usar de f·ranqueza para com o Congresso, solicitando essas me-
didas. 

Assim, porém, não procedeu; em sua mensagem aliás ·esc.ripta com pa-
lavras •briihante:s e dirá mesmo com o maiOr tino politico. 

Desde o momento em que ·esta me'dida nãg .foi soLi·citada pelo Poder Exe-
cutivo ·e o Congresso é que V'em offerecel-a d'e motu-v·ro<prio, . ter-se-ha que 
todos os actos do Poder Executivo, durante a prorogação do estado de sitio, 
ficarão sob a responsrubilidade exclusiva do Congresso. 

Como consentir que IBSte ,paiz continue sob a pressão do terror, si, de-
pois de finda a revolta no porto do Rio de .Ja neiro, o governo annunciou a 
terminação (\a luta fratricida que enlutou por 7 longos mezes 0 céo da Pa-
tTia? Como , conceder essa prorogação de estado de sitio, si o Poder Exe-
cutivo em sua mensagem declara que druquella revolta restam a:pena.~ uns 
resquiciGs nos. extremos do territorio da União? 

Concorda que .se prorogue o estado de sitio n esses lugares onde a re-
volta aincla arrasta o ifinal de sua existencía, mas jpara a Capital Federal, 
onde a paz está estrubelecida e a revolta suffocada, como brasileiro, como' 
republicano, o orador não pôde votar por semelhante prorogação. 

Concr.;rda, repete, que se conced;, o estado. de sitio para os lugares ond·e 
ccn'tinúa a revolta, mas por fôrma alguma concordará com a medida odiosa 
contida no art . 1°, -relativa aos arrigos 19··e 20· da Constituição. 

Em · m aleria d~ lmmu nidl!.des parlam entares, o orador é um vencido e 
n ão um cünvencido. 

Quando se tratou pela .primeira vez do estado de siÜo, ·O orador teve oc-
casião de declarar solemnemente a sua opinião francamente; entende . que 
a immunidade parlamentar inherente ao mandato .político que se recebe das 
mãos populares, não pôde abranger medidas excepcionaes· que a lcance o es-
tado de sitio . 

A um aparte .convidando-o a votar pelo adiamento, o orador responde 
que votará co.ntra o aJdiamento, como .contra .o estado de sitio. Na quadra 
actual o adiamento do Congresso equivale a um su icídio moral . Não com-
prehençl.e como os amigos do governo são os primeiros a propor essa me-
dida. 

Votando por esta maneira, é razoavel; vota IP8lo ll-rt. 2° do projecto, 
em que se concede ao •Poder Executivo o prazo necessario para a apresen-
tação de suas contas. 

Diante da anarchi·a mental que reina em todo o· paiz, diante dos mUito!! 
tra•ba.lhos de que fo.i insufficiente para a apfesentação dessas contas; vota, 
pois, pela concessão do .prazo est rubelecido pelo projecto, ·mas tambem entende 
que esse prazo deve ser fixado e é nesse sentido que m andará · opportyna-
mente á Mesa uma emenda como conclusão das s uas observa,ções. 
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O Sr. Herculano de Freitas (nwvimento de attenção): - Sr. President.fl, 
não sendo forte nbs assumptos btblicos, temo não ter a felicidade de sahlr 
lncolume da cova dos leões, temo que, novo nesta .casa, sem a autoridade 
nwral que o tempo-e a e:x;periencia c-oncedem áquelles que a Camara costuma 
ouvir com attenção, eu possa, fonge de trazer esclarecimentos ao debate, longe 
<ie conseguir para a -causa que (l.efendo elementos de !força -e de v1ctoria, ao 
-contrario, enfraquEcei-a, diminuindo-Ih!) o prestigio , 

Temo não poder ·sahir incolume da cova dos leões! 
M;as não importa! 
De · certo não havia maior fé, de certo não ha via m aior desprendimento, 

:~:le certo não havia ma_ior preoccupação diante• de um problema mora] ou 
relig~ oso, da parte da prophetica figu~a, de que ha neste momento da parte 
de quem se . debate, menos pelos pontos geraes do projecto do que pela 
salvação dos princip,ios constitu cionaes, que ·esta Camara esqueceu e qu·e -
;precizam ficar agora salvos pelo es-forço de uma justa reivindicação. 

O SR. MoREIRA DA SILVA: - Ainda bem que confessa. 
O ·SR . HERCULANo DE FREITAS: --O n_obre Deputado êonhece-me e sabe que 

'COSê Ui)'<:' sempre confessar o ~que julgo ser verdade. 
Sr. -Presidente, um dos signatarios do ·projecto aqui apresentado pelo 

meu mustre coll€ga, Deputado pelo Pará, _o 'Sr. IBricio Filho, julgo-o neces-
sario, julgo-o imprescind•ivel tal como elle se ac-ha submettido á consideração 
<la Camara, r.' o seu fundo e na sua fôrma 

Em verdade a mensagem presidenciª'l e pwblicações posteriores derv.m 
_.como quasi termi-nadà a. ·revolta que ag.itou o paiz. 

E' verc'ade que o proprio chefe de policia do Estado do Rio Grande do 
Sul, -em circular que espalhou pelas suas autoridades, declarou tenni:nado _o 
movimento revolucion~rio 'naquelle Estado, restando tão sómente hordas 
de tandidos vagueando aqui e alli, e ás quaes -energ>ica repressão ha de an-
niquilar. 

Ma.s, é verdade tambem que, se na ordem material está, na linguagem 
<lo governo, terminada a revolta, ainda os estremecimentos resultantes desse 
movimento agitam· o espírito nacional e suas consequencias actuam, espe-
cialmente nos lugares até pouco theatro da guerra. (Muito bem.) 

E não ré só -isso; esse movimento creou responsabilidades; nestas ha au-
i .ores e cumplices, e é necessario que; .saro: as garantias communs de liiber-
dade, consagradas -<pelo nosso regi·men e pelas no·ssas le is, se possam des.co-
brir esses autores e C'Umplices, pa:r;a apurar seus ·crimes, de accôrdo com 
-a lei. 

0 SR. ERICo CoELHO - ·Mas não punil-os. 
o SR. HRRCULANo DE ·FREITAS - O m-eu i·llustre amigo ha de fazer-me o 

-favor de ·não -concluir aqui!lo que eu •não ~iisse. 
Essa questão discutirei depois. 

_ Por agora pergunto: por ·que nãq conct;der c eetadõ -de sitio ao Poder 
:Executivo, quando todos nós sentimos que >é necessario tii·ar. a Nação dessa 
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agitação fermanente e 'conti.núa em que ella tem, por assim d·izer, estado?" 
·desde ,o inicio da Hepublica? 

!Pais todos não comprehendemos, a Nação inteira não ·sente, cada espi~ 
rito não tem na .sua convicção intima o ,pensamente de que é n ecessario en--
~rarmos quanto amtes em um regimen de ·paz, de segw·ança e de ordem, l--

de ordem material nas ruas e de ordem mo'ra! nos espíritos? 
E não sabemos todos que .para <isso ê mistér ter.,se a pre~ -enel'gia, o-

VJgor indispensavel?! 

O Congresso NaJcionaJ, eleito no momento em .que perigavam a paz pu-
bl·i,ca ·e a esta;bi!idade das instituições, não poderá .deixar de levar ao Poder-
Executivo o auxillo {la sua autoridade moral, o auxiÜo do seu prestigio, afim 
de dar-lhe ainda mais força paTa o cumprimento do seu dever, iste é, a re--
pressão da revolta . e a pesquiza das r espon-sabilidades ccmsequentes. 

Não cumpriríamos bem nosso dever, si impedíssemos que ·uma ou outra 
cul.pa, até agora n ão apurada se averiguasse; se impedíssemos o governo de 
inquirir, fóra das garantias ·normaes das leis do processo, quaes os cidadãos 
culpados do movimento sedicioso e chamai-os a julgamento. 

O SR. 'VALLADARES; - Não apO'iado. 
0 SR. HERCULANO DEl FREITAS - Pergunto a .que V. -Ex. 0/á O. não· 

apoiado. 
0 SP., VALLADARES d;á um aparte, 
O SR. H'EROULA..."lo DE FREJITAS: - AJCho q111e o nobre Deputado por Minas 

Gerae.s não tem razão; se as -!eis -communs do processo impedem essa ave-
·rlguação na descoberta de taes responsabilidades, como não ~uspender as ga-
rantias que e!las consagram 'Para épocas normaes? 

O momento exige ainda oactos incompatíveis com seme1hantes garantias. 
E' ,precizo .suspendel-as, portanto. 

Não tenho, porém, em vista especialmente justificar -a necessidade do 
estado de sitio, . que sei apo:iado pela .qua;:Ji. u_nanimidade dos membros da tC~
mara. 

Quasi todos os Deputados aqui presentes, eleitos em _período doloroso de 
agitações em torno da Repuiblica, das suas instituições e do patriotico go. 
v erno que a dirige -e defende .com tanta ene·rgia e valor; todos es-ses repre- -
sentantes da nação, neste momento importantíssimo -da nossa bistoria, sen-
tem q_u e é necessario acabar c_om o periqdo revolucionario e dar ao !Pode::· 
Executivo, que tão bem ha cumprido seus deveres, as -armas necessarias para 
completar essa defesa, anniqu.ilando os ult;mos revolucionar!os. 

'P9r isso meu intuito C<IJ'Pital não é justificar . o projecto de prorogação 
do estado de sitio_ 

:Vejo-o a;pprovil;do por grande maioria da Cámara. 
O SR. ZAMA: -Quem .sabe isso? ... 
o 'SR HERCU.LANo DE ~.REI'I'As: - Conheço a manifestação das opinlõ~s e-

posso assegurar ao nobre Deputàdo que assim succederá . 
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El por isso, dizia, venho á tri•buna não para discutir propriamente o pro-
. ~ecte no sea todo, IT).as sim um ponto que teruho visto controvertido, se bem 
· que julgue victor.iosa' a opinião que sustento, 

Refiro-me, Sr. Presidente, á parte do artigo 'do ·projecto que declara 
- salvas as · ímmunidades consignadas nos · a.rt.s . 19 e 20 da Constituição. 

T~mho visto fazei·-se em volta dessa disposiçã o uma pro·paganda menos 
· p31trioUca <;consinbam que diga assim), senão menos criteriosa (perdõem-me 
·ainda a expr.essão); propaganda tendente a collocar o Congresso Nacional 
mal visto perante a opinião, IComo se elle arrancasse das leis faculdades e 
garantias extraordlnarias para si, deixando a Nação sem ellas! 

Quando, Sr. Presidente, se levanta tal .propaganda contra um dos po-
deres em que .se mantfesba e em .que r eside a soberania n acional, é precizo 

' que ten-hamos todo o cuida do, .que nos ·preoccupemos formalmente •em annul-
lar-lhe os erros resultantes e o.s effeÚ:os perniciosos. 

Que são i~munidades parlamentares? Que são as prerogativas de que 
- gozam os parlamentos? Acaso são odiosos privilegias .pessoaes dos Depu-
. tados, NãJo, ,de modo algum. :São, sim, prer:Ogativas' inheren.tes a um dos po-
. deres soberanos da 'Nação. 

O .SR. VERGNE DE ABREU - E de que não podem dispens~<r-se em circums-
tancia alguma. 

0 SR. HERCULANO DEl FREITAS - Vir á tri.buna popular da imprensa OU á 
· do Congresso allegar qur, este faz uml.. excepção, decretando para si immu-

n:idades incompatíveis •com o nosso cad·ga !fun·damental, é fazer uma propa-
ganda inverídica, a nti-patrioti-ca, menos criteriosa ... 

Como, Sr. Presidente, se consegu: ram e se vieram ·cÔn oretizar nos co_ 
digas fundamenfaes dos paizes cultos ~s immunidades dos representantes da 
Nação? 

IComc, senão atravé:2. dM lutas mais eloquentes pela liberdade . política 
dos povoE', que as tornaram, Ionge de odiosos privilegias antes uma con-
qu!sta para a efficaz defesa dos in teresses po.pulares, conquista do espírito 
li!heral na nossa ·civilização, que •consagrou tão largo .terreno á immunidade 
dos pa rlamentos quanto '6m liberda des praticas as nações avançaram. ·(Muito 
be?n.) 

IÜ 'SR. •"VALLADARES dá u.m aparte . 
.o SR. H:I;meuLANo DE FREITAs - Nao contesto ao.s nobres De.putados que 

assim se dissesse. Poder-se-hia ter dito ·o anno passado; poder-se-hia ter 
dito este anno; poder-se-ha d izer no anno q ue vem, aM ao fim do seculo; 
mas, Isso dito um!l. vez., dua.;c , repetido dez, nã,. h :x de contestar v funda-mento 
de uma verdade .que 'é parte das conquistas dos povos modernos e civilizados. 
(Apar't.,s.) 

•Sr . P ·resld;ente, prlvilegio odioso, excepção, ficção cantncho~>a e bolorenta, 
tude Isso já se <disse so.l::;n; a Immunia.ade parlamentar, que •é uma das pre-
rogatlvas dos parlamentos consagradas ·pelo regh:nen representativo . 

• 

. . 
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Esses mesmos que assim dizem •Pela imprensa, ou ql)e . o dizem aqui no 
seio do Congresso, são os que se levantam e prégam o adiamento da sessão 
parlamentar, por ·julgarem que o Congresso não .póde funccionar sem im-
mun!idades! ! 

0 SR. BELISARIO DEl SOUZA 
m ,ento. 

0 SR. HERCULANo 00 FRIEliTAS 

O Sr .. . Erico Coelho não quer o adia-

Hei de chegar ás doutrinas do .m eu ·mus-
tre amigo. que em parte concorda com o humilde orador .que se· .dirige á Ca,-
mara e em parte com V. Ex.; doutrina que salva as immunidades do artigo 
19, exceptuando as do art. 20; !hei de chegar á opinião .do meu illustre ami-
go e c.orrelignonatio, cuda energia d'e convic9ão, ·c-ujo tailen1lo es1tou acostu-
mado a acatar .desde muito; hei de chegar ~lá, se o illustre· Deputado que 
me interrompeu, nome adm:ravelmente sympathico a meu espírito. fiiver a 
generosidade de não procurar por seus apartes fazer que outros, respondendo, 
interrom:pam as minhas palavras. 

Antes, porém, é precizo que se sai:ba, que se diga ao .paiz, que i·mmuni-
·<lades parlamentares são ·prerogativas do iPoder Leg:slativo que é manifes-
tação da . soberania nacional, como um dos poderes harmonicos e · independen-
tes, que a nossa Constitu-ição reconhece no art. ·15. 

E' precizo ir de encontro a essa ;propaganda, que .quer collocar odioso 
!'LOS olhos do publico -o Congresso,, que defende as suas prerogativas, para 
melhor e com ma:s independencia poder. defender os interesses do pov·p bra-
sileiro . (.Apoiados. Mwi:to bem.) 

Dizia, ·quando me deu •aparte <i illustre Deputado fluminense: •O que é 
extranhavel, -o que interessante ~ que os mesmos que acham as immunida-

. des parlamentos f :.cÇões ca;rrmnc;hosas e .odiosas ex·cepçõe)l, sejam os que 
pedem o adiamento do Con%resso, <por entenderem que elle não póde funccio -
nar sem immunidades!! De maneira que elles proprios acham, as immuni-
dades essenciaes á existenoia do Poder Legislativo, e, entretanto, as cham~m 
de ficções carunchosas e eX:cepções .odiosas!! 

d SR . (BELrsARLo DE !SouzA: 1-- Está argumentando muito bem ·contra o· 
Sr. E.rico Coelho; contra mim, não. 

:o SR. HERCULANo DE FREITAS: - O nobre Deputado •Plllo Rio de Janeiro 
não está sendo generoso ... 

'Ü ·SR. BEJLISARIO DE .SóuzA: Estou ~mvindo V . E:lí:. com muito prazer . 
•O SR. HERCULANo r>Íil FREITAS: - ... não está sendo gene·roso para com-

migo, prov·ocando assim com interrupções um collega e um companheiro, 
que •me ouve e attende .oom a indispensavel . benevolencia. 

Continuando, é bom que fique assentado desde já que -os parttdarios 
contrarias á opinião que me acho sustentando, como o illustre Deputado pelo 
Rio de Janeiro, Sr. Nilo Peçanha dizem ao Congresso o seguin~e, para o 
que --chamo a attenção dos Srs. representantes: 

O DepÚta.do não é irresponsável nem sagrado, qu:mdo . a nação sirf.fr e os 
rigor es do interregno constitucional. , 
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Esta phrase é do Sr. Nilo Peçanha. 
Para S. Ex . ha interregno constitucional em nosso paiz quando estão · 

de p·é os poderes constituídos e legítimos da nação! 
O 'SR. NILo PEÇANHA : - Não desejo interromper à V. Ex., mas hei de 

discutir a doutrina do interregno . constitucional. 
O SR. HiEJRCULANo DEl FREJI~As: - :Si provar essa novidade, hei de dar o 

privilegio de invenção ao nobre deputado. 
lQ SR. NILo P:WÇANHA: - Talvez não seja minha a invenção. 
O SR. lliROULANo DEl F!lEli~As: - -Qúe é interregno constitucional? 
E' o desapparecimento da Constituição IJOr algum tempo, é a dictadura. 
E' isto o que P,l'·ega. e sustenta o nobre deputado? 
Ou s, Ex. não viu o resumo do seu discurso, e não é responsavel pela 

phrase; ou S. Ex. é reEU>onsavel pela phrase que citei, e em taes condições· 
sustenta perante o Congresso Nacional o absurdo do desapparecimento da 
Constituição por algum tempo, em virtude do estado de sttio, que a Consti-
tuição regula. 

0 SR., NIL.O PEÇANHA: - Na opinião de V. Ex .. 
O SR. HERCULANO DEl FREITAs: - Estou procurando at·gumentar com boa 

fé, e tudo quanto possa contribuir para esclarecer os meus <.rgumentos a 
Camara ha de acceitar btem . 

Queremos, todos n ós, eu e o nobre deputado, -os que sustentam .auma 
cousa e os que sustentam outra; queremos todos qu e haja uma solução 
patriotica e util á Republica. (Apoiados . ) 

O SR. NILO PEÇANHA: - Com toleroncia. 
b 'SR. lliRCULANo DEl F REITAS: - Com toJ.erancia sim, e costu mo m a n-

tel-a, .e n ão faço outra cousa, mesmo quando protesto co:!ltra uma manéita 
de discutir que r eputo inconveniente, mesmo quando tenho necessidade, como. 
a;gora, de justifi·car uma verdade que não póde ser obscura' aos · olhos me-
nos. expe'rimentados na leitura das leis. 

Com toJ.erancia !faço o meu protesto, justi'ficando sel'em as i171munidades 
que a lei dá ao parJamento, prerogativas de um dos poderes soberanos da 
Nação e não privilegios individuaes dos representantes, e justificando tant-o 
mais quanto é certo q u e taes immunidades se acham consagradas nos 
arts . 19 e 20 da Constituição, de modo claro e expresso, qu e, antes de 
serem uma excepção do nosso direito, são uma conquista liberal consignada 
em todos os oodigos .fundamentaes dos paizes cultos e su'!:tentadaJ em mul-
tiplos julgados. 

Feito o q u e o Sr. Presidente, poderia chegar ao poDtó culminante da 
discussão, si não me r ef erisse ao inten·egno ·constituoiona.l do lllustre depn-
tado fluminense. 

·Esse interregno é a ·dicta dura, e o estado de sitio ·regulado peJa· Con-
stit~ição Brasileira não o poderia permittir, sem o m ais fl agrante absurdo-
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Com tal doutrina, o nobre d~J,Jutado vem em soccono, da opinião q.ue 
sustento. 

S. Ex., pa:ra poder chegar á suspensão das immunidadcs pelo -esta:do àe 
sitio, conclue pri-meiro ser este o interregno consiitucionaZ. 

Ora, provado que o es'tado de sitio, estabelecido e. regulade P<ela nossa 
Constituição, não póde determinar esse interregno, - OJ a suspensão da 
Constituição no seu todo, - segue-se tal estado de sitio não poder suspen-
der as immunidades do. Congresso Nacional. 

Isso é claro. O nobre deputado veio pois em meu :mxi!io; porque é 
evidente que a· nossa lei baska não consagrou uma disposição destinada a 
annullar· todas as outt·as; porq.,u e é ,~vidente .q11;e a nos~~ lei . não deixa duvida 
sobre o monstruoso erro do ilnten·egno constit1wion(JJZ. 

Esse interregno não pó·de existir, a Constituição não póde regular o 
seu proprio desapparecimento; e assim sendo, o Pod!er LegiSlativo tem de 
funccionar e não póde ser comprehendido sem a _plenitude das immunidades. 

Estas pertencem-lhe e não aos seus membros ind:vidualmente. Tão 
claro é isso na Iettra e no e spírito da disposição constitucional , .que· o 
art. 20 da Constituição exige, fóca o .caso de flagrante, licença da Cama.ra 
para o representante ser preso -e, -em quaesquer casos, licença para ser 
process~uilo : 

O poder pÚblico julga assim das sua:s prerogativas, porque lhe !ncum'be 
defendei-as para o bom desem·penh·o da sua missao. 

Ao contrario, o seu tra:ba.Jho poderia ser annullado por um outro poàer, 
. e, em Iogar de ser um poder independente, o !Legislativo não passaria de 
uma congregaçàg de sachristia, encarregada de dizer am.en, ou suJ'elta a 
ser enxotada ·quando -quizesse resist ir. 

E n em vale dizer que fóra do estado de .sitio as immanidades vigoram, 
d!esde que o estado de sitio póde ser decretado por ou!ro poder .que não o 
Legislativo, e ha sempre a possibilidade de rutastal-o ])OL' tal melo. 

As immunidrudes, longe de · ex>cepção ·odiosil, são elernent0s indispensaveis 
para o . b0m .funccionamento das nossaos instituições . 

Provar q:ue . são inatacav·eis ante a nossa lei, é o que I'Jretendo fal'ler 
depois de haver protestado contra a maneira por que eJla,i' teem sido com-
batidas neste recinto c fóra delle . 

'Sr. Presidente, a nossa ConsUtuição diz no art. SO ·que. dadas deter-
minadas condiÇões, !JOderá ser declarado o estado de sit'o em aiguma ou 
algumas partes d0 paiz, suspendendo-se _ahi as garantia'> constitucionaes. 

· ;rratandl!l da competencia d·o IPoder Llegislaotivo, no art. 34 § 21, si mi;l não 
engana a memoria, a Constituição diz q-ue lhe inc·um'b~ decr etar 0 es'lali'o de 
sitio durante as surus s'ess0es, .e ' approvar. bu ,sus.pender o estado ile sitio 
decretado pelo Poder Exeeutivo na ausencia ' delle. 
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No art. 418 § 15, si a inda me não 'f alha a memoria, tra.tando-se da com-
pet'encia do Poder 'Executivo, di z a Constituição que, na auserkia do Con-
gresso, o Presidente da Rep·ubHca, poc si ou pelos seus agentes, poderá, no 
caso de aggressão estrangeira ou grave commoção intest!na, declarar 0 es-
tado de sitio para alguma ou algumas partes do t erritorio n acional. E a 
Constituição faz um parenth'isis e refere-se ao art. 6° § so, ao a rt. 34 § 2'1 
e ao art. 80 <:J.a Constituição·. 

Ha n essas disposições uma co usa a estudar em primei•:o lqgar. 
O art. !fO ctiz: "Poderá ser declarada em estado de sitio qualquer parte 

do territorio da União, suspendendo-se ahi as gCIII1<Jntia.~ constit1wionaes". 
Devemos, portanto, pa ra argumenta r l-ealmente e de boa-f•\ para saber quaes 
são as liberdades que sofifrem restripções, a~tes de tudo, .procurar ver o que 
são as garantias constitucionaes referidas no art . 80. 

Qtia.!quer memino de escola c;Ie direito, com algumas lições de direito pu-
blico, sabe que garantias .constitucionaes são as gat·antias dadas aos ci-dadãos 
e ao povo, contra . os arbitrios e abusos dos poderes .Publicos. (Apoiados, 

muito .bem .. ) 
Vê-se logo, pois, que as garantias referidas no art: ~O da Consbtmção 

não podem ser outras sinão as ·concedidas aos indivíduos e ao povo, isto 
é, as garantias do capitulo constótucional que encerra oos arts. 72, 7>3, 74, 
75, 7·6, ?7, 78, e que , se inscreve : "Declaração de Direitos''. 

As immunidades parlamen tares são inher entes a um poder publico. De 
modo algum se po9-erâ sup.por qJ.l e, tra.tando-se de .garantlll.s cc>nstitucionaes, 
a Constituição se r efere a elementos de funccionament.o de um dos -poderes 
políticos da Nação. 

A não ser assim, se poderiam tam•bem julgar suspensas pelo estado de 
sitio as prerogativas do Poder Ex-ecutivo, consagradas no art. 53 da Con-
stituição; prerogatfvas que lhe dão fôro pdvilegiado, ' que não teem os 
deputados e senadores, e que _só permittem o seu processo depois de jul-
gada .procedente pela Camara a sua accusação. (A.poiados.) 

Taes prerogativas, poré m, nã o são em P'-'OV·eito da pessoa. são Ilara. o 
bom desempenho do cargo pUJb!ico, são immunidades sem as quaes as fun-
cções dadas aos representantes do -poder. publi-co não podiam ser . efficazes 
(apoiados), -são 'Partes da Constituição, são fibras importantes do seu ocga-
nismo; não h a aresto do Congresso; não h a leis ordina.rias, não ha medida s 
que as possam supprimir (apoi ados geraes); são a n teriores e superioces a 
q ualquer voto das Camaras, antes de reformada a Constituição. (Apotados.) 

Tão verda deiro é o que digo, que um dos orgãos publicas desta cidade, 
jornal de extraordinario prestigio e de extraorclinario.;; serviços á causa 
republicana, ao qual s·ervem os melhores talento-s e cuj.o prest:gio se acha â. 
sombra do grande nome ele Quintino Bocayuva (m1~itos apoiados); que ,esse 

,\ 
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jornal, ~ervido pelos m elhores talentos e no qual ha arguciosos ~olemistas 
e brilhantes estylistas, - para pi·ovar que o .estado de sitio suspende as 
ini.rnunidades parl~o.mentare;; - diz, como ainda hoje, que esta.;; estão com· 
prehendidas nas garantias do art. 78 da Constituição. 

1Sr. \Presidente, depois Que a Constituição consagra. expressamente as 
garantias ta xadas nos arts . 72 a 77, para qu~ se não possa julgar p.rejudi-
cada alguma garantia pot· ventura não enunciada, diz, no art. 78: ",A 
especifíéação das garantias e direitos expressos n a Constituição não exclu-e 
outTa'S gaTantias e di1·ei.tos NÃo EJNUMEJRtADos, mas resultantes da fôrma do 
governo que ella estabelece e dos principias que cons~gna". 

Em primeiro ·Jogar, litteralmente, immunidades parlamentares não· são 
t·esulta ntes directas da fôrma de governo republicana r apoiados); Eão re-
sultantes directas do regimen representativo, existindo tambem rem paizes 
monarchicos . Em segundo Ioga•·, ainda litte ralmentb, e mais se accentua a 
infelicidade do brilhante articulista, o arÍ:. 78 nefere-se a garantias e di-
r eitos não · enun~erados na Constituição e as immunidades parlamentares são 
consagradas expressamente nos art:;. 19 e 20 e portant,, enumeradas. 

Não é, pois, dellas que o cita do art. 7·8 falia, quando dê. garantias im· 
p!lcitas aos direitos r esu.ltaptes da <fôrma de governo e dos principias con-
stitucionaes. 

Tã o claramente ellas se acham consignadas, que publicistas de tanto 
merito só conseguem pa ra combatel-as argumentos d·essa valor. 

Vejamos, en tretanto, ·continuando na analyse da nossa lei fundamental, 
si o estado de sitho, estabelecido e regulado peia Consti.tu·:ção, ;pôde ter tal 
amplitude que su s·penda o funccionamento de a lgum do.> pod.,res publicas, 
ou si apenas o seu el'feito se es tende á s gara ntias e direitos dos cidadãos e 
do povo, attingindo os poderes pubUcos sómente nas attrl.buições destinadas a 
proteger os ·dire:tos individuaes, como, por exemplo, a c:>m·petencia para o 
habeas-coTpus perteri'cen te ao Poder Judiciariro. 

No · .primeiro caso, a no~sa Constituição consagraria a. /.ei maroial. 

Esta, Sr. Presidente, é do · direito internacional, do direito das gentes. 
0 SR. CINCINATO BRAGA: - Muito bem. · 
O ~R. I!ERCULANO. DE FREITAS: - Nasceu das guerras -externas, foi des· 

envolvida pelos tratadista8 ·e depois a:pp!icada por extens:"i o á~ guerras in· 
testinas, ás guerras civis . 

Vem definida nos autore~ e t ambem n as instrucções para o exercito 
dos 'Estados Unidos, promulgadas em 1&63 por Lincoln. 

As definições dizem que· a le! marcial consiste na suspensão, em· pro-
veito da autorida de milita r, das leis critmina es e civis, da administração e do 
governo, e na substituição destes · .pelo governo e autorida,de milita~es, mes-
mo no direito de decretar !·eis ' geraes, emquanto as n 9cessida des militares 
.exigirem esta suspensã.o, substituição e faculdade de legislar, 
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· Tal ' lel impôrta no · exerciclci da autoridade militar, r·.onforme as leis e 
· usos da guerra . 

.. Decretada a lei marcial, desappar.ecem todos os po!leres publicas, :fi-
cando em funcções simplesmente o poder: mil~tar, como em temp') <'Le guerra 

·Este é i!lim1tado, quer nos meios de que se serve, quer nas penas que aPPlica. 
Gom•, · conciliar taes pb'detes <:úm o art. 80 '§ 2o da r.ossa Constit-uição, 

em todas as suas partes?' 

A lei marcial é o exercicbo do · poder. militar. · em , tempo de e:uerra desse 
poder írresponsa vel e illiÍn'i tado nas penas e nos proces,>os. 

A nossa Constituição no a<·t. 80 § 1° diz: "Não se· achando reunido o 
Congresso, e correndo a Patria imminen.te peri-go, exercerá epsa a ttribuição 
(a de declarar o estado de sitio) o Poder Executivo Federa:." 

Limitando ·a exercício de tal attrtbuição, diz a Constituição no § z• do 
mesmo at·t. 80: "Este ' (o Poder Executivo), porém, d~rante o estado de 
s:tio, .r estringir-·se· ha nas medidas de repressão · <::ontra a;; pessoas a impor: 

1 •, a detenção em, logat: ni;io destinado aos ré os de cricnes comm uns; 
2°, o desten·o para outros sitias do territorio naciona: ." 

.Como, Sr. Presidente, admittir que a nossa IConstitciição no estado de 
s ' tio comprehenda a lei ma.rcial, com as. suas consequencias necessarias, com 
a illirhitação nos processo's •e nas penas a impor, Si _ ella propria limita 
precisamente a acção do Poder Executivo dura nte o eshdo de s!t. :o! (llft~itO 

bem.) 
Como a noss1:t. Constituição no estado de sitio pôde determinar a · <:reação 

· elo poder militar , i!Lmitaelo e ir"responsav.el segu_ndo. a lei marcial, n os seus 
processos e nos seus meio~. si a Constit-uição limita o 1que os poeler,es devem 
fazer d~t·ante o' estado de sitio? (Mt~ito bem.) 

0 SR. MoREIRA DA SILVA :1 - V. Ex . condemna os act0s do Poder Exe-
cutivo exoedentelj ao art. 80 da IConstituiçiL" '! 

0 SR. HERCUJJANO DE FREITAS: - Cheg·o lá. 0 nobre deputado sabe que 
eu nã.'J recúo . deante das minhas premissas . e das conclusões que porven-
t ura ·dellas possa tirar. 

O 'SR. MoREm.." DA SILVA: - -Gostar10i de ouvir V. Ex. nesse terreno. 
O SR. I-tiJRCUJJANO DEl' FREJITAS: - · Chego . onde o nobre deputado quer . 

s·. Ex. me conhece e sabe .que quem se educa como me eduqu<ii no selo 
elo glorioso particl.o t·epublicano ele" ·s. Pa.ulo, á sombra da palavra e do 
civismo da,quelles grandes chefes, não teme. dizer ao Co!lgresso, . onde repre-
senta esse Estado, a · integridade de seus pensamentos . (llfuito bem.) 

Perguntava eu como conciliar as illimitações e as ln·esponsabilidades da 
lei marcial com as limitaçõés e resp.onsa>bÚidadcs categori r:as .e precisas do 
art. 80 § 2• ns . J. e 2 da Constitu'ição e § 4o '('!('\ mesmo , artigo'! 

Essa tarefa , é impossivel . 

'·' 
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Ou o n0sso estado de sitio comprehende a le! marcial, e a acção do 
Poder Executivo · é !Himi,tada durante elle, o.u a nossa lei limita a sua «:om-
petencia e portanto repelle tal hypothese, sustentada pelos que combatem 
as .immunidades do parlamento . 

Ora. as disposições de direito patrio são incontestaveis a esse respelto: 
os ns . 1 e 2 do § 2• do art. 80 -categ.oricamente restringem ~ls attribu!-

ç<le!! do Poder Executivo durante o estado de sitio. I 
Não hn., :pois, conciliação praticavel. 
E ainda não é tudo, Sr. Presidente. Razões . de outra ordem conduzem 

ao mesmo resultado. 
A revolução de 15 de Novembro fundou uma r epul:olica federativa no 

Brasil, e a Constituição a organizou. 
E "' organizou de tal modo, sob o domínio de uma orlfmtação tão accen-

tuadam-ente parttdar!a da soberania local dos · Estaçlos, que, dis·outindo no 
Congresso um grande talento, hoje, um illustre transviado, arredio dos de-
vei·es patrioticos, o ex-ministro ·da fazenda do Governo Provlsorio, defendendo 
o projecto de Constituição, amedrontava-·se com o "exaggerado 'a;p•petite de 
fed'eralismo" reinante no seio da Constituinte. 

Sob essa insp!ração radical de a.mor 'á soberania dos Estados votou-se a 
Cvnstituição Brasileira, cujos textos traduz·em bem as tendencias doutrina-
rias que a inspiraram. 

A autonomia local é a base da nossa organização polit!cã o ailmin!s-
trativa, estabelecida pela lei e brilha ntemente r.onfirmada pelos factos. 

Os resultados prati;cos, o engrandecimento geral dos Estados patenteiam 
•as virtudes do novo regimen ·a despeito das pertUl'bações q_u.(' teem eonfla- . 
grado a Republica . 

As disposições const!tucionaes que estatuem, regulam e llm!tam a so-
berania dos ' Estados' !fed~rados são .claras e terminantes. 

Pontos cardeaes do nosso regimen, o legislador cu!dou especialmente 
em precisai-os de 'maneira a evitar duvidas, para desviar ·conflictos que 
agitasse a nossa vida politica e af1frouxassem os laços de união e de syll}-
pathia indispensaveis aos povos sujeitos a uma mesma lei e sob a protecção 
de uma mesma bandeira . 

.Assim, a Constituição determina taxativamente os casos de intervenção 
do governo federal nos !Estados . 

. 'Assim, ella assegura tão explicitamente a soberania destes, que àlspõe 
no art. 90 não ·poder admlttir-se ·projecto de reforma constitucional que 
... uere a egualda de da r epresentação estadoal no Senado 

E 3Jfóra essas segura nças, r esultantes immediatas da organização fede-
rativa, muitas outras disposições constitucionaes cercam de efficaz defesa 
a competencia soberana dos Estados. 

Entre estas é de maior vulto a clausula do att. 65 § 2•. 
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Entretanto, Sr. :;>r:esidente, si o nosso estado . de .~i tio const:tuciona! 
f osse a lei marcial, lel marcial :que por sua natureza transforma ·em pr aça 
'de g uerra o _legar onde lm_pera e sujeita-o, unica e ·excln:;~vamente, â auto-
~·lda de inilitar; si o nosso estado de sitio fosse essa l ei·, um dqs seus ej:feitos 
,proxim os set'ia annulla r a autonomia sobera na dos Estados. 

Por.que, dect·eta do o està do de sitio, p assaria h1 todos os poderes locaes 
_para as mãos da autoddade milita.r · da União, suspendendo-se a s funcções 
das a_utor idades e ·poderes esta<ioaes . 

A U nião d isporia assim de 1n~io facil e Infallivel pa;:oa intervir constan-
t einent-e . nos Estados e torna r uma mentlt·a lrrisorla '!. :nde·pendencia. dos 
poderes locaes, base do nosso reglmen , 'assegurada .pelo e~pirito e pelo texto 
.expt'esso, taxativo · e termina nte da Constituição . 

N ã.o teriamós n esse caso uma; ~edera:ção, m as , sim largqs attribuições 
•das a •utoriclades estadoaes subjugadas irt·esistivelmente a o Poc1er Executivo 

I 
-i!entl'al. 

Essa h ypothese as tlfsposições fixas e eviden tes da lei funda mentai .ex~ 

-cluem por completo, assim como desa mparam a fragil :ngumentaçã.0 em 
:favor da doutrina que combato . 

A 1el marcial ê pols· lncmnp,atlvel -com a soberania dho; Estados, confor-
me a consagrou o nosso pacto federal. A sua possibilidade seria a possib!lt-
dade do anni.qmlament~ . dessp, soberania , h ypothese inalm issivel deante elo 
.ar t. ·90 § 4° da Constituição . . O nosso esta do de sitio nào é ·pot'tanto a 1ei 
m arcial, n ã o s uspende poderes , suspende a,pcnas garantif!.s, e , estas se re- " 
ferem a os dieeitos individuaes ; p-orque, si suspendesse· poJeres, destruiria a 
.federa ção, a nnulla nclo a autonomia dos E s tados. Vê-se por ahi, Sr. Pre-
siden te, a verdade das minhas ad'firmações conciUando o estado de sitio .- ' . ' 

<pom o . tra balho parla.mentar, p ela inatacaJbilida de das immunidades. 
H a ainda multo como pt·ovar o que sustento. 
A .<<Co nsNtuição determina .qu:e . o ICongoeesso se .reuna .em .dia ceT't<O 

(ad. 17) , :para inaugurar suas sessões, e diz que só elle p-ode ad-ial-as 
(art .. 17 §. ·1°). As leis julgam crime Impedir ou t entar impedir a reunião do 
C ongt·esso. Gomo c~nciliar taes disposições com ft lei marcial, qu'e impor-
taria na suspensão do Poder Legislativo? 

Si o·· no~o estado de sitio aean-etasse a .Jei marcial, suspendendo esta 
<:>utros poderes que não o militar, o Congt·esso n ã o alcar.çaria rei:mir~se ' no 
dia fixp.~lo, quando nesse dia vigorasse~- como succedeu este anno; o estado 
de sit!rJ; não .conseguiria, pot·.tanto, o .Po(!ee Legislativo ,~umprit' a . mis·são 
constl tucional do artigo 17. 

Nas mãos do Executivo estaria a f aculd rude de impl"dir, .quando lhe 
ap·rol.;tvesse que os legisladores eleitos p ela n ação se c:Jngregassem para 
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;t;r.ata:v. dos interesses . desta e do povo <i.ue a -· éons~illle. ·E' admissivel tal 
-nosslbilidade? 

· .. A .. índole do nosso systeirta de governo, os princípios mantidos ·pelos. 
:povos •1\vres protestariam, si semelhante absurdo não fosse antagonieo cora 
todas as determi!!ações da nossa lei. 

p !emprego excepcional do estado . de siti o entre- nós, não ~uspende pois 
a . UC\)ão dos legisladot·es e essa acção não póde existir, pão tem efficacia~ 

não póde mesmo ser compr.ehendida ·sem as immunidades dos a;rts. 1!1 e 
20 da Constituição. . 

Sem ellas desapparecet:ia a independencia do P-odea; Legislativo consa,. 
gl'ad'a no art. 115 do codigo fundamental bt·asileiro, ficand ,) ~s representante& 
â m-erce de possíveis tropelias policiaes, quando dlrigiss~: os destinos ,d(). 

I . 
paiz um gove·rno vi-olento e sem escrupulos. 

O Congresso tem de t·eunir-se para desempenho das sua~ !l'u;.1cções ~ 
não o poderia fazer ' sem a -prerogativa da immunidad-~· logo, sendo im-
possível impedir a sua reunião, é inconcebível a suspenBii.o Ciii-S suas pre-
rogativas. 

tO SR. ZAMA e outros d eputados dão a,partes. 
O SR. HmRcur.ANo DE FRE>ITAs: - Ainda mais, Hr. Presidente. Si o es-

tado de 'sitio da nossa Constltuiç~o ê a J,ei marci:;>.l, que en·~end« com o des-
empenhp das funcções dos poderes publico!!, o Congr.esso náo póde tt·a-
balhar, · os representantes não teem immunidades. 

Entretanto a Constituição, no art. 3·4 § 21 estit.be!eee competir aO> 
.Congresso decretar _ o estado de sitio, e approva;r ou suspender o estado d" 
sitio !lecretado p elo Poder Executivo, •em sua ausencia. q'de faculdade, que 
podet· é esse que a Constituição dá sóme nte ao legislail:rvo de reunir-se e 
approvar ou não o e stado de sitio decretado pelo Executivo, si elle nãO> 

'tem immunidades para defender a independencia das suss de-libera:;ões?· · 
A Constituição dá só á Camara dos !Deputados o d1reito de accusar o 

Pr-esidente da Republica, e ao Senado :de julgai-o, e, E:ntretanto, o estad<>-
.de sitio com a ·1e1 ·mat·cial suprime as ·rmmun!dades que asseguram a -inde· 
J)e!f.dep:cia dos · vo.tos da Camaca e ·do ' Senado?! 

'· 

Ou o . Ppder Legislativo tem rus immunidades integra e~ ·aa. Constituiçã:iY 
•e rJÓde exerce-r suas .funcçÇes constitucionaes, ou não a9 tem -e neste caso 
11i\.C? póde: - ter incle.J?end~ncia para approvar ou suspender Jiv,remente o e!;tado 
de sjt\o ç1eçretado. pelo Executivo em sua ausencia . 

. A $R. ZA.MA l'tá. um aparte . . 

. O' SR.· HERC!JLANO DE FREITAS:. P ,ergunto a v .. Ex. o que é o art. 19' 
sem o art. 20? 

O SR. ZAMA: - O art. 19 vale tudo. 
O SR HERCULANo DFl Ji'REITAS: - O .art. 19 consagra a ~nv)o;a;bilidade. dos 

.repre>5entantes por palavras e votos ... 
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0 SR. 4\MA: - E é t udo . 
0 SR. HERCULANO DEl FREIITAS: - V. Ex ; dê Ücença, vou 'respondoc ao 

seu ·aparte . ·o art. 19 corísagra a inviólrubilidade da pa.ir.vra e do voto do 
deputado no Congresso . 

. . O deputado •falla e vota no · Congresso, mas sah'3 e ,a ,policia pôde 
prendel-o. 

Eis ah! a q.ue f.ica ·reduzido o art. 19 do ·nobre de-putado; 
O SR. ZAMA: - Mas da mesma fôrma com o art. 20,- a policia abusa-. 

(Troca?n-se muitos apa1·tes .. ) 
0 SR. HERCULANO DEl FREITAS: - 0 art. 19 não eX!Hte : sem O at-t. 20, 

este é complemento da'quene. 
0 SR. ARTHUR ORLANDO e outros dão apartes , 

L<tes prerogatlvll.<3 que têm a faculda.ie de impor penas em virtude de des~ 

O SR. HERCULA."<o DE FREITAS: ~ O -nobre ' Deputado por Pernambuco 
falia da Constituição dos Estados Unidos, onde se acha firmado no p onto 
em questão o direito inglez, sobre immunidades; direito que as ga rante 
aos r epresentantes e1mdo, morando et redeundo, salva a pronuncia lat ·na, 
de qu e a ppello pa ra o i.Jlustre Dep,utadd pela Bahia; isto é, Sr'. Presidente, 
o deputado alli tem immunidades durante a sessão, quando vem para .ella 
e quando volta; tar.tc, que juJgados do parlamento ing'lez consagraram o 
prazo de 40 dias antes -e depois da sessão; tempo não aceito nqs E stados 
Unidos, apezar de .Jefferson dizer' que não se deve entender por esse prazo o 
tempo estrictamente necessario para vir iniciar os trabalhos parlamentares 
e volta r á res idenci.a , depoll! delles terminados. 

Ex·pli-cado o aparte do nobre Deputado l)Or Pernambuco, volto á 
questão, 

Dizia eu que, ou o Congresso tem· !rreductiveis iminunidades da Consti-
tuiç:ão . e p6de exercer suas funcções de a;cusar o !Presidente · ja Rêl}ubllca 
e .julgal-o, de apl)rovar e suspender o estado de sitio por eHe decretado, de 
julga.r os actos por elle praticados, durante o estado de sitio, ou não tem 
immunidades, e n ã o pôde exercer taes funcções, 

Ou por outra, a disposição constitucional que estabelece o esta~o de si:t:a 
e. ,que o regula expressamente,. destrir:a todos as demais disposições consti~ 
tucionaes, -:- mesmo aquellas que limita1'!1 ·o estado de sitio e restr:ingem a 
acç!io · do Pdder Executivo (art. 80 § 2" ns. 1 e 2). 

Eis a que conc1uEões disl)arata.das chega a doutrina que : 8ust.ei~ta . a sup-_ 
_ pressão das immu~dades do . Congresso durant-e a _SUE!pensão. das gamnt·ias 
constit1tcionae..s , (l)hrase do art. 80). 

Ainda mais, Sr. Presidente. o Poder Legislativo é um · dos orgaos da 
soberania nacional, art. 15 àa ·c~ri~stlt~iào), e . Para e~s·e orgãr; fun~ciona;·· 
sãa indis·pensave:s ~~ 1mlllunid,acle~. e~rilO : pr~ga~_ os' 'que, ço~tr~<lict,çria
mente, p edem ó adiamento, por não comp·rehenderem legisladoJ·es sem · lm· 
mun .dades, e entretanto, sustenta m que <> sitio as sUPDI"ime. 'Portanto a 
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suppressão das immunidades importar:a no desapparecimento, temporario 
embora, de um dos poderes da nação, cousa inaceitavel em no~sa doutrina 
ccn~titucional, em que os poderes publicos não podem ter legalmentu solu-
Ção de continuidade. 

Ora, não podendo comprehender-se o· desappiarecimento do Poder Le-
gislativo e n?.o podendo este exercer suas funcções sem as immunidades 
consagradas na Constituição, segue-se que estas não pódem supprimir-se, 
pois isso importaria na suspensão daquelle Poder. 

E tanto isto é verdade .em face da nossa lei, que em relação ao es•tado 
àe sitio a Constitu:ção concede a tal poder a preeminencia sobre os outros, 
porque a elle compete decreta r o sitio e approval-o ou suspendel-o quando 
dem·etado pelo Poder Executivo em sua ausencia. Não sendo isso uma 
excepção do nosso direito antes ·pratica consagrada en•tre todos os p ovos. 

Na Inglaterra s ó o Poder Legislat:vo tem com·petencia para susp ender 
o "habeas-corpus" e o par·lamento inglez, bem ·como o americano, goza de 
taes prerogativás que tem a facul~ade de impor penas em virtude de des-

. conhecimento ou offensas aos seus .priv.ilegios. 

A Sup•rema Côrte dos Estados Unidos já r econheceu patentemente tal 
prerogativa do parlamento americano em um julgado luminoso, a c que não 
rega teia elogios, em seus commentarios constitucionaes, o. jurosconsul-
'lo Kent. 

Na França, onde o estado de sitio tem effeitos tão extensos que são 
incm:hpativeis com as limitações da nossa Constituição, ao parlamento in-
cumbe declarar· o siti,o (art. 1° da lei de 3 ue Abril de 1878), e quando, 
na ausencia del!e, o Presidente da Repub'lica o ueclara, as camara s reunem-
se de pleno ct.ireito, no prazo de dous dias (art. 2° ua mesma lei), bastando, 
em tal caso, a discordancia de voto entre •Senado e Cfl.mara, para ficar sus-
penso de pleno di?·e·ito o sitio (aTt. 5° da lei citada). 

O nosso_ direito, concedendo primazia ao Legislativo, não é pols ex-
cepcional , - seguiu as regras, do'minahtes em todas as nações li-
vre!'. E essas regras ·aqui em vigor vem provar, conjunctamEinte 
com a doutrina geral, que o Congresso não pôde sus-pender os seus tra-
balhos em razão do sitio; que, para exercer as fa-culdades qtle a - Consti-
tuição lhe concedeu, elle preciza funcciónar e de conseguinte conservar 
intactas as immun:dades, indispensaveis paora desempenhar com indepen-
dimcia a sua 'missão o • 

Ou essas immunidades são inseparaveis desse poder ou e!le não tem 
vida propria e Independente, como quer a lei fundamental do paiz em seu 
art. 15, já por mim referido mais de uma vez. 

E ·que perigos, .Sr. Presidente, poderia ·crear essa p1·eroga:tiva? 
Acaso o Congresso recusaria entregar seus membros culDa.dos ao jul-

gamento merecido ? 
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Não · é crive!. Mas se o abuso serve de argumento, tambem é licito 
suppõr que o Poder Executivo não emprega'I"á as medidas de excepção" do 
"itio .contra os amigos e protegidos . da pessoa que exer-cer a nrprema ma-
gistratum -da Nação ! 

Se o abuso do Legislativo é a1·gumento, o do Executivo não póde deixar 
de o ser o resultetdo é. que as mediaas de excepção seriam impossiv.,'s, ad-
mittidos todos os abusos tencl!éntes a illildil-as. 

~· Congresso t em interesse, a ssim _ como o .Poder Executivo, em resalvar 
a sua a utoridade moral e o seu prestigio, .concorrendo para a punição dos . . . '-
culpados. Estabele.cer o ·contl'a1·.io é querer regular o abuRo, pa r a o . qual 
não ha Jeg .slaçã o possível. 

A Constitu ição nos arts. 19 e 20 e.ffectivou as immunidade.s par~amen

tares de modo expresso. Ninguem .contesta que, <fõ.ra ela suspensão . das 
• "garantias constituciona es" , ellas vigorem com toda ,plenitude . Dada esta 

é que se quer concluir supprim~das aquellas. 
Isso seria a dec.apitação elo Poder Legislativo, seria . a destruição da 

Constituição pela propria ConstitUição, já o dissemos provando qual a na -
jureza e qual a extensão do. nosso est ado de s:tio. 

D ura nte este ~ por .ca·usa ·deste, que depende da a.pprovação e do. jul-
gamento · do Congresso, é quando m ais n ecessaria se torna a effectividade 
das p rerogatiyas dos legis-ladores. 

:be facto, Sr. Presidente, em período norma l, qua ndo de 1>~ todos os 
direitos e garantias dos cidadã.os e em .acção os remecl 'os juàiciari:Js p r o-
prios a assegurai-os, difficil seria qualquer vlolencia sopre ~m represen-
tante do povo : E qua ndo ella se désse, o r ecurso aos trlbunaes estava aberto 
P.a ra elle, como para todos os habita ntes o o pai.z. 

S uspensas pelo sitLo as ' garantia s e os !neios judiciar!os de defenclel--as 
ou reparal-as, o deputado o u senador. só pode encontrar pretecção que t orne 
effectiva a sua independencia de palavra e de voto, J)ara serv-ir os interesses 
do povo, nas immunidades que a Constituição concedeu ao poder que elle 
representa. 

Eis, Sr. Pres idente, porq.u e rep~to_ mais necessarias e mais asseguradas 
pela razão · determina nte da lei, durante o sitio do que em tempos normaes, 
as immunidades do Poder Legislativo. 

Esse sitio da nossa Constituição, Sr. Presidente,_ col)sag·ra f>implesménte 
1ts limitações que expuz, ainda que pretendam aco'mar-me d e incoherente 
por não j ulgar criminpsos e antes approvar os actos presentes do Exe"cutivo 
por ventura excedentes dellas. 

Não, Sr. Presi~ente, IÍã() ! 
Não 8 ou incohere11te . Em primeiro lugar, quando m esmo, em um m o-

mento e;xcepc!onal, fóra Q.a previsão e Q.o al<cal).ce da!! leis o Pod~r Executi-
vi. tiveses pr,<J.t.icaclo actos de .excesso ele poder em defeza da Republica, em 
uma situa~íj.o perigosa,_ nos incumbia a nós, os representantes da na~ão, 
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.vir ,dizer que eHe .o tinha f e: t-q para a .sal;yação da Republica (apoiados), e 
,"a salvação do povq é :a lei supr ema". ,: 

. Nós àev!amos dar-he o b~~ .de inde.mnidade. (NWJrllero•so·s apoiados.) 
A poittica não tem simplesmente regras de geometria (apoiados); é 

1 . .predzo ·a:.pproximaQ!lOcnor; tanto quanto . possive!_< do rigor das s uas linhas, 
.m~s . dando-lhes a f.lexibilida de · ind:spensavel; pàr~ haqnonisa]-as com os 
intereses variaveis da 'nação, (ll11tj,to bem.)' 

., , ·E ; . S.r . . :presidente, quando aind~ o Congresso ·:,_ e os r epresentantes 
mais . antigos ,me hão de '];}ermitt\r 'que _aphe indesculrtavel - quando ainda 

·0 Congresso nãó fe.z uma · le~ a respeito :de materia importanüssima como . . . . ' 
est'l, gua1·.dando todas a.S limitações constitucionfies~ r;fLq ·se poderia , exigir 
que, deante . da: suspensão das garanti·as dos arts. 72· a. 7S, onde se acham 
.conSf!-gradas a não reatroactivid·ade .das --leis, as g~rantias 1 do rtrocesso, o 

_,-"habeas-corpus" e outros. direito::; primordiaes dos cidadãos; não se p oderia , 
extranhar que deante disso o Poder Exe.cutivo fosse além dessas limitações, 

,nem se poQ.eria · exigir que elle fosse sugeito a r esponsabilidade . (A.poiadlos, 
m,uito bem.) 

J'á vê • a Camara, .Sr. Presidente; que as ·opiniões que sustentei n ão 
interesses vaTia v eis · da nação . (M ·u;ito bem.) 

N'ão é ríecessa rio buscar na Const:tuição, torturando-lhe o espírito e 
obliterando a lettra do texto, explicações subtis ·para a-ctos. benemeritos, m as 

' que nã() podiam afeiçoar-sé ·a todas as v irgu)as das leis, porquo os perigos 
do. · momento é as exigencias da · l!.lta ' não c~ntemporisaram com os regula-
mentos normaes. · 

·E'·· ]n·0cizo dizei· á Nação qne o seu Chefe a:ctual cumrtrió 0 seu dever, 
''defendendo-a da ·anar-chia, ' fortaleceu as ' instituições , anancou ·a · Patria das 
presas . do caudilhosmo tm·lJulento. E' precizo dizel-o. 

Mas pa ra isso nã.o precizamos sacrificar principio,; constitu ciona es in-
"·C;ontl'astavei.s : devemos sagral-o, elevanc1,o conjuncbame~1te eom .o seu. nome 
· a lei fmidainenta:l ·do paiz. 

Vou -::oncluü·. 
· J'a tenhc ;ean sado ·a a ttenção ex1:t·éiriamente benevola · dos ·meus collegas 

· (não áp'o·indos geraes)' ;>, 
O 1SH. ZAMA: - E' uma das m ais b'onii:as estt'éas a que tenho ·assistido. 

,. (Numerosos apoiadõs . ) 
-o SH. HERCULANO DID .FHEITAS: ,' .. já tenho llibUsado das sympatliias 

'dmi •'provectos ' mestres clest~ C:asa, ·cómó o !Uustre Deputado pelà Bahia que 
a caba de ser tão l!.songeiro para eomm!go. , 

Ó SR. BELIZARIO DE •SOUZA: - Tão justo. (Á1Jd iac1Jos), 
O SR. · HEJRCULANo DE FRElFITAs: - · ·Precizo: porém; ;Sr. Presidente, · lem· 

bri:tr' ai.nda qÚe ·a . Constituição da . Republica foi eonclulda e p.rocla inada 'no 
' moriiento em que sobre tódós Os ·es·piritos pa'rava a CJesconfiança ele _uma 
·lula · póssh•el e próvavel entre. o 'Poder ·Legislativo e o Poder · E xe-cu tivo; 
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~~s::,_ Constitu:_çãq. redig~d&. em t al época, promulgada sob- tal impres.sã<?1 \luan-
:~1o, se previf!> j{j,_ .o golpe de 3 de ,Novembro, não poderia ter .consagrado no 
~e;·- ~spirito ~ -~a su a l~Ú-i·a, di~p-osiçõ~s que , tol'nassem -~ P~der E~e~·~_tiv~ 
c~vpaz de . annu~lar a indepef!dencia do Congr~sso :r-<aqiona-1. (Apoi~àos; 

~ ~· . • miüito be-m ·.~ 

' ... :-. Quandõ se·· .. proclamóu a ·Constituição da Republica, já existi~ essa - ~~ti:t 
1á:fe;te entre o · Gov~rno dcl M'a rechal Deodoro e ·o Cóngresso ~acionai - ~ 
Ú te Congresso;· temeró.so de golpes contra ' si, não ia dei:iar ~a· lettr~ e:" rio 
e;~p :rito da, Cons·titu:ção fwcúldades· - ~ediante as ' quaes ·o Pod~r E~ecúti-~o 
p udesse ata;caf as suàs prerogativas. (Muito bem.) 

· 'Isto é um ponto· de · interpretação · historica da · Constituição, qúe ':ii.'ã'Q 
'Pôde ·sel· €Sqileciâb por· aquel!es que quizerem argul'l'\,entar lealmente e ·de 
b oa fé. 

A orientàç_ão dos homens que, redigiram e v"ot ::tram -a Cõnstitu ição da1 
Republic!J-, o espírito bem como os -perigos sç>b <:mja -insptração - ella· fói ela-
·borada e c oncluída detTamaria m no· assump-to sufficiente· 1uz, se de · iJi ; lnes-
mos os textos legaes n·ão fossem evidentes. 

A Constituição resgua;rdou a eompetencia indepebdente - do Poder Legis-
lativo -com _todas as segurança-s, cercando-o das· ma1s efficazes prér6gati'Vas 
e ··-das ind1spensaveis ·immunidades . ·~ ~-' 

A suJ}pressãJo desül:S fora a suspensão do Congresso e a susJ}ensão .do 
c ·ongresso é o . a nnfquilamento da Cón stituição ,Pela propria ' Constitu ição; 
!porque pe-la lei o Cong resso não pôde deixar de existir e preciz-,t · funccionar, 
· m axime quandq vigo.rara m medidas excepciona·es, -cuja ·riscalisaÇão incumbe 
tão sômente ao Poder Legislativo (art , 80, .§ 1•, 2•, 3~ e" 4_o; a~t .• 34 §. 231) . 

E~s . Sr. Presidente, o que .tinha a dizer, a nã o ser que quizess~ dila t a r 
os meus argumentos oom ·citações das Constltuiçõ~s e .das. Leis de todos os 
1.>0V_os desde a Guatemala até á R~mania, desde a - Dinamarca., ~t~ â. Repu-
bE-ca Argentina; _de c.uja ,Co11.stituição a nossa t)rou as .. disposições . r~latiya;; 

a o sitio, se bem que· as preciz, ndo . . po;r outra fôrma. _ , .. ·; 
. Eis .o que tinha ;:t· -di11er, e · o _·que d~sse são co usas .de di.rei•to e o . direito 

.é s o]Jeral).amente claro é · tran&parent€, e não -esse "conjuncto :. de _ tei\is _n:te~ 

.taphys'cas que .. a rabulice inven tou para. emba ir .os povos. (Muito bem.) 
O direito é claro, é e-xplicito, é dia•phano e penso ter exposto_. !') :direito 

com ta nta ·clareza quanto o imperfeito instrumento dil minha inteli igencia 
pôde transmittir os raios lumin0so~ . d~ v~~dade. · (Muito bem; · mu.Ú.o bem; 
_vwito bent. Ch;ande ' nu?ner.o de Srs. Dep-ut~do~ ievanta-se ààs- s;~a; dadei?·a's 
.para , abraçar e , au.m;·imentar ~ o?~d;r . . ) ppzasos ·- ~~a~./g~l~r-ids e ··n:Ó' r~-~ 
~into. ) · 

< ' '' ; ,.· 
;\ .·., 

() Sr. João Penido pensa. que ~f!. , pôde . d·i~e.r um; yeH~o . r;ep)l]:>ltcano, 
depois. da eloquente .prelecção de ,direito constitu;ciomi.1 '~ue. ac~ba . :a?' f~~el;" 
o honTa do representante de •S. ·Pa_ulo. "· 
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Vem ;:tpenas emittior o seu pa1·ecer e justificar o seu voto. Não ha no 
Brasil n1aior admirador do J\!l;arecha! - o M-arechal de Ferro - do que o 
orador. 

O Vice-Pres:dente .da RepubJi.ca tem luta do desde que subiu ao Governo. 
Não -repousava a:nda dos successos de 23 de Novembro de 1891, quando 
o descalabro das finanças· deso'l·ganizadas fez . rebe~tar a revolta d~ Santa 
Cruz, a cuja frente a:pp~r·ecia um sarge_n·to sem lnst~·ucção, mas que era di-
rigido ás occultas pelos sebastian1stas da terra. 

Mais tarde, quando o .Congresso, inte.npretando a Constituição, resol-
veu que o Ma r echal contmua ria na presideFlcia até o fim d,e 1wazo, t reze 
generaes dé ter ra e Jnar r esolveram impor, por um ma.úifesto, a , sua reti-
rada do governo, pela eleição de um novo presidente. 

Que fazer deante deste acto de indisciplina ? 
Tratar a questão com lenitivos e com cata pla smas ? Não ! 
O Marechal devia fazer .o que fez: reformar· os treze genera es. pepols~ 

a preteX'to de uma· man.festação ao Marecha•l Deodoro, enfermo, gravem ente / 
enfermo, senado~·es . e deputados, á frente de um grupo, tentaram pertur-
bar a ordel!l constitucional a 10 de Abril. · 

O resultado foi o estado de sitio e Cucuhy, o resultado foi o q_ue devia 
ser mesmo ... 

Sómente, quando ainda não abrandado tal fu_ror, o sentimentalismo do-
Cong;resso arranjou u~a amnistla de afogadilho,' amnis'lia que foi a causa 
da revolta de 6 de .Setembro . 

E tanto foi que o orador leu uma carta em que se dizia: 
"Pó'des vh· para bordo, porque venpemos co1~ ce~teza e se não vencer-

mos seremos amnis~iados. " 
ó Sr. Custodio de Mello, que foi ·o principal instig;ador do Cucuhy, ao· 

sah!r ·do • góver no escreveu ao Marechal de Ferro, declarando que podia 
contar com o seu apolo fól·a, -como havia contrudo em quanto ·ministro. 

Fez isto n atura.lmen.te para es'conder o fio · da conspiração que já tra-
mava e qué deu éin resulta do a revolta de 6 de Setembro do- azmo passado~ 
dia em queo élle: se ·apossou dos navios da Nação para bomba1·dear, massa-
crar, saquear ... 

;Sem elementos no momento, o ·rochedo da Republ"ica , o Marechal, re-
'il!stlu a todos os embales do mar. 

'o Salvador da Patria m·eou recurso, organizou pacientemente uma es-
quadra, esquadra da qual o orador chegou mesmo a descrer, pensando que 
era uma esquadra mythologlca. 

~as elle velo e venceu. Por que 'l' 
Pbrq'ue· o ~aiz é 'toào republicano, 'Porque o Vfce-'Presidlmte d'a Re1Yublica 

I tinh'a ci apoio mora.! r de todos os Estad'os, da mocidade dás escolas, de ve-
Jhos e de moços ! ... 
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Sustentando o governo aclual desde o seu inicio,' nãol póde o orador ser 
suspeitÇ> quando vêm declarar que 'pensa estarmos em época na qual não 
·8e preclza de estado de sitio. 

Nem mais um cisco da revolta existe na Bahia; os que adoravam os ré-
voltosos não botam a <!abeça de fóra; -está acabada a revolta, portanto. 

Para que o estado de ,sitio? Pa;ra que, .se elle só vem pertu:rbar o com-
rnercio e obrigar -os proprios Deputados a comparecer perante delegado;., que 
dão salvb-co.nductos e examinam onde a gente tem o nariz, os olhos, ~ 
bocca-, 'etc.? 

Para que o sitio se o Pl'Oprio Marechal Floriano nada pedio · ao Con-
gresso? 

•Se elle pedisse, então si.m, o orador votaria a .prorogação do estado de 
.sitio. kssim, lse aLgum Deputado dos que vão a Itamaráty ou o honrado leaàe'f'l 
garantir q ue o Ma.rec.hal preciza ainda de estado de sitio, então votará por 
elle. ·;· 

, Par-ece que ·ha suspeita do Poder Judic'ario, mas é O{!casião já de en-
t regar os ünplicados na revolta áquelle poder, afim de .que elles ·sejam jul-
gados com s~ve·ra justiça. 

Q orador não quer com isto dar a entender que sejam amnistiados ou 
absolvidos taes malvados. · 

Não! E' cedo. ~inda para tal cousa, que só daria se 'PUdesse viver atnda 
àez annos, porque· ta lvez a1Jé lá elles ·estejam mais mansos. (Ris·o:s.) 

Haverá suspeíta de habeas-,oo1·p1~s? l Porque, se o Supremo Trib)l~al, ··at-
tendendo á gravldatte da situação, tnégará ·tal medida? · 

Terminando, repete o orador: vota <!ontra a prorogação ij.o estad_o de si-
t io; mas si elle fôr -approvado, votará pelo adiamento . (M1~ito bem.) 

() ~r. Valladares: - ·Sr. Presidente, tenho ne<!essidade de soHcitar a 
benevolen<Jia e a protecção de V. Ex. fallando em hora adiantada, e depois 
dos bri.Úuintes -discursos .que foram ·proferidos. Compreherrdendo que é diffi-
cil senão imposs ivel conquistar a attenção e a tol.erancia da Camara, 

V·ozE:s: -- .Será ouvido com tOda a, attenção. 

O SR. VALLA!DAR.EJs: >-- V. Ex., .sr: Presidente, é testémimha da intole-
rancia que manifesta a ma.ioria da Camara, para com todos aquelles .que se 
enunciam em sentido contrario ao seu modo de pensar ou sentir. 

Já ouv:rtl'Os o dis·curso 'do .honrado Deputado por São Paulo, bom gover-
ni-sta, como tal o c onsidero; 'lJOl'tanto, pelo seu >Drgam .fallaram os proceres, 
fa.Uou a mai-oria desta Camara . . O i1lustre peputado vota pelo sit.!o. 

E' rpanlfesto ·que a idéa da ·continuação do esta;do de sitio está ' trium-
rhante. 

Eu temo que, nesta s condições, seja hoje victima dessa intolerancia dé 
que m e queixo .. ((Não apoiàãos.) 

/ 
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'-E~·-a-gõl'à , · Si·. !Préside.nte; clirigi·ndo'-me á Cama1' a, ·devo accré.scentar que 
'-'~inguern niá ül do · q_u·e eti é ·c1:edór dessâ to1€ra~ci~ <i~e . un~ mustre •publ-iclsta 
·republicano (ha . u,m aparte), qualificou de supréma manifestação de c1vi!i. 

__zaç:ij.o ~I os ;Po.vos ar,nlgos · da>là·ber-dade (apoi ados), ·porque, 'Sl'·· · Pr,esidente, eu 
devo .-S!"J,' · cons~de1·a.doc en:t.r é : os· mais fracos m em'l>r·os desta .:Camara. 

O· S.R , J·o~o · P~J!Po ,: - · Não·.,ap·o~ado. E' . considerado -como um dos mais 
·.·ilortes : . 

O ~~:: . VALLADAP~s : .-:-- Não tenho a pr.etenção de conquistal: ' adhesões para 
as minhas opiniões, e devo dizer a V. -Ex. com franqueza q.ue me considero 

. um home_m q_ua~i .:~~olado ·pelo modo p·or que encaro· a.s questões, em seqtido 
C\:)ntrario a corrente, que ·la me nto, ·das exaggeradas e cí uasi fe.rozes idléa s do 
dia. ' 

-FeÚzmenté, ··sr:. j~~.si~ente·, ·encont ro ·n ~st~ Camara alguns hpmens . que, 
))e)o. séu- :Presl\gjo, n}e poderã.o ·amparar, p~rque, pela escol.a e1~- que se e'du-
·caram' hKo pode;ão deixar de . estar de ac~õrdo commigo . E' confiado no ·P'~es.
t lgio, no .amparo 111oral destes !homens, com o Belisario de Souza e outros que 
~ã.o · ~a~~i.fi'co ~- 'idéa ·da l~bêrdade pel~ va~Ío do ' som elo~ v~c~bulos - ~~pu

· l:Mc~C ':instituições . repubii~a,nM que ··proferem . con:stantemeh~e os ex~ltados 
~ . ·. . . . . I . . . 

(tUe collaboram no governo, ou que cercam o governo, embora nenhum res-
peit:d' i:~· ' i:iutêm á liiberá.áde que .todos os ' dias sacrifica!l' na :pessoa d~s que 
não commungam com elles. 
· · 'Drzi·a,' Si·. Piesidente, -tim. illustre republkano france~; "duja · ~pinião não 

pócl~ sef •· su~peita e a u"ffia C amara .republi.cana, . que a Re_publica ou h a de 
~er c~~se'~adora ·e lil:iera-1', . oú ha de adstl'lügir-se a uma politica conserva.. 
ciora e liJberal, ou os que se inculcam seus susl:entâdores seguindo a·ota con-
trair.i'a .' ''ci:i:va'rã:o a s1:ui. ruina ; E1'a este o ponto de vrsta em · que se collocou 
Thiers. eni' e~te -·ponto ·de vista ·em que se <'Ollocou Gambetta e, quando a ssim 
se manifestavam, diziam: - só assim nós poderelinos conqu istar o ,favor da 
opiniã o, --favor do suf·fragio universal. 

E n~.o se .iHudam -o:s amigos ela R epublica . 
Dizia . -Vttré: suppon:des· •q)Je a \icléa monarchica .está morta em França 'r 

Não, ella se ocçul ta, dizia . o grande patriota, sob cinza!ói de todos -os nqs(So5 
incenclios; ella espera colhel' o f r_uto i'de todos os ?-ttentaÇlos á ordem e ~ á li-
berda de!! 

•· o 

.. E ' ;y1:ecizo que a Repub1ica se torne um:;t garantia real da liber dade, diz;alll 
'os . bo~s rep~blican~s en~ _"l)'ranç:a, e, . com razão, porque não se tem dir eito ele 
procla.m~.r ,u~a .. fórm~ . de 'gcivermo ·'em nome da libe~clade pa 1:a _sacrificai-a 
depois! _ 

Não pôde ser outra a nossa politica, ponderl!,nd_?-Se que a 1iberdade ja 
se achava' fundada ~ritrE\ nós quando se procla mou a Republica que ·tem 

. obriga.çã.o ·d~ m~~tel:; ·.é . desenvolvel~a; e não é com o estado de sitio per-
manente, como meio de governo, que serão mantidas e desenvolvida s as 11· 
berdacles de que já . goz·a:,;a :o pov o brasileiro s·ob o passado regimen:! Dizia 
L!ttrê, lllustre m embro da Academia Franceza, e .Senador ocla R epulJiica: '-
"é ·necessario que a .Repul:o~ica torne uma realida de a Hberdade para que 
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nã.o soffra a guerra . terrivel'. do- pa·rallelo, invoca nâb "Os' contrai·ios um .. pas-
'-~ad'o que não ·póde estar esqueciqo, ~ no qual a ordem prJvada; isto é;·· a ·,.U-
,)lerdade )nd~vidual e . a garantia d<t. Jlropriedade . já copstituiam ·. beneficios 
..reaes " . 

' De taes benefici?s os ·brazileiros já €stavarn em .pleno gozo! 
.i\_quelles q·uE'l têm a - respon~?aJbilid.ade d;recta das novas institu ições , e 

principalmente os que têm o sagra_d'o deposito do poder ·publico ·âevem com-
.penetrar-se de , que -.é neçessario que o regimen da legalidade ·se 'restabeleça; 
,para _que nã9 se sacrifiquem . as instituiç.ões ,,que todos os diás af fli'inam qÍle 
-,(]uerern, consolidar o • -

Não será com o es tado de s'tio, e est ado de sitio fóra da -constit uição, o quál 
·t;;m praticado o govern'o, estado de sitio crua e barba?·a d'ict adu1·a; o gover-
no leg' slando, r .estaürando . )eis . sangui~arias; o .governo mandando ' prender 
e condemnar fóra das normas legaes, 'q\ie · os · amigos do · governo conven-

. cerão· ao povo, ' de que.' e'sta"mos em um regimen de liberdade! 
Em .que se baseou a honra;da commissão p ara decretar a prprogaçào' do 

estaüo de · sitio? 
· O Marech<t-11 P~eside nte, ha suà m E; IHiágem, d~clarou ao pà!z que conse· 

guio suffocau a rev-olta nl!. Capital Federal, ·.no Paraná- e eni Sa nta Catha-
··fina; não direi em São P aulo, ·porque a in-vasão não .. se effectuou . . 

.i\_ss~rri, .peEgunto eu; .qual ·é o fundamento legal que se apr'ese~ta para 
a ·cont'nuayão do ·estado de sido? Na mensagem encontramos liína aJ'fil'ma-

.ção ca.tegorica de ·· que a· revolta se ·acha suffocada em todos esses pontos em 
relação aus quaes o projecto decreta o estado de sitio! 

.·, ··: Em cart;:t recente do honrado Marec'hal S, Ex. se manifestá no mesniu 
sent•ido .. No jornal que tenho em mãos, "O Paiz", de 28 do •cor.r ente , en-con-

. tl'a-se · uma carta ·de S. Ex. ao ·· Almirante Gonçalves, em que · affirma que a 
·i;oevólta -está.' defi-nitivamente suffocada·. Nestas condições, pergun to eu: qual 
. t a base legal, qual é a base constitucional para o projecto1 

Honra seja feita a o Marechal Presi'dente. 
·E Ue ·tem deixado ao· Congresso · a mais · completa responsrub~ l idade desta;; 

medidas ! Nem hontem, nem hoje, S. Ex, se dirigio -ao 1Congresso, affu-man-
â.o a neces13idade do estado de s it io. Em Setembro, -Quando a revoltiJ. se i-ni· 
-ciava na ba hia desta Gapi.tal, S. E;x . . dilig io-.se a o Parlamento, declaranÇlo; 
"O governo dispõe dos m etos··n ecessat",ios .para . debe!lar a r€volta" E' u m .fa -
d o srubicto ·que o .Senado ma:ndqu ter com S . Ex. a·]guns dos ·seus membros 
para inquirir .do· s eu pensamento . sobre a decretaç·ão .do ·estR.do de -sitiO; e 
nesta occasião o -illustre Ma~echal - deClarou-; "ptJr . emqua;nto · n ão o . julgo 
opportuno ·e se1:ia m elho.r que se cons'gnasse· a · a utorização da . qual'· eU' . me 
utiliz.o'l.rei. se ·fõr con veni.ente"·. · Ouvi - a .' .. di'Versos membros · do .•P a rlame.n to 
na occa~ ;_ão, e tambem a um -.s enador que dizia ter ~eito· parte d1lt .. commissão 
do Senado .q ue fol entender-se -com S. Ex. ·a ·r espe'tq dà .depretação do snio 
( h~ apartes)·: ·todos attri·buem · ao Marecha). a segu'nte hngu;tgem (aparte.~): 

"Por emq ua.n to cumpre não sobresaltar a opinião., não , p:rejudicar . o . nÇJs:;CI 
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credito · na Eu.ropa, fazendo crê r que estamos em condições anormae.s a ponto 
de ssr necessario o estado de s i tio. " (Apartes.) 

A revolta começou wpe as, diz'a S. Ex . , cumpre verifkar se ê possível 
debel!al-a sem lançar mão de um meio ex.cepcional, qual 0 estado d~ ~itiCÍ! 

Inteiramente correcta e patriotica esta linguagem! 
Portanto, Sr. Pres;dente, a hLstoria ha de registrar unicamente sob a 

responsabilidade do Pa,r!arrn;ento, -o estado de sitio que decretou . e '10m o dl-
:reito até de accres"centar uma .censura grave, porque o estado de sitio foi 
decretado em desaccôrdo com as informações officiaes, isto é, do governo do 
Màrechal, que affirmava ter recursos normaes, então, para comhater .. v<mcer 
a. revolta. 

Mas então o Par:lamento se baseava no facto palpavel 0.'1. r-.volta; ahl 
tstava a commoçáo :Intestina, cuja g-ravidade af!irmava. 

Hoje, pol'êm, o caso é ·bem outro! 
A revolta desappareceu, á excepção do Rio· Grande, ·e·m torl.o.'J os pontos 

a que se refere o ·projecto! 

O Marechal Presiden te, na sua Mensagem, solemnemente declal'ou e a!-
firmou perante a Nação que a r~volta foi debe1lada nesta !Capital, N!Citheroy, 
!lO Paraná e Santa Catharina! 

!Por consegu:nte, Sr. Presidente, pergunto o que justifica o estado de 
sitio a<;tualmente, quando para a sua 'decretação não existem motivos cons-
titucionaes? 

O Parlamento não pôde additar a Constituição, Senhores, "rn assumpto 
de tal natureza. 

Onde a co•mmoç;.ão intes tina nesta !Crupital, .na comarca de Nictheroy e 
E"m Sã<Y Paulo? 

B em ao contrario, Senhores, o Marechal affirma e ê certo, que debellou 
a r evolta; .que resta urou o imperio da lei e com, ella plena trapquillidn.de 
em todos os lugares. E' necessa,rlo que a palavra do governo .Eleja !iteeita 
como expressão da verdade. 

Ma:ravtLlha! Sorprehende mesmo ;que .em um documento publico, o 
parecer que precede a.o projecto, a honrada commLssão consignasse para a 
decretação do estado de sitio um mot!vo que não foi Previsto pela r:onsti-
tuição que dispõe de modo taxativo, e ·não podia ;fazel-o de outro modo, em 
se tratando da suspensão das garantias constitucionaes. 

A C'onstituição, dispõe que para a decretação do estado <lQ sitio é neces-
sario que se dê aggressão e:~;trangeira ou com.moção inote·StiJta·. 

o motivo allegaido peJ.a commissão para a decretação do estado de 
sitio ê a n-e.cessoida.de de ultimar pr-ocessos; e o que é de . a.dmirar, a com-
rnisf!ão allega is~o de maneiTa a fazer crer q-ue o ill'll;stre marechal comp~u·

tilhe de uma dout!'ona que não ê a de S. Ex . ! 
A oommi-ssão nos considerandOis reproduzio as palavras {]a Mensagem, 

rP.produzio to.picos da Men~agem, convel'tendo-os em -consoidà:am1os e con-
cluio pelo projecto ·que corret'á dest'aorte por conta d0 iHustre Chefe do 
Estado. 
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S. Ex. declarou que as in formações q:ue deve ao Parl<Vmento, Por em-
quãnto, não podem set· com1>letas, porque falt.o'l.m 'documentos que es.pera 
obter; que t·em necessida,de de Cl)ffi'pletar pesquizas po!<iciaes e judiciarias. 

Com·pre'hende-se isto. Revolt ou-se aqu1 a esq·uadra ou graniie pa.rte del-
la! Tal mov'mento tinha Ji.gaçõeft em terra. Decretado o es.tado d e s itio, o 
Governo realizou innume1·as pri·sões de pessoas que lhe constou impUcada:s 
no movime.nto sedi:cioso . 

.Às pe\squiza;s a respeito dessas Pl'isões não estão conchlLdas, e, por- · 
ventura, as que se têm ini<cdado relativamente 11 cida:dãos a inda n ão presos. 

~· tudo qua nto consta da Mensagem rela tiva aos s ítios decretados. 
O marechal não póde dar contas co·mpletas, por.que. n ão se acham con-

cluídos muitos proceSisos; documentos necessardos, não se acham recolhi-
dos , não chega.ram ás mãos das comntissões. 

Mas· qual a conclusão a t irar dahi! 
E' só a que a commissão tkou na s~gunda parte de s·eu projecto; ê a 

conceSisão do .prazo ao honrado Chefe da N ação para trazer estas informa-
ções offiC'-iaes ao conhecimento do P arlamento. 

E' só is to, ··Sr. Presidente, e na da ma!s . 
P es•qui2ias polio 'a.es, summarius de cullpa, consti tuem medida da vida 

normal dos povos civilizados, segundo as lei:s ord•inarlas . 
Decretat· o sitio pa ra ta:es medidas ;'lign·i:fica que .se pretende processar 

e condemna-r sem lei, fór:>. da lei . 
·E' a barbaria, é a ty~'a nd·a, senhores ! 
O Ma rec-hal Presidente, no c.wnpr ;·mento do deve1· constitucwna·l, dá ao 

Parlamento os motivoo da deor.etação do e.stado de s-itio; elle nos dl'!cla,ra 
simplesmente que os motivos se acham consig nados nos dec•:etos taes e taes, 
que sobre os ac:tos, sobre as medi das· que tomo.u, como plr~sões, averi.g-uaçõ·es 
que Ol'denou, não póde descer a expliooções, por emquanto. 

Estes ·decreto:s, os membro.<; da . Cama ra os conh~c.em. 
Em todos elles · s·e ·consigna .o motivo constituçlorüü da commoção In-

testina, que cif~ctivamente se d eu n esta Capital; que ef.fectivamente se deu 
nos E s tados do Rio Grande do S ul, Para ná \:l Sa nta Catha,rina , P.e1~so que 
não se deu tal commoçã,o no E s ta do de S. Paulo, comquanto se achasse cal-
loca do sob a pressão de uma ·invasão e 'que afinal foi repellida. 

ü SR. JoÃo PElNrno: . - Graças ao heroismo de. Gomes Carneiro. 
O SR . VALLADAREJS: - Não quero, porém, discut~- o sitio de·cr etado para 

8. f' au !o . Aceito, por emqu:a.nto, que andass·e a.visadamente o Governo. O 
que n5.o vejo é razão ·para o sitio agora , em r elação áqueHe E stado, em pile-
na paz Não ha mais peri-go de iln~ão nem movimento inta-·no de caracter 
sed.icloGo. Da MenS'agem que se·rv io de base, ou m elhor, de pretexto ao pro-
jPr. to. slí uma conciusão ·log'ca é licito deduzir: é a aon cessão do prazo ao, 
Sr. Presidente da 'Re1>ub1i·ca para trazer ao conhecimento do CongresSo . a.s 
explicações que lhe deve da;r, 
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E qevo aqui jlize1' a V. •.Ex.,. Sr. Bre.sidente, que sobre oote' ponto pa-. 
rece-ine até que o •s-r. ~a-reCJhal Hcarrã desobJ'iga.d•o de descey 'à ,minuclas, 
d.~ ã,escer · a detal'lres, ·uma ' 'V'ez eumpl'Í'd'o ·o dever legal · dos processos pe-
rante os juizes . ou tJ?H'n!n~es ·C'O'Inlpetenoos na 'fôrma das ·leirsr· em V·igo!l:" , 
;msses j,uizes · ;e tr]hmre,es "cl!lm•p;rkã.o· -o se.u· dever, co!lld~nand:o ou' aíbso!":. 
·v.endo. O·, Ch·efe do E)stado deteve os que entendeu perigosos â. ordem, o'u 
os que' j·u:lrgou envo·~vidos na ,evolta. Deve m•andar ]l'Ôr em Hbet.gad'e os qué 
deteve., •qomo · .med1d~ de ·prurdenc·la; quanto aios .crimin'osos, 'agora a tarefa & 

dbs . t~lbunaes. ·e jruizes, (\e. confol'iÍnildad:el ·C0m as Jeis. 
I .( 

O mottv.o das deoretaç~@es d'e sitio · 'con sUJ. àós decretos, . . 
As prisões !l:"eailizaldas 'devem ter Mrão .determinrudas por mq.tivo:s· plau-

s-íveis. êl Presidente da R€ipubltca deve ex4g'Ír rela,torios minuciosos dos :seu~ 
Sllbalterrtos, devendo ·eS'teS' eXJ!/'ltcrur seu.s ac:tos >Com clare21a rêlaJti'vamente a.~ 

pt·isõ:es, para qu~ ~S·. Ex. · demonstre o ~eu sincero amor M ·i:rui:titulcõelJ 
Jiv•res, reprim1nd'O OS ab<US0S e attentwdos já denurreirudos até pela imp·ren&~. 

I am·ig'a d·o Governo, como "O Paiz" _. -, 
Pen$o que ma!is tarde o mareccr-trul deyerâ trazer um relatoilio ao co· 

I , 

nhecimento do Oongress-o, mostralnào que· -tom-9u a sério este as•sumpto, r em 
relação ao · qual co.nsta q•ue muito se te.m a,busadp s.evando-se vingança~ e 
até e:ufer.indo-se vruntagens peouniaTia;s. .Sou ra zoavel, e por isso receh'h .. -
ço . que a;s_ a•utor.idades ... st~cperiores · nãe po:dem impedir· tod·os os abusos que 
em taes oc.casmes se prati-p-m; , mas essas .. autorurdades devel'rl- mas,trar-s~ _ 
severas na. r~[!lressão posteri-ar, uma vez reconheci'dos as rul5usus e ,atJtenta·' 
dos. E s'eb·re este pwrti'mtlar es•p•e-ro que desejo contas minuciosas, e que 
o .Srr . . Ma.l-ecrhal as >~enrru;_ p-res;ta.r. 

Qurunto aos eidOJctãJos presos , eom.o criminosos, esses ·\dev.erão ·S'ér man-
dadQS ao·s. seus j·ui21es -compe.tentes, os !fUaes ·os eondem•narão, ou ··absnlverão; 
co~forme fôr, de jus<tiça, e -d:e .ccm.formi'd:rude 'com as leis. Trues ay-erigua,çõel!l, 
ou melhor, , os· surnmart&s de cutpas, não constl<tuem· mo.tivos ' consütuclo· 
naes para uma medioéf!a tão grave, qua,l a do estado de si-tio, que a ·con-
.s-tltu!ção só permitte ·.~or occasião d·e àg~essão ex>trangeira, o.~ de com-
m~g~o' intestiD.a. Seria ba.rbarJzar-nos, dec9ref~t .. o es·trudo 'd~ . s•i'Úo para a 
foT'll1a.ção, d~ pr0ces-sos! .Em linguagem · rcilara pedlt~ r) •. si-tio ;rirura · a for-
mação de . IJ:i:oce~Jsp, · qouer diz.er que se PFetend•e processaJ." e. condemnar 
fóra da lei! 

Acrres~e, senhores, que -ha urila esp:eo1e. de lUxo, d1e a~bitrlo, po·i--q'Ue, 
attentas as eJneJJgenrcias em que as prisões se verificaram,.' mesmo os m•em • 
_bros da oppos·içã:o .. parla,menta>t; nã,o pod'e·rão mostrar-se , ·excessivamen;te ri -
gorosos na a•Pl'eciação ·das contas do Chefe· da Nação. 

q ,Primeiro ' -dever do Gov-erno, em tae~ . oocasiões, .é salvar a ordem, 
l)cão se .deixand~ vence•r; e não pód•e ser resrponsalbiHzado .por um sem nu-

. }.IJ.m;.9 de .. actqs :abusivos, . e. até c·r:,i~linoses, e as vezes l·ne'ptg>s, de agentes su.~ 
palte:p}o~ de caoracter m:ilirtrur ou · poHcla,l, 
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N.a ,apreciação . das contas do Governo o Parlamento terá que julgwr a 
norma ,geraJ de sua oom:lluota . na difficil conjunctura que aJtraves-sou a na-
çã~ ·e, es.peci~lm·ente, esta Ca<pitail, onde a· revolta tomou caracter cmais g-rave; 

0 GoV€!'!'110 não pôde estar presente a todos os aótos '·de ' seus· agentes 
nara . impedir desacertos, attenmdos ·ou inepcia · em de•tririlento de· i·nho-
cente~. Em ·relação a taes factos a sua conducta posteriGr ê que deverà 
servi·1· de no1•ma ao Parlamento para a censura, conde!)'lnaçiúo ' ou ap.plausos. 

N ão e.stou no numero dos que ac:J::ram em tudo boa a politica ·dó ·ma-
rechal. 

Não obstante, a ttentas as d1fficul:dades em q·u e se achou p.ara d-ebeHar· 
uma revolta das mai•s graves, pela intervenÇão do elementG milita_.., não 
ser ei dos mais exigentes· na suà tomada de contes; e. nio lhe r ecusarei meU' 
votú quanto ao prazo .para que possa trazer ao Pa1·lamento explicações com-
pletas. 

·Senhores, é necessario que por lei t•eg.ula!lnentar e baseada, nos .pri·ncl-· 
pios garantidores da l iberda;d:e, frque assentado que o esta;do de sãtio n ão é a 
ba·rbar.ia! O estado de 1sitio, d:an;do ao Govocno certo arhi•tri•o, quando s~ 

trata. de med•idas de com,pressão, não conve•:te os detido,s em feras, não lhes 
ti'ra a categoria ele homens! 

· Não se tem direito de detel-os sem motivo plausível, sem pQ·ocesso por 
tempo indet~n·m1nado, como · se tem puaticauo! Realimdas . as pr i·sões, o Go-
verno tem o!Jrigação de ma;ndar 'suhmetter os pores·os, oo.ntra os. quaes a.cre-
dita haver motivo legal de crim.inalidade, a processo na f6nna da lei. 

Não s·e t em àireHo de encla,us·ui·a.r homens indefLnidamente por ca-
pricho, como se fossem lr•racionaes! E' precizo âizer isto a:lto e bom som, 
pelas novas doutrinas dos r ep.ubllcanos .exaltados, que con1'·undem e.sta;do 
ode .sitio com dicta;d;\.llra q.ua.s1 barbara; da lei mar.clal. 

··E ' riecessarlo q1,1e se cons•i.gne em lei o contrario, fazendo certo que 
não é lici•to tratar os homens como se fossem irracionaes, n ã o tend o em· 
conta a .sua liberdade! Cl processo em q•ue se apura a exist<mcia do crime e 
a sua autoria é um direito s,ag·nido de .quem é preso e uma obrigação para 
quem prende! Este direito de não ser indeUnidamen·b~ preso sem cuLpa for-
mada, no passado regimen· já era urna conquista mesmo pa ra os que puri-
tanos de h oje deNominavam · eSOI'aV>i.OOdos. 

Isto posto, hoje, em pleno l·egimen r epwbJicano, devo teli por certq que 
os detiàos como crim inosos deviam ter sido submettidos a pt:ocessó. 

Não pod,em te1· sJdo ,tratald,os. ma is d-uramente do que os escra.vos no-
passado r eglmen que j'á não os t.olerava nas cadeias se~ processo. 

· . . , .i;Je. -fora•m ou .. estão .sendo :euibmettido.s a processos · os TesuJ.tados deeses 
·processos constitui~·ão ·as ex-plicações que o :Sr. Marechal deverá · trazer· 
ã. represen.tagão ·naqion.aJ.. · 
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Hoje o Congresso tem necess·i<dade de .se ma.nter na mais severa re-
serva .sobre a concessão desta ni.edida, tend-o em considere.çã;o a inter•pre-
tação, ·que o Governo tem da;do a tal medfda. 

V . Ex. ainda hoje ouvio o discurso. do honmdo Depu<tadÕ por São 
Pm1~o .e vio a Mie·nsa.~em em qtle 1o .Chefe do EstaJd.o. d!á nooticias•, não só das 
prisões q•ue realizou, . c.omo tambem dós deCiretos, res.taurand•? leis que já 

não vigo~wvam no r egimen passado, de caracter marcial, e que mereceram 
o quG.JHficativo . de -: corta-oobeça! 

Ora; v .. Ex. es~tlá vendo como todo o Congu·e~so tem necessidade de 
ser re.s-ervado ,na concessão dessa m edic1a. quando doutrina mais· que pe-
lrtgosa e inteiramen•te C(mtv~r·a á Oúfnstituiçãio e a toà·os· os pr·inclipios que 
gara-ntem a liberdad·e de todos os povos liVl'es, esllá se~do p0sta ern vigor 
entre nós! V. Ex. está vendo : já se confun,de esfa:do de S!itio com d'i'Otadu-
rn;V. Ex. ·vê a Mensagem; consignando a r estawração d•a lei marciai .do. 

· Imperio, e fazendo-o de modo duplam.ente ··cen;;u:ravel, não só porque esta 
1egisla.ção 1co~f.ta;va de guel:'ra e~terpa, o q.ue . ~ão tiRha;mos, como p-orque 
·rte•sta resta;ura.ção de uma lei revogada, rncontes•tave1mente se en cec-ra acto 
[.egislativo. O Poder E ·x·ecut\vo, o Préside•nte· da • Republ:i-ca, legl:slou, as-
sumio a dkta;dwra ·de mod•o franco e perigoso, restaurando le:i e -decreto que 
conferem-lhe a faculdade .de ais•pôr da vida de cidadãos, impondo, . por suas 
commis6ões, a pena de morte já revogada, · qoua~•do 0 estado de sdti0 de-
finido na C'onsti•tuiqão só env;o•lve a fruculdad·e ·d•e sus•pencter garantias con-
sUbuc 1'Dnaes ,para o effeito de prender e désterll'a·r. 

Nisto consLste o estado de sitio, •mas pela interp.retaçã0 que {Lá o Go-
verno,. elle se c onfun'de com dicta;d:ura, -tant::o que o presidente tem legis-
lado, restaurando Ieis r .evoga<das, crea;ndo batalhões, etc. , o que consti:tue 
attribuições ·do <Congre.s·so. 

Ora;, :Srr. Presidente; V. Ex . e a Oame.ra todos os dias ouvem dos ·que 
se 1ntitulrum repubJ.ica;nos hi-stor!·cos, que é neoessa rio eonso<Iid•ar a Re-
publica. · 

Não sere por meio de es.trudo de sndo chronico e praticado como dicta-
ij.ura, ar·rogando-se o Gover~o a, attribuições .legiSI!ativa.s, que conseguirão 
C'<msolidar a · RepubJka! · 

A Camara não pôde s•e · -mo·stra~ faci.J em conceder esta.cl0 .de s'•tio, quan·-
do o 'Governo o pratica assim e quando as informações officiaes são con-

1 ' . 
trarias. 

O Govel'no affirma na Mensagem que esbra.ngulou a r evoaa: es•tamas 
em paz. 

A Constituição .consigna d·Óus motivos parp. a decretação do estac!o , de 
s itio : ".agg,ressão por forças eJÇtra ngeiras 0 u ·comn'l•oção intestina". / 

.São estes os m{)tivo.s légaes e cons•tituoionaes, n'Os tel'mos expressos do! 
arts. 34 n. 21 e 80 da Con.st •tuiçã:o. O motivo a llegado ·Pela com)!li.S·são 
.nos considerandos ~ue precedem ao proje~to não Pôde ser. aceito, pol:'que 



.não foi :porevisto pela ConstituiÇ~o: A commissão aHega que o Governo ne-
cessita. d·e tem.Po para a.rmra.r a.s r esponsabihda.âes de culpaidos media-nte a 
terminaÇão de processos! 

' ·Tal a•lllegação para ·, a de~r-e.tação de n>edida tão grave é Üma ad'fronta 
.a:o -di-reito que pege os povos civiliza.dos! 

P.ara não !3e aclo'J.tar a ·doutt-:na da· com.m·issão não é necessario viver 
t ' • 

. sob· uin reg>i•men repu.bl.icà.no; basta não se esta.r em Marroc·os! 
IE' inconêebivel que tal motivo fosse escript0 e -trazido ao Parlamento! . . 
Em que- paiz .es:ta.mos, ond'e a ter-mdnação do p-rocesso é al!ega.d~ :pa,ra 

~uspender as gacantias constituclo.n aes? ! 
As informações officiaes são a negação do. estado de Sitio, porque !a" 

.zem . 'Gerto ' q'ue a commoçãó intt;s•tina cessou. em todo~ o.s pontos con.si.gna-
dos no P'J'Ojecto, ã: excepção do lli·o Grande do SUJI: logo só alli poderemos 
'tolerar a esta,do de sitio . 

. Vamos perdend<;> as .noções dos princip•io•s de 11be,r dade que já .p:ratiQil. .' 
vam0s, ha cerca de meio secml'o! 

Bom set•viço p•re&taria o Sr, Martins Junior, ' se em vez do seu p.ro-
jec.to sobtre 0 flag·elÜo aa , i·~te1·ven_çã@ do • Gav,érno Fed~ral1 nos Estrudos, ti-
vesse utirr·izado a.s suas 1uzes em trazer ao Pa'Jõlamento um I>rojecto regulan-
oio o es.trudo de s•itio, pa:ra q•ue não mais se conf.und·a este ~om a dtctadura, · 
como <itempnstrei. com os dec~etos . Jegi:Slativos, restaut'ando leis .sanguinadas 
que ' aliá:s não aogitava,m de sim'Ples commoções intestinas; decretando p 
augmento da força milit_ar, cr.eand.o ba,talhões, o que é aHrihuiçã 0 do 'Con-
gresso, etc. 

Dizia eu,, Sr. P.reSlid·ente, gue é n ecessaria que a R~p·ublica execute a 
S U !>. po.Jitica consen~adoora., de estabilidade e . de h •anqUllidrude, e ao mesmÇ> 
tempo liberal, offereoendo plénas garant\'as a todos os bra.silei.ros, para que 
'se consolide, faz.end'o-se amarr -pela . Na.çiió que j.ã, goz.a.va -de taes beneficiqs 
no passado re.gimen. 

O I!J'l-perio fundou e . radi1CO'U no coi·aqão dos brasileiros o a.mor â. or-
dém, ·o amor · â. legalidade e o• amor â. Integridade; - não m:e·ou', <S•r. Presidente, 

. o regime.n i:J·assruio a uma na\<_ão de faRaNcos, não çreou u:ma nação de se-
·ctarios, mas uma nação de cidadiilos que coUoc<J,m rucima de ' tu:do a Jdbe~'Ciade, 

-e }este sentimento- poro-funda da liberd.ade· foi o gu~a ,dJa nação rupós o .' 15 
diJ Nov·embro, 

A federação, a autonomia das prr.avincias, cujo · germe.n bem desenvcii-irl-
·do j'â. se achava ·no acto á:ild:icionaJ, :vonqu e -,já, tinham _eJ.Jas poder Je_gislati- . 
-vo, legisiland:o sobre v·iação publica sobre imJpostos, ins.trucção, Hc., e um 
Poder Executivo, constituia o gorande àesiàertatum 4as pnroincias, Em con-. 
quencia .acei·taram· o novo ce~.imen q-ue s~ l)roclamava em nome' dessa td'éa, 
ma~ ninguem aceitou o novo regimen ·s inão sob a cbnckção de é!esenvolver 
toc1as as . liberdad'es de q.u.e jâ. gozava o p:ovo, e é certo que elle ~~á gozava. 
de todas a.s liberdades que consti-tuem a ordem p:r<lvooa. 
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(J imperio legouonos consolidada a ordem priYada, que consdste na 
· plenitude da liberd~~ individual e das , garantias de proprie<Ia.de . O im-
;perio, nos seus ultimos' .. qua.renta annos, foi a paz intern,a, a plenttude da. 
Hberdade individual, e a prOP,[iedade gan.·antida; e, consequen<temente Ta-

... . ~··- I . <licou no coração do povo bras;lei~o um profund.o amor ás suas 11berdades, 
• · e á or.dem. innguem se iHUJda! Não somos um povo barbaro, pelo qb.e não 

poderemos ser lÜd~b_ç_i,aidos, ou my,<Jtilficados por palavras sonoras. O povo 
brasileit·o ha de ,exi,gi;t~ ~- e:t:{ectividade de suas liberdades constituoionaes, e 
~ó por tal me}o .• ~--nôva Ôr.dém constitucional se fará ~a;da e se consolid~·á. 
A J!rova ·do riie~ _as.serto esbá nos factos que se têm desenrolado de 1·5 a e 
Nov~mbro de 18•89; derrocado o tlwono, retirando-se a ex~famUia reinante. 
nós vimos o _procedimento patriotlco do povo brasileiro. Nãio o qualificarei 

h ,- O . \ O "•~" . r O 

de bcstiall~do, como algue~ o qualifii:cou; nós vimos toda a. naçã:o aceitar 
o regimen republicano fede~·a;l, recebendo, senhores, como s!nceTas as a!-
:!irmações dos que operara.rn a tra.nsfo·rmação, de que se tinha fundado a 
Republica F'ederativa. 

Os germens deste systema estavam -delineados no acto a çldicional', e era 
uma asp1ração de toda4,as províncias a sua autonomia ... 

O SR. NILO PEÇAN~i:~.:- E a lei da 'interporetação ? 
O SR. V ALLADARES: ·.=--Refiro-me ao acto addi{)ional nos seus pontôs prin-

cipaes e princi.pal~nte no pensamento que o dictou. 
O SR. NILo PEÇANHA: - Mas o regimen centralisador creado pela lei 

de intenpretação ? 
O SR. VALLADARES: - O nol:Jol·e deputado não ha de supprlmir a nossa. 

legislação com a mesma facilidade com que foram supprimidos os disticos 
das ruas. 

Nós tínhamos o Poder Executivo Provincial, nós tinha•mos o poder le-
gi-slativo provinciàl, {)Om attribuição de legislar sobre todos os assumptos-
que interessavam a vida local. 

0 SR. VERGNE DE .ÁBREU: - Atrophiado. 
O SR. VALLADARES: - Posto que pudesse essa faculdade, em casos dados, 

ser contrariada pelo poder central, o que não exclue a. verdade do meU' 
asserto, •o poder provincial já existia, o primeiro passo para a federação.' 
estava dado, e a federaç,áo era aspiração de todas a~ províncias .... 

0 SR. VERGNE DE ABREU: - Isto é uma verdacle. 
O SR. VALLADARES: -Isto é uma verdade que ninguem póde <!ontestar. 
o SR. NILo PEÇANHA: - Mas o ultimo g~binete do imperiú nasceu para· 

suffocar a aspiração flas províncias. 
O SR. VALL~DARES: - Não vem ao caso, não é pertinente o aparte, mas-

d~vo <!Ontestal-o por amor á. verdade historica. O ultimo gabinete liberal 
a.pres entou -se com programma que constituía um grande progr-esso, um 
passo avantajado para a federação; mas isto é materla extranha â. dis-
cussão. O nobre deputado interrompe-me sem p-restar-me attenç,ão. 
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O SR. NILo PEÇANHA: - Perdoe; tenho prestado toda a attenção ao dis~ 
curso de V. Ex., e sinto interromp.el-o em uma questão historica. 

O SR. VALLADAREs:· - Não attenta .para o .:-erdàdeiro sentido d; que .digo 
no interesse só da m ateria em discussão. Como dizia, sa·. Presidente, toda 
a nação ace:tou como sinceras as affirmações e promessas dos que derr9· 
caraJm o tl:irono, e nenhuma difficuldade tem -creaJdo ao governo . 

As ,Perturbações que se seguiram ao 15 de Novembro têm-se limitado a 
lutas estereis de ambições vulgares pelo ·poder (apoiac~os), nas regiões of-
ficiaes, semi-officiaes ·e O'fficiosas, das quaes têm o maior quinhão de respon 
sabüidG.de al!> dasses armadas. 

Como primeiro e mai·s q'lle damnoso fructo dessa d:eploraJVel dis·p'Uta 
do poder pelo poder, teve a Rep;uiblica a diss-ol•ução de 3 d!e Novembro . 

.Nós todos .presenciamos o .procedtmento das Cilasses acti<vas da nação, 
dessas classes que traJhalham para !P~·oCLuzir o dmposto que constit'lle a reri.-
da pU'blica, a qJ.ais comp1eta tran!qui!>i•dade, rrenhuma dif"ficuldade ruo poder 

· puhlico 'Partia da ·,pormlaç.ão. 
-T.riumplhou o IP•rincd.pio da . legalidaide em 23 de No;vemlbro, sem que o 

governo pudesse ·Se •qllleixar da nação representada pelas cla;sses laborLosas, 
e prÓiductor'as. 

Outro movLmento, o de 6 de Setemb1•o, maniifestou-se e o mesmo e,s•pe-
ctaCIUJlo repr.o'dlllzio-se . 

.Refiro-liDe á rev·ol-ta da ai'IIDada, .Juota das -olasses armadas, como já 
e Unham sido as deposições dos governadores, figru-rando o elemento militar 
como ó factor · principal. 

O Congresso funooionou d'eante da r61Volta,, e foi testem'llnha do procedi-
mento pacífico da' pop/lllação ·dlesta ,ca;'Pi>tâ!, do seu quasi reicolhimento de-
ante da revolta da amna;da; nen•humas dLflfi<:uldaides cr~ou ao governo. Não · 
bastaram ao gover.no os recursos ordinarios de que dispunha. o po•der pu-
blico, ·o. Cheife do Estodo, teve necessidade de recorrer á Nação, e esta não 
1he falto·u; teve ncssidàlde de raor:rer ao concurso dós cidadão brazi.Jeiros e 
este n ãJo fue fa:ltou. 

!A gulj.rda na;cional pres-tou-se da mel•hor vontade; os batalhões pa-
trúoticàs se formaram~ COIIIliPondo-se, Sr. Presidente, dos melhores elementos 
que existem no paiz: elles saJhirarrt das nossas aca.<Tem.ias, sahiraJm das Fa-
culdades de IDir~ito e Meilicina, da Escola :Polyteohni<ia, de todos os instd-
t·utos de instru.cção ·PillbLi·ca e:rÍÍJfim, nos qlllaes se encontram os fil~os das 
prime<Íras fami..Jias do BrazH. 

I 
Com taes el·ementos, sem que a. orderrt piUjbldica se pertur:bas·se, COirn 

taes elementos, tiraJdos do seio da soci-edade abastada, dlentre aquelles que 
mais activamen te tra;bailihaJID, dos auxiliares do commerci-o, das fabricas e 
da ·lavoura, senhores, o Ml:trecíhaJ a.ffinnou, ~m , um .documento ipubllico, a Sllla 
Mensalgerri, q'll.e . ·conseguiu. debellar a revoita, restaurar <j.. tranq•u.il.lidadle, 
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surppdmir a 'commoção d·l}•testlna wqui; em .Nic>t!heroy" eJ;n SãQ iPautG, no Pa· 
raná e em. Santa CaJtharina . . Es·fa é a verdade, que a Camara inteira não 
.-.o4e.>:"á deixar de aqc·eitar e a naJç.ão con'heõe . . 

O marechal •d€'0la'ro·u em = 'Ç!ocmme'nto o'fif>ilciàl 'da maior iJ.npoQ·tanelu, 
que es·trarugulou a revolta, que r~staurou a .paz e a ordem. 

•S. Ex . . declarou mais, qiUe o :Eez ·co1m a guarda ;:üvú•ca da nação, com 
a guarda na,oional que s·e compõe das -~assas a;ctivas J~ m.oralisai:las, do<! 
que tr~a:t:hrum; d'eclillrou 'qu.e te'\' e 'o coruo1ú·so de" toda1'!· as classes para sut- : 
focar a revo'lta e restaurar · a orde·m; _ aflfiDIUallldo ·ao :rn,esmo tell'l!Po que 
a Repulblica está consolidade çom o bapHsmo de sangue dos brazHeit;os •que 
se sacri!ica;ram por ella. 

Pergunto agora, sewhorjlfi\, ·quando o Ch~e do Estado assiih s~ 'mani·· 
fes,f~t, assim 'aflf·irma a restaiu'aÇão da ordém legal, assim dedara ;, ex>isten- . 
cia de indesüuctivoeis elem·entos que a sustentam, é Jiqito, por decreto .desta 
Camara, aJfd'irurl.ar ao mund'o que nesta .nação ai·nda e:x:iste · grav'e co<m!ll1oção 
intestina? 

'.rodo o 'miUndo sente e salbe qtue estamos em .paz. 
O que sobresalta e contris·ta a tudo é o estado de sitfo ·que . v'!-i se tor-

nando c<hronico, n:mdando de ' fa;cto a fórma de governo d'emocratica Consti-
tucional para. o despotJ.smo l.Jarbaro é!a lei mal'cial! Bem, aconse'Lhado; o 
marechal se ipersuad!ii'á de que isó, m~les lhe V>kão ·do poder exorb>i:tarute 
que Jlhe ~stão dand:o no interesse de aJ.guns má:os ·ami•gos 'que · o r-odeam. 

Esta nação não [lóde, cÜirn justiçá., .receber como gaJt;ttdii;o do patriotismo 
com que se hollllve o estado dle, sitio chronilc·o q•ue a déslm.ora;lisa, a êon~pres 

são, a ausencia de liberdade, a S•Uiln·essãa >do H<vre .exerci•Cii·o do direito de · 
locomoção! 

E ainda ma-is, Sr. P.res·i'<'Len>te, a0cresoe o gram{le prejuizo que resul·ta 
p·ara a ' ,nação . dest>e estado de sitio,. inda rep~nioutk. de um modo '· âetrimen-
toso sobre as transacções commercfaes, paralysando-as; e eu externo neste 
,con•celto a q_ueixa que teruh:ó ouviào por toda a parte, no cont3Jcto que 
tenho COil'\ ;:tlS classes tprodu~toras, a da lavoura e do -commercio, especial-
mente o desta OapftaJ. 

Ouço por toda a p'arte q·ueicxas por esse estàlio ·de sitio chron-i'co, p.rolon-· 
gando-se por quasi um anno para tormento d!e· um povo IP31Cif\co e; lruborieso, 
tolhido no seu diredto de 1-ó>Óomoção, sujeito a vinganças mesqtuinha;s, on'e• 
rado com· a contrf>jbuição .dos passarportes, mui>tos só 01botêm por c1i-nheiro ' que 
se pag,a camo remunerado ·ao-s que podeu~ obtel-os · eóin presite'za .. 

Constantemente ouço , aos, cÓmmercia ntes destà capital a seguinte !nter -
pellação : · 1 

Quando os senhores do · C'ong.re.sso a:cabarão com este estado de sitio que 
rios deixa de portas 'iuqertas, fazeniio des•p·ezas; mas sem 'podermos . veriq.er, 

_ pol' que a freguezia do interior" não vem ao Rio de. Janeiro.. . (Apartes.) 
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ü SR. Y.EJRGNEJ DEl ABREU dá .. um aparte. 
O SR. VALLADAREs: - :A questão é q.u e I~ fóra ouvind'o~se falla r que h -

mos o estado ele sitio na Capital Federal, o q11e se diz é · que esta cidade es(5, 
sobre 1,ún vul~ão; q~e não ha rpaz, n~m tra!ilqui!]jldade; . q ue a paz das ruas é 
o res.ultado da compressão de Varsovia ; · que qualquer a gente de polida 
póde . prender por . motivos inconifessaveis, etc., etc. · 

Não sei até onde chega a verdade sobre os vexames a que o estado de 
sitio tem dado Ioga•:; mas a verdade é que repercutem de. m-odo mais que 
pernicioso lá fóra, e que, como é natural, em geral, não se rucr edíta que o 
Governo submetta esta capital a esta'<lo de sitio, indefinido sem motivo plau-
si:vei, dahi os boatos de revoltas prestes a explodirem que só existem na 
in:aginação d-os nove!eiros do . terror ; m as que causam damnos p-rofundos ao 
commer·cio e a todos. 

O estado de sitio lê uma needirla gra1·e, qlie suppõe um e,stad9 anormal de 
perturbação profunda' da ovd,em; não pl\de ser. decretado para · verifi·cação de 
culpas ou. crimes, o que constitue funcção normal do Poder Judiciario. 

< A deQ'retação do sitio sem. que militem. os graves motivos constitu'Ciona3s _ 
traz o grande mal de crear no extrangeiro e n o paiz.· uma fa.Jsa opinião, t·e·· 
!ativamente ã ·situação désta Capital e do Brasil em gerà! em detrimento dos 
interesses mais ·vitaes do >com:rp.ercio e do credito pubUco e particula r . Afnd n 
·h9ntem um negociante dizia-me: "Estamos de portas abertas, m as ninguem 
-;em comprai: e n ão fazemos negocio; mas as despezas são certas. " 

Accrescento a isto: a idéa ·do a>diamento importará por pa.rte do Oongres<n 1 
a a!flfirmáção c;lo ·que não póde f.u-nccionar livremente. 

Parece, Sr. · P •residente, que V . E x. está fatigado le ·eu declako que es io!l 
vou, rpor isso, ;resurr,ir as minhas considerações. . 

A -razão que -deu a •commissão .para p•ror,ogar o estado de' sitio é 'a n ece,o- · 
sid!!de de ultimar p t ocessos. Já · imrp~gnei essa razão, ~á mostrei que- a liqui-
.dação ·de cuÚ>as dos ·que se acham .pcesos, 'e do.s. que aimla devam • sel-o, não é 
motivo constitu cional, desde que em documento ·public,o se a1fin;na que a com-
moção interna desappareceu no Rio de Janeiro, em S. Paulo, em Sa nta Q_a-
tharina e do Paran'á. 

Conecto, Sr. Presi~ente, seria que o projecto _da corr.missão só consi-
gnasse o estado de sitio em relação a o Rio Grande do· Sul, 'onde subsiste -essa 
commoção intestina . 

I . 

Diz-ia eu,
1 
.ha pouco, que o regimen d~ legali-dade de mais· de m eio sec~lo, 

em que a liberdade iridividu·al e a pro.prieda de: copstit.u.iam uma. r ·ea1idade, t.i-
nha ·).'l'lantado nos brasreiros u~ verda~eiro. ·a:n~r ã liberdaG.~e, e que c~mp1~a 

que aquelles que q11erem c-onsohdar as 1nst1t mçoes novas · :r.J.·ao a s mostl asse"" 
em antagonismo, na prati-ca, com' a elifectividade d:1. l i'berc1a 'de prl·vada. 

Ora, S.r. P -resrdente, que é que consagra essa legislaçã'O por cuja efit<>-
ctividade de meio seculo, ·se fez da ordem privada _-uma miplendida realidade~ 
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Que consagra essa legislação •processual que se pretende suspender indefini-
damente oom o estado de sitio chronico? 

Essa legislação, a mais Uberal e .garanÚdora que .conheço, consagra o 
principio de que, excepção de flagrante de1i'cto, caso uni'Co em que alguem 
póde ser preso sem .culpa forma1'la, só o PQder Judiciario póde prender; poF· 
que, mesmo nos casos excepcionaes de prisão pr·eventjva, é necessario o man-
dado da autori•dade 'judLciaria. 

I 

E esta legislação data {los tempos mais remqtos de nossa vraa como nà-
ção: já se a'e~hava consignada ·pelo Codigo do processo, e foi desenvolvida em 
1871; á excepção do caso de f·lagrante delicto, só o Poder Judiciario pó de 
ordenacr a pri.~ão de conformidade com as leis .clara?s ·e Jiberaes: não tem ar-
bítrio. 

Pois bem; que 'é que se pretende inau'gurar? O que se acaba áe aftirmat·, 
em pleno regimen de democracüi.., em pleno regimen republiiCano? 

Disseram: é- precizo que se suspen da essa ~egislação, essencialmente ll-
v<re; é · necessario que <i dda.dão nã·o tenha .rr_.ais a garantia do Poder Judicia-
rio; é necessario proscrever o l>rincipio de que só o Poder Judi'cia'l·io pó de, 
baseaao em provas satisfactcrias, ordena.r a pl"isão do Bi::larJão; veh1-se a,f.fir-
mar 1.erante o Oongres~o Na.ciunal, contra !e!s expressas e a Constitu ição, qu e ' 
tudo isso constitue uma antigual.ha, incompatível com os p~ínéip.ioa a;deanta-
uos ôa democracial 

·!E' ·precizo que o Poder ·Executiv,o e a pOlfCia tenham a r,~çãn desembara-
çada. •livre ·do trambolho elas leis, para atacar. á Jiberdade elo· roi·!aclã.o, s·em d~·r 
satif.-T~ção •quanto aos motivos que tenham d~terminad'J o constra.ngimento 
á l,berdade! 

E' o que se afficrmou perante o Congresso, dizendo-se is::h) necessario 
·,para. consolidat· a Re;;mblica! 

Quer em f undar a Republü:a sobre. a ruína da liberda{!e ! 
Ora, não se tem· o dÍreito de sustentar ·qoutrinas taes, sem concorrer p&~ ··:t 

P.lanta.r .no espi-ritb JJIUib'Hco a convkçã.o, ele que a Repubrli.ca não passa de 
'lli?a palavra sonora que .constantemente proferem os que governarr:. e os seus 
amigos, no sesu interesse pessoal e em detrimento da liberdade e do socego 
dos brasileiros! 

Nós vimos mais, Sr. Presidente, qu.e ;no ~stado ele sitio foram restaurados 
neis e decretos drac.conianos, legislação q.ue mereceu de i.Jlustre braslleiro r 
'qualificativo de "corta-ca'beça" , e sendo, sen·hores, essa legislação a'c'cres·cen·· 
tada wctualmen te por um d~creto do Poder Executivo" . 

. !Nesse decreto se consigna que essas leis sanguil'lrur·ias restauradas terão 
effeito retroactivo, v•ioiando-'Se ele frente um principio constitu'cional e uni-
versalmente acceito uomo basico de tod.a a organização livre, para que a li-
ibet·dade seja uma . reaUdade ; de sorte que, diz illu stre juris·consulto, sem o 
pdn cip·io da nã:o . reatr oac.ctividade, nem sombra de · .Jiberclade pod~rá existir! 
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iPois be1p; esse :prinlcipio é violado no decreto. g:overnamen tal que rest<m-
:rou a legislação marcial de 18·51, da~ do-lhe effeito r etroactivo. 

Ora, quando .id'éas tão €rroneas predominam nas altas fugi.Ões do podet· 
;penso. que a C.amara .nãJo t em o direito de. prorogar o e~tacii; .. de sitio, sem que 
para isso mhúem os moti.;os constitucionaes da, conMnoçcio i1;'tesHna ou uy-

. m·esscio eq;ti·angei.?·a. 

Não póde a •Camara a-cceitar o motivo allegado pela 
·sidade de apurar responsabilidades, proseguindo-se em 
'Cóncl uü1do-se j:)t·ocessos . . . 

.,. · ~') 

commissão, · ·â ~nece~ .. . , .; :-.~-

pesq}~~~fl:~S . 'PO!iciaes, e 

· Os .;pro·cessos ... (ha mudtos apa.1·tes)... . 

• _Qra, . seja tudo 'Jpelo amor de Deus! Aver•iguaç.õé~ .: ;poÚciaes, summarios de 
-culva ou processos criminaes, •.cujo objecto é apurar a e::.:isterlcia de ct·imes e 
sua wutol'ia., como j'á ponderei, 'C'O~stituerc runcções norma:e:S da PoÜcia e an 

·Poder Judi-ciario! :N'unca passou-me pela· caoeça ter if~··- 9uvir no seio de uma 
.Camara republicana que se torna necessario estad~ de sitio para apurar r~s
ponsa;bilidades .crlminaes, o que constitue funcgã~· ""&â!i' a~toridades, dos jui-
·.zes ~ tribuna'SS no exercido de attrib uições legaes ordÍ~'a..7tãs.! 

O est&do de · sitiei é a 'suspensão das· garantias legaes , é o arbítrio . 
:Pretender o estado de sitio pa.ra apurar t:esp~nsabilidade é ·uma irrisão, 

.e mónnente .quando Já temos rest~urada Ja legislação de 18'51, pa ra arrancat· 
QS presps aos ju!z.es e iribunaes ordin'ários, 1nclocse, pelo decr eto _do Gover·ü<> 
a lém 'Üos terriws dessa l ei .formid avel que e!Il t empos mais atrazaclos ·foi ch a -
.rr..aüa - corta-cabeça . 

iNunca· julguei possível a: .clecretàção do sitio p;:r a, su&penl;as· as l ei~, err, 
"'1nterregno constitucional ", ~o ·dizer dos mestt·~~,_cle demO'cracia e CJ_e di.reito 
.aemocratico neste infeliz Brasil, se a.rJUrarem culpabi1idacles! 

Ouvind·o ao •honrado reilator da oommissão .duvidei elos meus ouvll!o" 
,q ua nto ao motivo que determinava: a deCretação do est~do de sjtio, e !ui" ~o 
dia - se'gwnte vedficar uo I'Dla.rlo do Con gresso" o 'proj ect~"'·C!a, oommissã.o; 
-porque aJcréditei que. tinha ouvido mal. --· ~ •' ~-· · ~ ··--

-]!}i<; a tra du'Cção vet' dacleira do parecer· da nobre commissãb~;;> 
I ~ 

liJ' nev.es~rario q:ue não se observem as leis do p1·ocesso, e a .ConstUuiçal} 
na · ~verigÍiaçcio ele· áttentctdós at't1·í1Ju.idos cL oicladcios , b1·asileiros, embora· a 

'Constituição ~ as nossas leis .preceituem que ninguerr" póde ser coagido em 
sua liberdade, senão em vir·tude elas leis, e pela fó.rma ]Jor ellas estabelecid'as. 

E' 'es te o nosso direito constitucion~l e processual e o de todos os povus 
civilizados, mesmo os que não vivem sab ~·egimen rep.ubJi.cano ; c j{t ertt:. o 
nos~o diree!to étesdé Hl24. 

O decreto do governo, restaurando a . legiSlação de 1851, accresceritou, 
a clditou ·O 'Codigo Brasileiro, que et·a omiss·o .sobi·e a es·pecie "rebellião" e pro-
vavelm ente foi a lacuna do cocligo que levou o G~verno a arroga•r -se o dire!t<> 

<l.e legisla r , o . q u e . mal se póàe ex•plicar quando, o paiz constitue hoje uma. 
.Republica . O Govet·n o legislando sobre qualquer materia é urr" absurdo, ma~ 

·f 
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:sobre materia criminal, só se póde comprehender em quaJquer Principado da:. 
Afrka! 

Ora, Sr. P ·residente, quando nós vemos que os prine-itpios sol:írce flUe as-
sentam os ·governos ·llv.reS estão sendo desconhecidos, pi?mced.EH'á a'certl.l!Ü.l< 
ment<e a Camara, prorogando o. estado de siti-o, q.fie para 0 governo e os dé-
mO'Crat as que o atp~iam é a lei marcial; é a eon'de'mnação sem proces~;o legaL . 
yo:r coiutr.Jssões ml'l!tares; é a ap.p1!cação da pena de morte j•ã abolida PO•r lei?! 

Aqui tem a Camara o que p.retende a commissão: condemnação se'm. 
f6'rm a, nem estrepito de julzo, a liherdade e a vida dos nossos concidadãos. 
â mercê d-o arbitrto, dos erros e das pa:ixões! 

' 'Si eu üvesse a fortuna ite privar oóm o Sr. · Prer"id·ente da . RevlibÚ():•, 
procurari~ demonstr~-J.he que a dictadura, que é CD arbítrio, a prepc:itencia, 
encen·u uw grande perigo para quem governa , e· que, depois da vi.c'toria, po-
derá marear o brilho de sua gfloria! 

~~vo dizer e ae'c·entuar, em honra do Marechal, que e'lle não p_ede o e'l-
t a do ele sitio; rupeRas, julgando defi-cientes as inf-ormações ·que deu á Camara,. 
disse: Eu VOS devo info?•n~ações mais CO?npletas·; 'YIWS ellas dB[JCndem da u'tn-
mação de prbaessos. 

Mas entende S. Ex. que taes praceasos elevam ser u1tlma!dos em de::!· 
tt.<;côrdo 'COm a lei? Não .. A historia n ã o ha ele lanÇa r á coíÍt!!- de seus erros· 
e!!tc; ha do lançar á conta do Congresso N a!ci'onal. 

O: ·historiador impardal ·ha qe affirma-r que houve neste Bras·itl-Republica 
um Congresso tão clivorciaelo dos pt'inci-pios cardiaes dos regimens livres, que-

. ' • ': • ·! • \" 

decretou o estado de sitio em plena paz;, que sus,pen'el-eu as garantias constí-
tucionaes . e das leis J))ro.cessuaes . ordinaJrias, para que, nesse "interhigno" a '1 

Constituição e das leis~ s.e ap-uraJSsem cul'pas de cidadit,o!! JJ.rasllei:ros, deixando· 
á mercê do aTibitrio a sua liberdade e aM a sua vida! 

•Estamos caminhariç'Lo para trâs! Err:. pleno -regimen, republicano, no anno. 
da graça de '1'8·94, a;fcfirrna-se perante o pru.·lamento 'bras!lei:ro que é. Hcitl> 
111anter-se brasileiros, em prisão, eõndemna.l'-:os em ' d'esa.CtCôrd'o com ,as leis, e 
afllega-se cem o n'!.etivo pa·~_a ," o éstado· de .sitio· ·que . a opset·va,ncia d~stas · leis' 
.seria um . trarnbol1ho! 

1fas, !pergunto, póde-se em boa fé affirmar ·que seja uma ne'C·essidaÍle a · 
l!f'eterição destas leis do procooso na verificação de responsabiiielades do,; 
homens que ·s·e acha!m presos, quasi todos elles, sinão todos deti'dos ha mezes?' . 

E' necessario que as autoridades competetntes nãq tenp.am cumpl'-ido. o 
seu dever, apur<ando a sua 'Cdmina;Ji.dade para que, apezar d-o terppo que esse~ 
;cidadãos teem pass~do na ·Priâão, não tenham tirado a ·limpo a sya CU1pa, 
subsisti·nd·o apenas contra esses homens lndicios qlle teem sido tirados das-
fdéas por elles 'c-onfessadas! •Si não se eol'herem p-rovas, devem s.er -postos em 
·liberdade. 

O sitio é a lei mrurcial, -o arbitdo pwra. os· amigos. elo governo; q.ue.rerã<> 
e1ies condemna.r esses homens só por suas idéas '{ 
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·Será' um .crime pensar, ter opiniões? Mas, sem que a .camara com:prometta 
os f'evs creditas, como fi.cou demonstrado, nã.o poderá decretar o estado de sitio 
para. fóra das normas legaes, e pemnte .juizes e tribunaes incompetentes apu-
·.rar J,'esponsabllidades de cidadãos bt·rusiQeiros e fazel--os ·o gover'no condémnar 
p0r seus ' cornmissari0s, o que serâ. a 'consequencia do estado de sitio~ se-
gundo a doutrina p.:ofessada -e praticaJéia pelo governo . Não, é crivei que a 
prt;senljla de a lguns cidaldãos -ora detidos, 1Jma vez salt-os, J:}O&sa trazer a 
pert•urbação ou comrnóção intesti<na : Saltos, antes de estrangulaéia a .-evqlta, 
el"!es não tiveram vwlor ou .presitigio para mover . a >pop-ulação, anedando~a da 
~ua condup-ta Ol'dina-ria; e de 'boa fé -nmguem di<."'á que a , s-hn.p.les possibilidade 
de·_ pertut'bação •da -oo:-,àem seja motivo .];tara o. estado dé s·itio. · Quem assim 
pensar, dev€1!."á. ser logico, [).}edindo logo a decretação permanente de uin 
regimen absoluto ou tyraJnnic~. Ó m-otivo constÚuciona1, a commoção m-
testina, que servia de f·unda memto aos decretos de estado de s-itio, desawa-
receu; . estamos em plena paz: - cessou a razão legai de tal medid'a, pelo 
que não pôde ser .pl!'orogada, como Sé' pretende n-o projeoto em d iscu.ssão. 
A RepubJ:ca l!lão }Jôde se mos•tnLr mais• avrazaJda do que o Im];ter<io, cuja his-
toria .faz cet'to lque, tendo s -i:do suspensas. á.s gwrantias constitucionaes _em 
q~adr.as de commoções i·ntestinas; cessada-s ellas, . restaurou -.se immediata-
inente 0 reg:imen das leis, e os .cidadfuo detidds jj,os dias tempestuoso foram 
mandrudos aos seu j.uizes legaes .para Hrare.rn a Íimpo a;.., suas c.ulpas. Nao 
devo crer 9-ue os _cidactã,os ·brasileiros tenham sido tn11tados como i·r.racionaes 
sendo r -ecolhidos ã.s l)risões, sem que se tratasse de a.).:turar as s uas cui·pas. 
Os q•ue nã:o fomm · achaàos cu}prud-o.s até ago:ra, deverão ser posta,8 em liber-
dade~ ·ruquel1es, contra os' -quaes·. :n.iJJ,tarem vrovas O'~ •P'rincipio ·de provas, de-
v-erão seo.· ma~1dada,s a seus j.Uizes competentes, na fô-rma das leis . oTc'Linar!as 
que o governo n ão tinha, .nem -tem pod·et· ·de a:evogar . 

Eu disse, a,o começa.r o meu discurso, que cumpre que a Repubiica res-
ppite a liberdade; cump·re ct.Ue ninguem penE-e - poder co'qsoHda!· a Repub)ica, 
p>ronunciando frequentemente o vocabulo 1'e1JUblioa; com bombasticas · maJJl-i-
festações , de enthus-iasm.o . e amor p-latonfco; é necessall''io >que a0 v0oabulo• 
corresponclà. -a ~ewlidade •da;s garwrttias da .Jiberdaae. 

Eu_ disse ·e 're].YJto que \se acha>m indélev.e1mente grav9dos no es!]Jiri.to d\)Site 
·!}Ovo, .que . .J•he merecem tod'os -os seus a:f!fectos, dorus grandes lpri-ncip-ls ~ o · 
da li-berdade individual m toàas as suas - man.iifestações e a integridade -da 
pa,trla . • 

E' necessa;rio, P'aJI'a que a Re[)Ública se too::ne ama:cla, que eH(l. · garanta 
a liberdade .e a ; imtég1rj·dade dà ;r:{atda, pa •ra o •qu:e · se torna meoes-s-ruri:o o f.unc-
cionamento normal dos poderes constituciopaes disoni.mina-dQs e "autonomos. 

A ordem p'Iivada especialmente, isto _ é, a lilb'er-daJde indj-vdual e a 'P-roprie-
dade, o patrimonio garantido pelo !Poder JudiciaJl'io, julgamdo, 3/PPlicando a~ 
leis -aos .cas_os ocourrentes, é um 'Ie~ado precioso, em ou~o goso o !}OVo bl'a-

.s:leÍro ·se a.cha, ha mais de -40 amws, ·e do qual não se cleixaJr.á e_sbu~haT 
·' 
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·ti'ocando-o pelo est~do de -sitio •chro'nJco; q\le ê a negação grosseira dessa 
Repufb.lica que os exa1tado8 dizem pret~nder salva.t. "" 

Gambetta, Thiers. e Litt<rê nunca cessaram de reJ}etir , a ~eus amigos qu& 
só ha um ll!i.eio de cimentar a Repub•ld.ca: ê ~orna:l-a 11:ma garantia real <Ira 

· ordem e dà e~tabillid.a.de, pam que possa reaÚzar a libe~·dade ·dos cidadãos : 
Não pode m ter outra !ingJualge:rn, ·nem o,utr:a orientaçãp os que p~:'etende

r em firmar aqui de· vez o novo regimen: politicp. Illu.dem-:Se o-s exaltados, o~ 
energumer,os que .querem o esta do de s itio para os ajus·tes de conta s , para 
as Pe!'Seguições , P!lil'a os deCTetos éonbt·aa·ios· á lib.erda de. 

r 
O povo bra sileiro ·não ama m-enos a lob erdade ilp que o povo :l'.ra.nce<:, 

e ê, q\}iç_á muito , mais amigo do seu soceg-o, ql_\e ell.e não pôde lograr com o 
estado de sitio chrmii<co, ato•rmentado por ml.l eocigen;.cias po.Ji!ciaes, de pass~
:vorte!S, de dev.a.ssas ' poli'Ciaes, a.s 'buscas, prisões po·t· intrigas,- J:a:J,sas de'- · 
nuncia3, et·c. . 

O arcoêho .do es-tado de siÚo n a da consolida, senhores; a o contl'ario, en-
ce'I'ra. um gra nde mal, um verdadeh·o perig'O, no sejo de um povo ·crea-do e. 

I . 
edu_cado sob o· regimen divers o, o da [iberL"dade á sombra .(la i·ei, ? unico qnJe· 
pt.•det•á tol'nár amada a R€1p·ublica e .consoEdaJLa. 

po·d!er•e.mos ho•je, depois que o mareCJha1 a,.nnunciou que considera . a 
Repub1ica -sa lva , dos perigos- q.ue ·correu, •r ecor dar a s cel.e@res '·pa1avr.as de 
Gambetta, dirigidas a os eX'alta dos , de- J•á , •que não o eram menos do que . 6s 
que aq•ui s e es·tão exhi•binoo agora . 

Dizia Galnbetta · - - "O ·p erigo passou e as d.if.ü cD.!da des -começ8.Jru' ' . 
As dtf.ficulda:d·es a que se referia o i·lli:rstre. cida,dãÓ francez eram ·essas exi-
g.en cia s. do a>r.rocho, . era1n . 8$. .explosões dos· odios, as •perseguiqõ_es aos ven-
cidos, qu~ eUe ~o'lls·idierava .um grande ·~e>ri.go·, s.ustenta,ndo. serrÍ!Pre · qwe a 
Republtca tinha necessid'ad'e de ser tolerante, porque :ar to1era ncia ê .a supore-
ma una.ni:f?es-tação ida 'CiviJ.iz.ação e da ~.L'ba·dade, ê a -garantia oo:s vroprios ~n
tol•erruntes! A toJ,era ncia, dizda o iLl ustre trdlbnlno, coi!oca a moral social da 

mor3Jl theologia. 

!Senta:r•me-hed '·conveflcido de 'q·ue' fallei a v érdade á Carriara no -interesse 
· du.· paz •p;nb'li<ca, no inter,esse· da JiJ:Í,erda,de dos,. une'lls ·e;onci.dadaoo, q.ue l!lão 

· JJoQ.~m estar á mercê dl{) estado de sotió .ch:roi\ico, indefimido· .. . qi.J·e · crêa · mâo~ 
-habito~, que ê a negação de qualquer t'egimen .1'iv•re, e acruba<:'á por de:pravar 
as novas instituições; . além de, em _detrirp.e'llto do nosso çr.edito, f ázer Drer 
ao mundo cvlzado que o Bra zil1 é hoje um p a.iz ar_1.arohizad'o, onde o 
ef!tado· de sitio não pôde cessar. (Muito bem; mu-ito bem.) 

( ,_ Não~ ha mal ·abso. Iti.to·, m·eus se·nhur.es . .. F3Jllar no~ fim O Sr. Zam~;t: 

da sessão, o rq.ue PU...' a muito.s:' é uma _'csnt rarieÇ!ade, neste · msm~nto, ê ' Para 
•mim de iranlde va.ntage)n; pois· nãd tenho eii\ mente encandescer · o debate 
e v-ejo ·a Cam a,ra na calma de ·que .precizo, e oe que precjzam todo:s . 



233 

Em faJmilia posso fazer 'Uillla confissão, que tot•nan~ os Hlustres colle15-as 
alnda mai-s condescendentes !)ara commigo; . os runnos 'não enfarq uecem ' só·· 
mente o corpo; debhlitam ta;mbem a intel:ligenoia . 

Debalde me ·esforço ,po,r 'comp·rehende<· o ructua.l mundo poli.tico bras!-
leiro: nÍo consigo ap.~.·ender co usa a lguma desse sobe?·bo regimen presiden-
cialista, q'\le com tanta halbilidade vós outros swbeis prat~car , e que tão 1J?·o-

1Jera e tão feliz va i for,mando. a no·ssa rr)a;tria, 'e .tão admtra v e! a no·ssa Repu-
'blica, qu~ eu, segundo um ruparte .· d'o ill'llstre ·colllega, como se vê do Dia?·io 
do Cong?'esso de :hoje, não sej comprehen.de.-. 

Reco'nheço que o · honrado · rep.resenlante do · Rio de Jatieko disse uma 
-g rande· verdade. Com effeito, sen1hores, eu anldava conwencido de que a 
Republica era o reglmen da !iberda;de, igualdade legai e da Úaternidad·e, e 
üahi a minha extranheza de ver, quasi dura.nte quatro annos, e com raras 
i·:üermitencias, os direitos .dos ci-dadãos restringidos ou ·sequesh·ados, as li -
berdades, mais indispensaveis á qua.J,qu er s ocJedad·e, mediocremente organi-. \ . 
zada, suspensas, a guerra e<ivi1l rasgando o seio da patria,, e o _es tado de. s itio 
em prega do conto me'o normal de govet'nO, as IJ)ri&Õ'CS repletas de individuas,' 
cuja criminaJi.!ila;de, ·e u pe!·o menos, igno!J;o o esp•irito . j)IUbltco d·esasso·cegado 
e a mação inteir'a incerta do p-resente t~ temerosa . do .:frut=o . 

Não ·eram com elffeito est es os fi:-uctos que eu espera va <'!a '!'evol!tlção 
de 115 de Novembro, !que, derroeaJndo a monarchia, proclaanava a r ep.ubli -
ca democratica e federatilva e nos prõmettia a pleni-tude .de to·dos os direitos , 
inherentes á ·esta f6rma de governo 'e indJs.pensaveis á ·asrsociaçfuo politica. 

A. assembléa consúituLnte ldJe:cretando o n osso estatuto fungamenta1, 
c~eou tres poderes distinotos, 'Com as sua}s respectivas attrj,buições ibem dis-
C..rimi,~adas, ·:obdgados, po~ém, todos el'l-es a agir hannonicós ·de modo a pro-
moverem o 'bem publico, rulvo dos esd'orços de todos os tres; m as qual o 
e'spectaoulo que o rpaiz con tem'pla? O Poder J 'u'diciario sem força nem 
prestigio, inutiliza do pelo ·EJcecuUvo, ·que nem siquer se digna de f azer 
p&"a o l;l<up-remo Trib'li:Ilal Federal as nomeações, que lhe •cum!pre. O · curso 
ot,dinario Ida· justiça es<tâ suspenso: · o .trib~na:l não p6dle, há mulito, 1lu·Il!ccio-
nar regularmente . Ao menos este .poder- póde aliegar qJUe ·n ã o é por cUlpa 
s ua, que eUe nã;o de.<;!em'penha, -como ideve, o seu pap.e] consti-t).llcionaJl. O 'Po-
der Legis}ativo, por suas propr.ias mãos, d·esp.oja-se de s'l.la& níais i-mpo'r.tarutes 
attribuições, collocando-se •genwf·lexo ·ante o Executi-vo, e ann i!quila -se, sui-
ci-da-'se ·e aJOOirr-eta sobre s i a i,ndilffe rença, si·não o desprezo publico. 

. <Campeia ·altivo, soberano,. · abs~luto, o P~der Exe·outivo, que absorveu 
os doUJS primeiros, e concentra em s'l.las mãds todas as attribuições poli-
ticas e a'dministra;Uvas. Ora, sen hores , j:á · não é a:ph orismo, mas ax)oma 
politic'o: - ·onde ha co'!'l'f,usão de po'deres, ·OU ab.sorpção tde uns pelos ou-
t·ri:l's ·nãO tha a overno ldm·e mas despotico ; e .a ·R epu bUca é exactamente 
a n~gação do " ·d.es'potismv, 'da arlJi.trariedade da forÇa material: a Repu-
bli:ca é o ;egimen ·do .q,i.r.eito, da justiça e . da lei': e a 'lei, a :ru:stiça e o 
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ddTeito desapparecerrun de todo o t-erri.tori'o da União; a. !Rep.u!blica s1.gn1fl-
ca .a nação gov€1rnando-se <poc 'inte"rlmwio de · seus mam.da.tarios, ~i'lllt'e

.mente eleitos nas urnas, e a verdade eleitoral n ·ão existe mais no Brasil, 
e o gram.de •Principio da soberanda n31Ciona:l, base dais i!l1Sti1luições demo-
oratÍICaB, está inteiTamente sa.crifi'Cado entre nós. 

Logo, não t em"os Repubi>tca, como a entendem todos os publ~cistas, 
como a desejam os brasileiros, e eu tenho o drl•reito de di'.?:er alto e bom som 
que o que ha qua tro annos, vemos, é tm'ào q/Uamto quizerern, 1nenols· 0 re-

·,gimen republicano f-ederativo -e dem O'cratico, promettido a este bom ·povo 
pelos r evol:uJcionarios d.e i6 de Novembro. 

N as repub:jjcas, como e111 todos os regimens Hvres, o Poder Legi!;lla-
tivo é o 1Jri·m1«s inte·r .1la1'es>· e entre n6s, ,ambos os· rrurnos deste po'd.er cor-
rem pa,relhas, cada qual •pro'CIUWtndo mostra r-se m'<tis ~ocdl, lmais prom:P·to · 
em rereber e oum'pri.r as ordens do Ex-ecutivo. Na sessão '-Passada fQi o 
Sena do, que 'POr pro'J)osta de um de s eu,g .membros, e intfelizinente 'de um ba-
hiano, depois de lida a me!liSa.gem, communicando a revolta de 6 de Setem-
bro, mandou uma comm·ilssão a Itamaraty saber do Vice-P il'ooid.e.nte . <la Re-
I.JiUbLi'ca o .que q•ue~'ia que o Sen ado fizesse e1n tal emergen.c:ia e q'ljarrdo: o 
chefe do •Estado, mantendo-se em attttude com·ecta, declarava ·que .&isipu· 
nha dos meios e reC'Ilrsos necessar.ios para fazer face ás circumstancias, 
'essa commissão oílferec.ia -lhe de "motu-<prQprio" o estado de &tio, que o 
Vice-Presidente não peil!la e nem jul-gava indispensavel! 

Merece ·que se registre nas paginas · da historia de nossa demo-or 31Cia 
que o Senado brasileiro, por occasiãç da revolta da esquadra, não soube 
que pa pel devia rep·resentar, e foi a. Itamaraty proéurar in!spirações. ·Este 
anno, é a Gamara. deis Dep'uta:do~. que encl•umada ta:lvez de nâ.o te!t' dado 
a o marechal as mesma>;; provas de amor .e ·dedicação, corre p·ressurosa a 
oilf~rec~r-lhe a proroga.ção <lo estado de sitio, com que, ha . 10 m ezes, somos 
fel~cita.dcis, e isto quando o Vice-iPresidente da R epu'blica nas informa que 
a revolta está exhl·n cta, a or<deni r estabelecilda. por· toda a parte, resta,n-
do _apenas no · extremo lffill grupos ou bandos, que, em breve, serão rus-
PCir•SOs e a•nni'q.u.i.lado.s ,pelas furças legaes! Sem <receio de errar. póde-ese 
.dizer que a (!amara passou b?'!lha.ntemente a ·'Perna .no 'Senado (riso) e la.n-
çou a ba.l'ra m.ui to além daq.uel'la ' corporação, q'lle dffereceu o Ei9ta.do 11e 

I . 

sitio -em •plena revdlta, .a.o •passo qu nó.s o impomos em plena paz! Des-
culpem-me os nobres collegrus esse modo rude e franco de <tizer as· cau-
sas. .Se o marecha l tivesse tempo de ler Taci to, r ecommenda r-lhe -·hla q,u., 
lesse o .ca.p. 65 do Jivro 3• dos a .nna.es e talvez ante 0 -eS!pedtac.ulo, .q.ue 
a seu8 olhos St:> desenrola, -oa:hds·sem de seus labias- as mesmas pa;\ay.ra.i 
.que cruhia.m dos lal;>ios do Sllc<Cessor de Augusto. 

Os -senhores sabem 'guef ·não obstante opposicioni-sta, sy.mpa th!zo i?cs-
soa,lmente e mu'ito com •o major (1·íso) e que. 10 não cons~dero inimigo da 
liberdade; vejo, porém, com pezar que o -impell~m para uma politica vlo-
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lenta, que não é, nem de seus h'abtitos,_ nem de sua indole. Energleo <-
tenaz, .como soub'e mostrar-se na res:istencia, q·ue tem o·:p1Jos.t0 aos revo'>-

. tosos, por ins];}kação :pro'fl'ria nãro chega r ia . aos meios extremM, que · :o •> 
tein empregado, :peúso eu. 

Se ·o i'.ulgass•.. d<J ' ;noél.c; con:tradv, ~e. u tiv•;!!se Bm c·ont!l. de illiml.g •.• 
das publi;cas · Hberdades, . aiinda assim rser-lm;e-hia I-lcdto 'ante o .que· v·e1o 
parodi3Jr o analista romano e r8lp'etir com el'le: "et 11am i lltwn.,, que libe1·tatem ,, 
pitbZioam no1t vult,' ta1n 1Jrojeotre sm·venti~ patienNre treclet". 

O papel . da o:pJ:)Osição poll-1Jica, como eu a entendo, n ão é, seÍl'hores, 
embaraçar a todo transe a · mar·cha do Gov'Brno; · m.as fiscru1i2ial-o, apon-
tando-lhe os esco·J-hos, em que pôde naufragar, ·e 3/Con selihwn:do-o a ·f-azer '•' 
que em nossa colh'!.ciencia nos pal!"e-cer mais acer.taJdlo e prudente . 

Se o ill>Hstre Vic.e-Preside)lte da R epu/biLica. .em s.ua ll):e'lllsagem, nos t i-

vesse feito ·sentir q<U·e J>he . e•ra indispensavel a pi··o1·ogáção do estado de 
sitio,_ .para .que elle ·P·UJd!esse bem dese;rnopen'ha r os· àeveres, qllle l'h!e incumbem, 
não affirmo que lhe da>ria o meu voto, mais: -conselW3ir-me-h.ia em silen-
cio, e sem reclamação deixaria que· a · Camara satisfizesse tal e-xígenC>ia ; 
mas Deputados, eleito livre e -legalmente, r-epresent:lindo, portanto, a so-
beran~a nacional, não · posso, não quer-o e nem devo consentir que .. urna 
meélJi.da desta ordem seja deccreí.ada P•elo ·Poder Legislativo .sem protestar 
contra ell~ até poo:rqu e na Mensagem, que; nos dirigio . o' Vi·ce-[E>r€1sli:dente 
da Re'pu-b.Ji.ca não se de<pt'e>hende de d'órFna alg\lma a necessi'daJde <'te COl1 -

tinuar esta ' Cap1tal s~b a pressão, 
1
em que tem vivido, h a tantos mezes 

·'Com effeito o q•ue nos d·iz o bravo· ma,rec<hail? Vedamos (lê): 
"Pe>la eXP'osiÇão que tive ensejo de fazer na Mensagem ·que · vos di-

rigi ao in:icia,rdes os trabalhos ela pr-esente legislatu1:a, c.onheceis os traço~ 
geraoes dos antecedentes e da irr~pção da revoLt~ de 6 ~ S'{l:tembro do anno 
p.r.oximo findo e da · grave commoção interna, que agitou o paiz e foi s~tf

focacla a 13 de Março ~l-limo · no seu reclucto mais cortsid-eravel, perdu?'Cf-?td;o 
ap'enas algu•ns effeitos do drama criminoso, .cuja!:! scelias se desem·olam 
agora ·· n:as regiões do extremo sul em contitla3 victorias da legalidade,' 
J 
cançacdas p..elo · Jlatriotismo heroico d~s forças republicanas" . 

Témos, pois, segundo nos garante o Chefe do Poder- Executivo, ape-
nas no extremo s1ll os restos od mov1111ento, que 3/giítou a , R-apulbJka.. Em • 
tae9 'condiÇões, ,só com violação manifesta das disp-os~ções constit-ucionaes, 
arrogando-se .direito, que não tem, J?Oderá o Congresso Nacional decretar 
o estado ·dJe sitio ·p~ra o Dlstri-cto - Fedei·al, 'Estados do Rio de Janeit·o, de 
-S. Paulo, Sa,nta Ca.thàrina e Paraná . (Apoia.dos -e não apoiadós). 

Aos que não adm-ittem a opinlã:o, que sustentO, peço de prestarem at:-
tenção a.os termos do a.rt . 34, n. 2'1 ·da Con'sUtuiçã:o. Por este ar-tigo te-
mos · faculdade para d-ecla-rar em es·tado de si fio um ou mais pontos ,d:o 
ter,r:itorio ·nacional, em dJUas emer.gencias:" ou no caso ele àggressão por 
forças extrangeiras, o que nãio cabe no caso vertente, ou áe commoção in-
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testina, e a].}provan.· ou _su spender . o rs1t:o, <íue houver , sMo _ declara,do pelo 
Po-der Executivo, qu se·us a,gentes responsav~is I)a · a:usencia do Cong-resso·: 
B&o esta s as •paitavras textuaes emp<r.egadaJ? na Consti·tUiçãJo. 

·O' papel da Camara, p·drtanto, nas condições <wtuaes, q·uando a . ordem 
pU:!Ylica .se a cha restrubel•ecilda, cruer nesta - Ca:pi•t.al, quer nos s u:P,rad!Ja;d-os 
IEstaJdos, devia 1imoitan.·-;se a rup<p•rovar o · sitio decré<tad!o pelo · Governo. ·para 
aqucll<s :E'1.staclos, e quando _muito prorogal-o para o - eJOtremo sul, o:q.de-
e-]n oontimws mot'orias da legaUooãe desen?'Oza,m-se as ~henas f inaes do_ ori-
7ninoso rlra11~a revol-u cionan.·io. Sahir deste t erreno, e · dec.r~tar est~?o de 

' Si•tio para pontos .· em que .ce,ssou d e to•do a C'OffiF.l1.0\}ão intestina, ·serli; tUJd<,> 
quà nto. q·uizenm1. menos oum:prir e· fazer ouimp<rk o prece4.to eons·titucfonal.. 

E t.o1.lvez haja. quem ."ainda · acred!ute qUe os · o·epr esenitante:s da nação 
tomam a seria a tarefa· de velar na g uarda da Constit-uição e &l.s 1eis! 

. Ac1·eel.item·' oi illust.r.es c·<;>Ueias. : .O ·marecl;laJ, ene.r~o e tenaz, sufifo: 
co u p-ela força a revolta da es:quadra; . nías essa tevo-Íta, sen1. razão d~ ser, 
cap! tanea<'la pelo •81· .. Custodio ·de Mell-o, o uni co talvez ele . entre tod·os o~ 

br~silei r os , que não tinl1a o àJi..rei~o - dé r evoltar-se contra a · s[-tuação actua1, 
,porCJ.ue· se e-l•la tem cornmettido . ett•os· e fmltas, f.oi _ ellé 0 ' pr.incipa;i, · causa-
dor . della; essa Fevolta sem tdea~ po1itiço, produc-to aipenas ·de rumbiçõe~ 

desregrada s, ob-ra de -iun .cere'bro doentio, v.iotima <'la . monomania· da. gra n-
d·~za, trouxe-nos ta.rnlJ-e.n1 um~ gra nde van-tagem m ocãi: deSO:c,re.ditou, a.n· 
niqu.Jiou:, matou o. eiSP'irâ.ito ireVal'U!Cionari-o. A porow·ia · rev;olução r.i_og~·an· 
dense, q·ue tanta s sympMhias. inspira-v~\, s~ com ella obteve temporaria-
mente um tal ou qual _ aeca·es éimo de força material, mul·to p·erde.u e1u 
força morai. 

En'( ·taes oond1.ções a Came.ra não revelará nen1.' ded-i-caçã-o ao Governo 
nem h abi-lidat!<e politi-cà ' decretando uma , medida odiosa, que só póde ser 
tomada em casos extremos, e da qual, .incontestave1mente, os a.gentes re.'S-
ponsave-is do :f>oqer· ·Exec•utivo · tanto têm abusa do, 

Não aCI'editerri o:!· . iUus.tres Clollegas, q:üe e o-in, o pro.iecto em _ ·diiséussáo 
facilita,rá a ma.rohe. do Gover-no. A nossa • maior. e m ai;s urgente necessida-
de no momento actua l, j-á o di-sse em• outra occaffião, ruqu1. mesmo da trl-
:burua, é tre..nlquill.i=r d:e to.do o . espirito '!)Ub~·iJCo ; ancioso p:or v-oltar a o 
Tegimen líegal. 

R efliotam mais ' q.ue, se. o estada· de sitio nada a proveita para os ue-
goéios internos do B~·a.sil , mUJito ·no's ha de p.re~udioor pemnte o extran-

_g.eJro, polit!tca .e :f\.i·n ancei-re.mente: nó:s .temos tq.nsmtt.tido á Eu,ropa e a 
todos 'os ·paize8, -com os -quaes nos a:cha111.os em contaoté, a notd.c1a o:(;f:!· 
ciàl de e s tar terminruda a r evpluçfuo e· ·restáhelernod.a a andem por 
todo o terr!torlo da União, com excepção apenas de uma p-equena z?rul 
-do Rlo Grande do· Sul, .oJ:lde os rev-olucionarias estão a ,exha,lar o ultimo 
s·us•piro . ./ 
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Os povos culto's, ou &Ir ão que somos face's em transmittir-lhes nu 
tidas falsrus, destitu idas .de fundamento, o que muito P·r ejud!Ca.rá o noss<! ... 
cr edito, j€!. · .abalado, ou serão obrigados a ceconhecer falta de criteri.o, do 
ha!JiUdad~, do circums1)ecção poHtlca e aodmdni·strathra no Congresso bra-
sileiro, .q·ue; · sullfocadâ. e exúncta uma revo~ução, ·continúa a rnantJell:' a su-s-
pensão das garantias indi-viduaes, indiSJpensavei<S, necessari-as a todos o,; 
cidadãos, que viveni sob a · di~·ecção de um Gover.no liv·re. 

rSerâ. alndu a primeira ve~>: na historia polrit'.ca do mundo que 08 man-
<fatarios do povo, os pr;crneiros que d-evem zelar so -direitos populares, ve-
nhan1 "ex-olfficio", SE)m prov?caçã-o, "sponte S'Ua" p.r~va.r os seu,s cortt-
mittentes das rega,lias e· J.Jil:'erogativas de que estes devem gozar, lsc·mpta:n-

. do-se elles mesmos dos riscos e perligos de med.idas, que deoi·etam. o nosso 
procedime11to não encontrará justificatiya na consciencla nacionaL Eis o 
que rqe -occorre dizer neste momento em relaçã,o a 0 projecto em geral. 
~.4:nalyza,l-o-he1 alnrta em sva~' pa~tlculru·Jda:de!! ' - . 

O ·artigu segunrdo IPal·ece-rne 'malte.ria ~nlhe'ira:menrt:e rexÍ/r.am,ha' ta-o a)!i-
surmiptÓ pl:"inc:I].Jai e sem ce.bimento na pr-esente revolução. hlsta Camwru.. 
dlzertt, ê to-da- composta . de amigos d-o Governo . ·o o-pp-osi-cio~!•sta . decla rado 
q·~e até este .moment-o exist-e nella., sou 'éu. 

' N in g uem por'á. .a f aca nio peito do Sr. Vice-il?reaidente da Re-pu'brlica para 
que ehle nos dê conta m:inUIOiosa e exacta ele quanto .tem feito nestes ul-timos 
tempos. Ha quasi dous mezes estamos furnccionand<;>, e nem eu mesmo, o 
opposioioni•sta, ;franco e d·eclarado, lembrei-me ainda de chamar a atten-
ção ~o braNo m3il'echaJ paa·a ' a disposição clara e t&rmin~nte do § 3• ' do 
art, 80 da 'Constibuição F ederal. Desnecessa·rio e oci:oso é, POl'tanto, o (l)r-
tlgo 2•, tanto mais quanto , o Governo tamb~m não nQ\S .pedio prazo al -
gum para cumprir o prec~to ClbnstitucionaJ. Além disto, dei-xar ao Exe-
cutivo a fac-ulda-de de ser el')e mesmo quem .nl3)I1que o t·e!Th'PO que l'he .pareceo 
necessario p-ru:"a fazer- · wq,uiHo, que · j:á .devia te!: fe.ito, _ será, na minha hu -
mHde o-pinião, habHital-o a não cumprir' a. disposl\;áú ·Citada. 

Nilo entrare! na questão d'3.S immun:itlacles pa.rlam<'mtares, como o r;. 
lustre representante de S, Pau-lo, que tão brilhantemente ~cabou de oc-
cu-par a .tribuna, honrando-a como honra a ' sua cade.ira de pr.ofesso.r de 
direito n a Facul-dade daiquelle Ep<t:ado, Enc~al-a~hei a;pen ajg como horll<>111 
; olitico . e pratico, reconhecendo porém, que á: doutri·na, q-u~ o · illustre col~ 
lega sustentou, é a mais lt'beral. e a mai.s consentanea com o .regimen 
democratico; entretant·o, penso .q,ue, drudas certas ciroumstanoia.s, ella .póde 
soff.rer uma tal ou qual r~stricção. Eu me ex·plico, 

José -de Maistre disse uma v-erdade, que a alguns pôde. parec'er um pa-
rrudoxo," quando es-creveu um d•ia: "·Crei'o lncon t-estavel qrue le.i alguma ver~ 
daà.eiramente .fundamental ·e constitucional pôde ser ebcr1pta". Assim é 
com e:ff-eito : o que . é fundannental e verdadeiramente . <lon stirt:u C'io.n'<lll não tem 
necessidrude de um texto escripto, porque eStá na consciencia unbVersal. 
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A:ssim, a nossa .Constituição pode1:'e. não ter àeclarad~, no seu art. 19, 
qu~ Ofl DEW-utrudos e Senadores são inviolav.eis por suas e.pintões, Palavras 
e votos no e<eer<?i<:;io <to ma.ndato'. -

Nem ,pela ausenc•ia de 
al&'uma, -essa regalia e -po.r 
ao systema repreoonta>tivo: 
e:x;iste-ncia desse sys•tema. 

tal declaração · ,pet'deriamos· em · cdrcumst:llncia 
-uma ra:~ã~ sh~'plei~, · - ~ordu•e ella é in>h e-;_.ente 
é eenéti'ção essencial e ___. sine qua non - da 

"( 

Quer ·haja, quer não, · estadó de sitio, a inviola>hiJ'i'<l.ade do!.s represen-
tantes da nação, no exerckio do manda:to, é permanente : não ·desap<p~ece 
jâmais . E assim tem si-do sempre . Não é verdade diz:er~se que o Congresso 
F ederal, approvando os actos do Governo de 10 e 1>2 de Abril, firmou o 
aremo de .que el!las, seb o estaid'o de sitio, ficam su•spensas. 

O Congresso se approvou o~tos e determinados _a;ctos . do Pode1; 
eJ!:ecutivo c;am relação a , fS,ena,dores e -Depiu!taàos, não· '5~ r·eferiám 
toda v ia esses actbs ' á0s re.preséntan tes da naç'ão :no ·exére-ic-i-o do mandato. 

·IDram Deputa nos · e Sena·dore.s. que, encerradas as: d'amaras, fó~·a da-
q·Lti e •como 'cidadãos se haviam envo·lvido e posto á frente de um m .ovimen-
to tumultarito, 'que tin·ha por fim substituir por 0utro o Q-{)verno existente . 

Nunc·a o Sr. Vi'ce-Prelsidente 'àa RepulJÜca ]imitou a liberdade desta 
tribÚn!i, nem tão · pouco /pl' ocedeu dontra Deputado ou Sena:d~· a l•g.um -pe-
los discu1'sos aqui proferidos, por mais vehementes que fossem, ou pelos 
votos àadG~s nas noS'sas deliberações. 

Eu, que desde a sessão 'Passruda, . s.ou O'P•POSicionista, dou disto p-ublico 
testemunp;o. O que · <t•WtJor.ovlfumó-s, ;foj a sus·pensãó de ee.r.tas g.ar,a ntias clon-
sagTadas n0 art . 20, âs pes;soas dos ' Deputrudos e Slenaàores, garantias' in-
di'Viduaes q·ue . nã<J são aJS d? a rt :' 19, que constituem as .immunidades do 
Poder L egiJS[ativo, imm1JJ!l<idades, · ~ue jámais se sUSpendem. 

E tanto · estou c0nvenci.el;a d.o que digo que não me :preOC'cu,po do estrudo 
' . ' 

de sitio, quando fa!Jo ou voto neste·.recinto, certo ele qu~ o Executive não 
me -tomará contas nem -de meus d.iscursos, que jâmats deixarão de observar 
as -boa.s normas parlamentares, nem ·de meu voto, pelp qual só res<pon'élo 
perante a o,pin;ão publica _e a minha cons·ciencia. F61•a _druqui, por.ém, o 
cas-o é out.r.o: procur-o se1npr'e :proceder ele íó.L"me,, q-ue o G0vern0 nãó ac<he 
p .retexto. rpara enoorl'ar-;rp·e ' em . a lgu:m cuJ:üco, que, -dJiz:em-me s :er . h rub"iJta-
ção pouco agrada\rel, · e POU·OO s~rubii'\e, e crei~- qué o· " :Mruj~ ;,, q1ure- co-nh~e 
a min'ha índole e 0 meú caracter, me poupará seme1Jhante desg:osto. que 
entretanto cl!á âs vi-ctimas maior imp,~-tan·cia pa1Ltitca, à-o que ellas rea~

mente têJ::ll. 
P'or mais HbeFaes q\l.e sejam os P·rincipdos, que professo, não ouso sus-

. tentar ·EJ.ue pelo facto de ter u-ma crudeira ne Pal'lamento> · seja lici•to ao in-
' dividuo, que ·· esqueC!'i-de da :po·sição politica q•ue tem, p.õe-lse á fvente ·de 
tumultos, tendentes a deslocar o Governo Jegru]mente .consütuido, es-capa r 

·ás m edidas de- r·ep-ressil!GI, a q:ue· estão sujeii\lCDs todos os ei1dadã.ols, itCDntando 
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com as disposições do a,r.t. 20, qlie, . na _minha opinião, . comprehendem os 
ca.sos ordinarios. ' 

A opinião dos que susferrtam que o · estado de sitio entre nós equivale 
á lei marcial, não me pa.rece aceitaveL Não temos ainda uma .H>i que re-
gUJle os dous casos, em que _podem ser suspensas as gal·antlais constituc!o· 
naes. E' possivel que uma lei, qua ndo fôr decretada, considere o estado de 
sitio, no caso de invasão extrangeira, equivalente á lei ma:t·cii!il; mas com 
relação ao caso de commoçãQ in.terna essa lei ha de cingir-se forçosamente 
as disposições exp~.·essas e cla,ras do art. 80, §§ ló e 2•. No Ca.so vertente 
o sitio jámais .poderá ser o i~petio da lei marcial: ha de Hm1tar-se · ao 
§ 2• do artigo ci·ta·do, mas ai-nda ·assim não sel'á com 0 meu voto que essa 
medida .extrema, de que tanto se tem abusado sob o regí·men republ:cano, 
será •pr<JQ:ogada para o Dis.tricto F-ederal, para o Rio de Jane1ro, S .. Paulo, 

· ca:pita1 de Pernambuco e Parah-0Ja,, onde a ordem IJIUJb\.ica está de todo 
restabeleci•da, sem que . hGJa moüvo." ·que possa nos levar á presut~wção de 
que eJ.Ia seja de novo altérada em taes· loca lidades·: rep:uto -a:té dispensavel 
a continuação do sitio _para Sa-nta Catha:r-ina e P araná, onde já não ha 
revolução alguma. Quando muito, P:!ldee:emos pro~·ogar es·sa 'medii:fut ~ parte . . 
do Estado do R io Grande do ·:S'lll, ·onde · o resto da revolta está sendo· esma-
gada pelas forças Iegaes. 

!Se assim me eÃ--primQ, não é por amor de minha individuaJidade que, 
nos continuados sitio.s, q-ue temol? tido, nada sofft·eu airuda. E ago~·a ~es
mo discutindo, nem siquer me lembro que estamos· em · estado de sitio . 
Confesso aos senhores que p.ara exercer, como entendo o mandato popular, 
não preci2lo de immU:ntda:àes, dás qiUa,es abro ·tnáo <por mais tel'rivel que 
possa parecer o Governo "democrrutico", crue nos rege. 

0 SR. GASPAR DRUIVIOND: - Ma.s isto não ê coristituciona,l, 

,o .SR. ZAMA: - Bem. o ~ei mas posso indi'Vidualmente dispen~r .. as 
regalias e prerogativas qu~; entr~t~Ú-~o:· . . dese~·o Vet· . sempho respeitadas, tra-
tando-.se dos illustres coHegas. 8-e fa11o assi~, é · porque pet·tenço ao nu-
mero daqueJ,Jes que, conhecendo a finura El a sagacidade do ma.jor, entre-
tanto, sabem que elle não .é nenhum bobo cerva·!, nem tigre sedento de 
sangue. E' p.rec:zo estar em c9ntacto oom elle, vel-o no seio da familia, 
entre amigos para se P-(\dee aJpreciae be_m ruquella natureza. eeservada, fria 
na ap·pa ren.cia, e com razão desconfiada . . 

Não sei porque, mas tenho a vaidade de suppôr, que se não i:ne . metter 
em camisa:s de onze varas, não serei mais caip6t·a do que os . outros, que 
neste eecinto, têm feito o,pposição ao · Gove~:no tW ter.r eno legal. 

Quem q•uizer fallar verdade, ha de dizer q~e ain~ n~nhum .J2epu~do 
ou S'=nadoa· foi ao cub '·enio por ter d'a . tribuna oens-uraÇlo, _aj.nç1a> com _v_ehe-
mencia, os a ctos do' marechal , . ou .. po-r : te~ votado contt·a as }nedidas d::! 
confla·nça do Governo. 



~«m outr:J. .podia se1 a -minha attitlude nesta. questão, porque apenas 
cullbl1tu1Cla "" ,._:amara, revelei l<:>go o meu modo ·de eni:aral-a, propondo a 
~>Ul:!p_ensao ao esta,ro <1e sitio nesta ~apltal, proposta, que. ·xnultQ_ iam·peu·,,-
l.l'"n.te, 101 conLiemna<Ht ao . limbo- pela lVlesa e peJa com1n.-s:>ao, a que roi eda 
remettilra . .lil .amcta quando Ja nau me twe sse man.rescauo ·ae modo ta o pu-
siti.vo, !3U tenho .UIU .passaao_, que .qevo ze,ar e uadiç;.ões poJilicas que nao 

_ /:...:. _____ , !_ ...:-.:. w,_J_dJ.J. .. I.I 
do artigo 11 ~, ua 

lJUSS O .esquecer. 
·Ja. nu iruperio eu m e mostJ:ava desconfiado-do § (14' 

'-uH,;dtUJÇ<IJO uwnru·cm<.:.a, porque runguell1 · 1g·nun • que e cta llldO•e do l;'.oaer 
r....<.t:cuc,vo t entar sempre _amrgao: as ~.uas atU'Jobtuções, e restringir as tlos ou-

' ' :::n, sou o · t·egnnen 1 parla mentar, de plena publicida de, e r esponsabJili.,Je 
m.n.scena·l, eu temm que o JJ:xecutl'vo se exceu;;sse na applicaça.o de cena,; 

lll thl-lUal:!, mtuto ma .s receioso devo Inostrar-nl\l agor<t suo o !·egüucll ' p'·"'-
t!lUen<ó.al, em qu·e a somma cte •poder, de que d1spoe, u .t'reslUen.e da H.e,pu-
ullc.,a:,. é ü:'lcontestave lme nte s up_edor á de 1nuitos xnonarchas aosolUto» . 

.lll, aqui entre nos, devo dizel-o, ,tenho 1'a zao de sobra para justuicar· a 
lülnfl"'- w.econdani)a, porque o Governo não tem ,pcto escrupuJ.os nu· empregv 
dos · meios à e · r eproosáo. 

Depois,, J?enhore.;, nà.o m e -pp ss-o esque cer ,em c1r0ums tancia aJgu,ma J~ 

(i_Ue a·,~ ue J!'evere.r q üe ~ú . em conter~nqia publica, cuz1a a:o povo uafu"'" " . 
"o que a · :Na.çao q1:1er, é urna urgan1za çi;w r epubilicana, qua lJenhJ. -o In"-!" 

prorundo 1·espe1t0 peJos dn· ~nos Cio nornem, e na qua.J a 'causa ·repuow.:una 
""Ja u patr~l101110 C!E; tOdOS o;, membrOs Ô.O COl'pO SUClal sem dlSt.nc:ç;;.u u d 

dal:loSe' oa da castas.; em que uu,,us nos umnamos uri-1 desuno nommum; em 
que todos sejam solidarios e rormem ' 11ma associaç<!o, no rigo1· uo tt? ·nw, 1i" 
qua-l wclos os direitos s ejam iguae:,, associação que · nau r econhecerá outr"' 

'• \ 
aucon<tade senao <1 que a vontade geral, ,:ivremente e::rpressa , houver .deter-
minado. A< Naçáo quer um governo de liberdaae 1~ agi.r sobre um P.OVO livre 
e soberano·; .quer :>er submissa ao · governo, como •representa nte u.e sua. so-

\·.· be-rania; ·quer respeital-o e amal-o por S?3. 1'.-vre y ontade ; mas não -quer 
po4er que lhe dnspire terror pelo apparato da f0xça. material, de que s t.. 
9ercar . .Na obe.diencia e na suomis.sao á . autoridad&, que emana da. .Je i, se n-

·.te-se o povo orgulhoso, p'orque nesta mesma obedien.cia e submissão, re-
connece os effeitos da überdade, porque .foi elle qU'em fez a lei por '*'us 
ooleg.a<los. 

' Na submissão !n1posta pela força, o .povo . Sj)nte-s~o abatido e humil-ha do, 
porque eUe, o soiberano, se submette .á, vontade de alguns m embros da com-
munhão,- que não podem ter e •realmente não -tõem, 'mais direitos e il'eg~

·lias do que e1le proprio." 
·.-E · ,a l:loSim mil e:x;primiaJ senhorts, no tempo do· gov-erno . . provisorfo, em 

:f>lena dic ta<lura, quando não tinhan;_os Constituição nem garantias consití."· 

. 
' ' 



tuclonaes . .Como mudar agora de rumo por amor das intituladas convenien-
ci~ p~Üticas ··do .momiiÍlto? .· · ·· ·· -- ,. 

. E aQcr~scenta:'a .ainda: '"Queremos · ;um.a;··,nov-a .. ordem de ·cousas, que 
nos <faça esquecer o .pas5ado, 'àmar o presente ·e ·ve!m· peio futuro; que nos 
.:ffereça sol.id~s garantias .. <Íe ··ordeih;· •liberdade' e de paz; e ·que f~he de uma 
vez para o povo brasileiro as portas da révolução." 

-E as portas da .. r evol!uçã:o, senhores, não se of<lCharão jo·rnt!iis com •as me~ 
didas de rlgor, com o extermin .o dos d'evoluCio'riarios nos ·campos de com-
ba~e; ma5 .. com a ·remoção da s cahsas, ' qh€ a · provocam,· e ·c<fm um· governo 
de liberdade, justiça e probidMe. Os póvds livres e felizes não se revoltam·. 

El seja-mil ainda -·permiÚido: .. Sr : :Pi-esi<ieht:e·;· ilemhl·ar ·aos que me ouv\lu", 
que nesta mesmà .conferenc-ia eu dizia que · "a NàÇão em ~i rcumstalici:a: · al• 
guma ·queria que o governo tivesse a faculdade de suspemter· 'ou embar,_. 
çar a concessão de habea8-corp1!-S _:_ esta segunda cai.·ta· .. constitucional · dos 
pOVOS livres, .restringir . OU annilÍiÍar . as .gahintias >COnStitUC!Onaes, .e . ttuando 
aa circumstancias fossem t$,es, que' tornass:ein i·ntlispensaveis estas· meeliüa s · 
ex~ra?rd.naria.'3, e! !a .devia ser ouvicla. por i-ntermedto de seus representan-
t<Js. J{j.mais o go.verno se .arrogará o direito de impôr, ·por ··conta propria , 
péna;, ainda. ao maior sce1erado. d·o mundo. Ninguem podei'á. ser· conae·m-
l~iCÍ.~ sem ser 'previamente j'u1gado, segundo as leis ci-immaes . do paiz. , _. 
. Que são, afinal ele .contas, essas prolongadas reclusõ,es, ·a que tên~- s ido 
submettu:~os tantos de nossos i:o,lCidadaos, s•não' · pena·s impostas ' ·pelo 
Executivo 't · 

""":t'<ào, senhores, a minha posição não pód!'l ser outra nes.te . reCinro. · Vü-
t~J.' ' -p~r u:riTa · resol uç&o eles ia ot:llem , 'ou · ainõ<a. deixal"a. passar· sem ·o · meu 

. ' protesto, seria. trà nsgredir ele meús deveres sociaes e políticos. Démai.l:l, 
·s·r. <Pr~~idente, ·n ã o êomp~·enendo co'mo s~ possa preparat· :,um pove para "-
Lotlnl,a~e ~i.tb~ettenelo-o freque~temente ás praticas · d-o despotismo • 

.N est~ t·éCin.to . h a. sem . ãu vHla republicanos . histol'lc·os :ele mais ·fino qUi-
late . do · qu~ eu, , que só vit~ei -republi<:ário depois de ·1:8 de Novembro; ent re-
ta.~to, s i nt~ · .n.ec~s;dade ·de ieinorat· a, estes mesmos os segumtes conceitos 
üe u'm .notavel . r~'i:iubHcax10 .fran-cez: 
. . ,; ·Tod-~ a{lu~l.e, que quer .a cl.tctadu•t-a pai'a si, a · prepara contra si. ··Ha. 
mt;it~ t~mpo :;ã., o Evangeiho a· dis~e. o q'ue · ê ·pôr a lei ãeba.xo dos -pés ·1 

E' governar sem ella.: ê preêis_auieiúe ·restà..trar· o arj:Mrio, ·que Se ' ]/l'O<!UÍ' ÓU 

,destruit·, inaugurando-se a iRepubl'ica. 
· Respeita a '" ()rdem,' ·a. · •lei, direi :Perpetuamente ao •partido· republ-icano pela 
mel' ma .· razão, . por. q~e ' qu'erias outr'<;n'a, . em relação ·a 'ti, que . o . poder :res-

. peitasse a ordem e a Íei. 
~acla de d.ctadura e1n proveito Cl.e um systema •para tentar eJOpe·riencla 

in anima vili sobre o corpo ela· Nação: Nein . •Pai· que se pense que ê· mis-
. tér. varret• oJ?staculos de' outro regímen <leânte 'dos passos da· liber'da ele, " se 

admítte, nem ;:o_es~o por breve espaÇo·, governo . tle§potlco. Um guverl!u 

. I 
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t·evo1\K\iou<.du 1)leno, sem pei.as, a inda por prazo éurto, é um obSta.<.:Ulu 
maia addic~onado aos ouu·os obstaculos. 

Pa:ra um governo demo.::raticu LJUal o resultado Úll possuir cllt exces~v 
de força, ou de en;,rg.a '! N porque se acredita. que na massa dos antigos 
prejulzo:, ha uma poclerosa ~-e::!istexu.:iú. . t; i conta~;s com a unanimidade elo 
paiz, evidentemente não -ha necessidade de recor rer· a um accresCimo· de 
poder para impo1·-se a idléa. E' da essen cia da · clictadura, ·(e •por minha 
parte por isto bemü1~;CJ u cE\o) augmenta·r precisa;ment e a oppos.çiw, que t em 
em v1sta cor•JUra r. li: quancto e~ia abdica, porque tatall:nente ha de apdioar 
v.;.~·a. tlncrar na demúcracia, abdica por conta da initação produziCia nas 
mãos do ];l&'tido inimigo. DttfilcJ•l na vespera, a Re<J.)Ublica •torna-se nnpossivel 
no dia seguinte.'' 

-confes~o-vos, senhvJ·es, que me custç.. crer <Jlle os republicanos sin ceru" 
não estejam conyencioos de q-ue não sera pelo sysu:ma do - compe/.lf> 
·i.nt ·raro: - ·nem pe)u força e te-rror ·que o Braail se re puJ)Jicaniza-rá intei-
ramente. 

Si o .regimen democratico é ,c?m effeito o m el•hor, o unico compatível 
com a digli:idatie humana, confia& ao tempo a missão de fazer-lhe justiga; 
e emquanto esperaes. mostrae ao IlOvo . a democracia sob o seu verdadek o 
aspecto pa ra •qU& todo~ ,. comprehendam, amem t! res-r)eitera, -defendendo-a 
a custa do proprio ,sangue . 

O SR. •R oooLPHo ABREU: - Mas e'lla encontrou defensores heroicos du-
rante a revolta. 

O Sx. ZAMA: - O aparte do iljustre calleg~ vem ainda dar maior valor 
â,s m:nhas proposições. Si o systema republicano, a inda mal con:prehendido 
" exeç.utudo, encontrou tão denoda:dus . defensores, imagirtae o ·que não será 
elle, quan<lo !>e despojar das a ppa.rencia,s despoticas, de que até hoje S(; 

tem cercado • .A.creditae, senhores, que ·ningue m f ez maior m al a o regimen re-
volucionaria, que por ventura se desenvoLvia neste paiz do que o .Sr . ·Custo· 
dto de lv.Ie.lo ·com fc revolta da esquadr.;., sem um ideal poli ti-co, sem .. un•.l 
bandir-a ao menos, que •pudesse angariar- l-he as sympat-h.as publ·icas. Os 
ambiciosos ywga:res, que se r~voltam sómente pela: sêde ·ao ·pod& e das 
posições, para as quaes jámais exhlbira.D'l os t.itulos, que possuem, fazem ao 
mrelto de revolução mal muito maior d<> que os fuzis e canhões do governo 
têm feito a .os infelizes, q ue se de.xaram /an-astat. 

Nun<'.a fui fetichista da~ institu ições mona.rch icas: · éritiquei sem1)re e 
com frantrue:G<L rude Ó~ defeit0~ e- falhas do extinc:to reg1me11. Aqui me~
tno, ne!ltE: recinto, em l!S79, Q.uantio ai-nd<l. no -Brasfl não -haVia partida 
repu.bLcano, e ninguem cogitava de faze1· a :Republica, :respon dendo a um 
di-scurso do venera ndo Sr. sa.danha Marinho, eu dizia que a fórma monar-
chi-ca ou repl;l-biicano do governo era -para mim questão secundaria, e, q•ue 
qualquer della produziria os r esultados almeja dos, desde que a Nação se 
gov-ernasse 1)or si mesma. O meu ideaJ continúa a ser este. Não devo 
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portanto, usai' sob o regimen democratlco de menor franqueza,, do que no 
monarchico. O meu ideal ainda está muito longe de ser realizado. Nunc::t 
eRta N acão se govet'DOU m enos da que nestes ultimas quatl'o annos 
A Repubilca . si não está definitivamente fundada, não é por cu!pa do povo 
brasileiro. qué não tem creacJo obstaculo algum ao novo regimen. mas por 
culpa dos que tl;m governado, os quae!' t•~m falseado a nobre m ·lssão, qu1 
lhes competia. 

Agora mesmo, Sr. Presidente, apezar da cJolorosa experiencia por quf 
tern os passado, vejo com pezar oue muitos de nossos concidadãos. que se 
tP.m em conta d e me1hore.q republicanos. como que affectados ne feb1·e po-
l!tica. querem urn regimen de forca e de terror, qua ndo ·a nosaa 1whneh·n 
necessidade no momen to actual é o de urri regimen de bt·andura e amor. 

Aos vencedores sempre fica bem a magnan{nyldn ,,3. 
O põ das Tl"!vol·ucõP~ nii n se a nag-a com o san!nle dos t•evoluoionarios. 
Esta doutrina é a do des-potismo, que só crê nos milagres da fo1·c:a. 

e' n.iio ;la. dPmocracia que só vive pelo direito e pela liberclade. 
Em doutrina. iA n cliBsP hn. pouroR dia,;. não é retn~'J.Rr · flnP. n <::on!!resst') 

funccione em '1ma cidade. submettida· ao estado de s it'o. m as se assim 1\. 
pcrr que q·uer Clamara -prol·ogar erc-of!lclo, sem que o Vioo-P1·esidente dn 
Republica o tenha exl!rl<lo em ~ua Mcn!!agem, C"Sse r.atnclo il.nnrm al ? 

Mas. afinal ele contas, não lemos funcclouado dous mezes com o !!; tio 
âi!l costas ? 

Esr rucpulos · taes deviam ter surgido ~ ogo no eomeço das nossas sessões. 
ho~!'! parP.oom SProclios e tardios, e .pôde lavar aJguna a pensar que ouh·o P. o 
mo~·el de nossa conducta . 

Entretanto. não tenho a pretenção de impedir que o Congresso faç11. o 
qu~~: bem quizef. e entender . Tenho !!!qui uma posição singular: n ão dispo-
nho, siniio do meu voto e de minha palavra voto, que nego ao projéêto; 
palavra de que me sirvo a penas para p1·otestar· contra o que vejo. Em um 
pa rlamento como este. por mais exigente que seja. ·Um homem - protest(J 
- I' fac il de toler3ir-~" Accresce que represento um povo hab'tu3!c1o a ver 
os seus manda.tarios dar-lhe conta do modo por que desempenha.m o 
mannato que lhes foi con1'e.rido. E nã õ quero ·perder a confianca desse 
povo. n em dec'l:hil· em ~ua esti ma . por<tue só de lla vivo, só ella me sustenta 
na vic1a publica. E é porque assim sempre tenho pensado e proce-dido que, 
ha tantos annos. se vê nP.!'!te recinto !1 minha obscurá lndividua,Jidade, mes .. 
mo agora em que o t•egimen ele·itoral desceu ao ponto que salbemos . 

Convençam-se até os exagerados, os partidar:ios do ~error, os que querem 
o 'Paiz diviclldo em vencedores e venoi{los, de que a ordem sem Uberdad~ 
s.erá sempre o despotismo, e n 15 de Novembro n ão se fez pat'!l firmar o 
re.~irn en a utoorat!co . Ornem é a liberdade coll~ctiva da sociedade, na ']>hrase 
cJe um illustre -sscriptor f·ra ncez ; ordem não ê essa apparencia de socego e 
tranquilidade que . o terror •prodtJz; ordem s6 exjste quando todos. os mem-
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bros da ·c"'mmunhão · ;ociitl · podem livremente <'lesenvolver-sv, e quando ' iL · 

lei 'ê igual para . todos, : .~uer · pun~, quer premeie. :F6ra da:hi o governo será 
a compres!'lão, e' a 'compressão estra~a • . desmoraliza, corr~e e enfraquece de 
todo os gove~nos ·q Üe . a -. ~mpreg,~m. · O nosso e~ orço deve cónslstlr em fazér · 
c~m . qu~- .:t fórn;,a republicana do :govei·no sêja ad~·pta.da 'per todos os brasl-
le!ros ' aind~ :quanclo. na execu~ã,o 'dessa fórma :haja di'l'ergendias, . c,omo neces-
sa,rlamente deve haver com todo·· o regimen Uvre. Republical'\OS pres!dencia- · 
lista~ ou pa~l.amentarlstas 'pouco' importa. A solubão deste· problema 'Pert~m-
ce :ao tempo. O oqu·e ~ mlst'ê.r · 'ê qu·e ni.n·guem tpense ·em resta-urar o a,ntigo 
r~ilmen. " para que· Isto succe.da o prócesso ·não será ~~mais 9 Çla ·espada e 
do canl'ão. mas o d<1 direito e ·da justiça, da 1;>robldad~ 3idmlnlstrat1va e da · 
'ltlrtuàe. poUtica . 

. A~re.y_essamos -uma . brl~~ dl.ff!cll, na qua,l. recmfheco q,_;,e não ' faltaram ao 
m!j,rechal a energia, a coragem . e a tenacidade lndlspensavels para resistir 
nos el<lmentos que . contra : ellE> se dellen.c:td~irurain: mas. ·· ·por. lstó mesmo, 
·d·esd!J _ttue. esses ~lem ·e-ntos. estão destruidos, ''convêm :Passar dos est!mulan: 
tes e revulslvos para .. u~a, medlcacão calm~nté .' Cumpre tranquÜ•!>tzar ó es-

.. ' ,. I 
plrlto publico . e tornaJI" ~ viela normal, .e não s<?râ. des;confí·ando sempre' dó 

' . -. - . . - ) . 
cr1tertq, nacionrul que ·chegaremos ao 'alvo deseiado. Nôs -não precisamos de 
est:;t"o d~ ~!tio, de dl~t~-du'l"_a militai .: precisa mos, sim: de um: reg!men de 
liberdade, Ig-ualdade e fraternidade, firm3ido na Vet'.dade dàs . urn'lts, presti· 
giado pelo grande principio da sobera·nla nacional. Quando o poder pulbl' co · 
fôr issim " ecinstitúi.do, encontt·arã. em torn0 ·de si ·a. Nação inteira -para 
S'llatentàl-o e defendel .. o. 

A RepubH-ea não pó'de ser senão. a paenitudro de todoo -os <dii·eito~ ,' e . o-
estado de s!ti~ . é a suppressão deHes. Accefte! slnceramente a RepubliCa e 
queró-a como ella deve ser . àP'e~.e..r de , 'OP'POsic!onista, es>f:lmo e cons·Metro o 

,, mare.chal, e. não o . o·uero ver enveredar p~la estrada estreita e. escu:ra das 
re,presall:a5 e perseguições. ó · governo ·neste momento nio precisa <1 ~ nenhu ~ 
ma medià,a. violenta . Voto cçntra a prorogação do estado rçle soJtlo porque 
~la Jne. pare~e 'i-;n-util e atê prejudlc:al ao governo e tenho-·a como ãesa1rosa 
á RepubUica, q_ue só prec!sa . hoje reuntr os brasf.l-eJ.ros· sob a. b'and·eJ.ra da 

liqerdade. !gual<tade e, fratú;nida~h;. (Muito be,m; muit~ ,b~m . ) 

' Ning;u~m nc~!s - peÇ!indo 'a palavra, ' é en2errada a discussão. 
. ' 

Procedendo-se· â votação, reconhece-se terem votado a . favor do projecto. 
82" .Srs·. Deputados · e · contra 15. · 

\ ... 
O S'r. Presidente: Não ha mimeror; ··vou manda;r J}roceder á chamada. 

Procedêndo"se á · .chamada, . verifica-se · terem se · ausentado os .Srs . . Cos'W. 
Rodrigues, ·Nogueira' Paranà;guâ, Torres· Portugal, · mraneisco .Benevolo, Hel· 
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Yecio ;Monte, Francisco Gu;rgel, Silva Mariz, Trindade. Cbateau:briand, Pe-
r-ei-ra de Lyra, Marcionilo Lins, Zama, Ed<tardo Ramos, Leoveg!ldo Fil-
g,ut>i·ras, .Jos{' Igriacio, Flavio de Araujo, Torquato >Moreira, GalJJnà Lo-reto. 
Antonio d-e Siqueira, José carlos, Fl.·ança Carvalho, Oscat· Gorloy, Alc!nd<' 
Guanaba,r.a, Lins de Vasconcellos, ·Al-berto Tor·res, Belisar!o de SouZil-, NHo 
Peçanha, Màyrink, .João Luiz, Ca-rvalho Mourão, ifoão Penido, Gonçalves 
Ramos, Lamounier Godofredo, R'bei:ro de Almeida, · Valladares, Simã<J da 
Cunha, Arthur Torres, Jiermeneg!ldo de Moraes e Mariano R a mos. 

O Sr. Presidente: Res-ponderam á chamada 96 Srs. Deputados, 
pelo que fica · adiada a votação . 

SESSÃO DE 30 DE JUNHO 

f 
O Sr. Arthur Rios: -Sr. Presidente, V. Ex. e ·a Camara comr>rehendem 

ciue está na· tela da d'scus·são um rn·ojecto da maior· urgencia, e ·qu~ o Con-
gresso !Nacional ou comprehende a necessidade de manter o estado de sitio, 
ou não. No primeiro caso, deveria o r>rojecto ser transformado em iei hoje · 
d<> modo a ·não haver int~rsticio entre o estado de sitio; decretado pelo 
Poder Executivo e aquelle que par ventura venha o Congresso a decretar. 
Falta-nos, entretanto, tem•po e ·por iSso me animo a -J,>edir a V. Ex que sub-
metta ã consideração da Ca.5<t o seguinte requerimento que, na forma · do 
art. 55 do . Regimento , se façam sessões nocturnas até que o projecto seja 
definitivamente v:otado. 

Consultada, a C:;tmara apvrova o requerlmeto do Sr. Ai·thur Rdos. 

O Sr. Presidente declara que-, de accôrdo com a declaração da Camam, 
darã para a ordem dns . trabalhos da sessão nocturna, !\XOlusivamente o pro-
~ecto .relativo ao estado de sitio. 

O Congresso Nadonal resolve: 

Art. 1." Fica prorogado, até 31 de .Julho do corrente anno, o estado de 
sitio pa,ra o Districto Federal, comarca de Ni-ctheroy e Estados de S. Paulo, 
Paraná, -Santa Catharina· e Rio Grande do Sul, com as !Imitações dos ar-
tigos 19 e 20 da Canstituição. 
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SESSÃO DE 30 DE .JUNHO (NOCTURNA) 
~ "':'· l'i~f!•ír-- ~:~~~.r.:;:: 1 

Verri â. Mesa, são lidas, apoia das e postas conjunctamente em discussão . 
as seguintes emendas: 

No art. 1 • do projecto n. sobre o J}rojecto de s itio, apreserüado pelo_ 
D.eputado., Bri-eio Fllh0 e outros, suprlmam~se fl.S palavras seguintes: ·"Com 
as !imitações dos arts. 19 e 20 da Constituição." 

Sala das -sessões, 30 de Junho d€ 1894. - Fra,nça ca.r vrtlho. - C1tpertino 
ile Siq1t.ei1·a·. - Theotonio de Magalhães. - Pinto ~ F.on.seca . - - Roàolpho 
Ab1·eu. -Anisio de Ab1·e.u. -Nilo Pec;anha. - Octav·iano àe B?'i.to. - Silva 
Castro. Antonio àe· Sequei ra . -Trindade. - Americo de M{Lttos. - Jo3~ 

Carlos. - Silva Mar·iz . - . Chate01tbr ·ianà. - OvC~io .A.brantes. - l<'ranoi.çoo 
.''1ant'ía.qo. - Gonçalves Ramos . - . João Penido . - Costa M-achad!o. - Al-
·varo BoteZho. - Agostinho ViclaZ. -A. G1tana,bara. - Xavim· ào VaUe_. -
Fileto .Pi?'es. - ilf. Ra1nos . . - Ma1-tins Junio1·~ -José Bevilaq1ta. -Carlos 
das ChMias. F. Benevolo. Ba1·ros Franco J1mior. Simão àa 
Cun7ta. 

Subst!tua-se o art. 1• ];)€lo ·seguinte: 
"Fica mantido até 31 de Agosto co corrente anno o estado de sltlo 

es'tal)elecidó · pelo decreto n . 1.693, de 13· de Abril ultimo." 
Sala das sessões, 30 ·de Junho de 1894 . - Fr[-tnÇa Carvalho. - Martins 

Jmri or . -- .A.. Guanabara. - Americo àe Mattos. - A.ntonio d-e Seq1te.ira. · 
Xavier do Valle. - MO?·imw Ra1nos. -- Chatea1tbrianà. - Silva Mariz. 

-- ·Trinàacle . - Agos-tinho Vidal. ~Pinto {la Fonseca . 

O Sr. Nilo Peçanha, entrando em deb.ate de tanto akance politioo e 
de tanta responsabilidade mora·!, qulzera traçar para si o circulo d':l ferro 
e f ogo, imaginado ];)€lo celebre embaixador de Vienna, á ommipotencla do 
senado r o ma no. Conciliando as inspirações da liberdade com as manif€Stações 
dà nossa jurisprudencia parlamentar, o orador professa hoje as mesmas op'-
niões de hontem, quando o poder nacional suffocava o movimento sedicioso· 
de Abril. 

Não póde aQ.mittir - a~tes de off.er€Cer combate franco ás immunidades 
1Jarlame1;1tares - que passe em silêncio a ·affirmativa do deputado mineiro, 
quando disse que . o. imperio fõra no Brasil a ordem e a integridade. 
(A.JJOiaàos ._) 

O imperio foi a revolt a e foi a corrupçã•o. (M11-ito bem..) PorqÚe. esou€cer. 
a agHação armada ém 18·29 e 1~·18 em Pernambuco , 1831 n 0 Cear~. no Rio de 
Janeiro, n a Bah)a, no Maranhão; 1832 em Minas, 1833 no Pará, 1834 em Matto 
C-}rosso e 1835 no Rio Grande ào Su}, __ quando os farrapos, cheios de h e1·oismo, 
acclamavam no .sangue · dos seus br"tV'os a lndependencia e a R<epublica? 
(Apofa.àos .ÇJeraes·.) 



Não -comprehende ,tambem c.Omo o imperio, o germen -da autonomia das 
.províncias, ~}o a-cto addicional - · como se afigurou à0 coHega a .quem 
respond'e - quando a lei de · interpretaç.'io de 1840 annullou todas as con-
quistas democraticas cons~gradas e t,odas as franquias .prqvinciaes. (1J11Hto 
bem. Apartes. J 

O ~spirito ceritr;.,lisador de França m atou nesta época a corrente u.e 
idéas amerlcana'S, dominantes então, e apanagio dos nossos maiores , clurantr. 
u .primeiro e segundo reinado. (Apoiaaos. J 

O ultimo gabinete do imperio nasceu da luta aberta no seio do partido 
liberal, quando seu governo repudiou a federação elo voto em separado -
Ruy Barbosa. (Trocam,-se apartes.) 

Encarando a questão do estado de sitio · el)tre nós, diz que prefere e~tu
dal-o ao lado do estado de sitio, como se decreta e como lje enténae elll 
.:V'rança, aJli como aqui, o sitio suspende tcdas as garantias consütucionaes, 
os .podere!:! da autoria!l.de civil passarr, .para as mãos da autoriaaae militar, 
niio ·ha o sigilo da cornis.pondencia, desa.r}parece a inviolà.bi!l.clade Uú domiclllu, 
" liberdaae de imprensa e 0 direi to de reunião. (llpoia..Zos.) 

Duffaure, contrariando J. Grevy, que aftirmava ser o sitio uma ctictaduc;.t 
militar, disse que effectivamente era ella a sus·pensão temporaria de todas as 
garantia!:! políticas e de t odas as garantias civis, que era "' verdadeira le1 
mare>ial ou o •estado de guerra, em face de urna comtnoça.o Jntestint< vU U<> 

uma invasão estrangeira. 
Cita diversos casos de prisão de deputados e senadàres, n esse pa.iz, dado 

u est!j,do de sltlO, que annlllla a 1mruunide.de pàrlarnen<.ar, cun1.0 outra;; re-
!:aiias ,pollticas. 

No direito americano, o nosso sitio equivale á sus.pensào elo habec~6-CU1'P1t>. 
J~ ah1 mesmo ~ immunidade .parlamentar ná.o esta ac1ma tia lei de excepçàu. 

corno garantia que· é, ella n ão subslSte, dados os conluios reVOIUCJona-
riOI:>. Para. prova o orador <Citou a detenção do de.putado •por Ohio e de muitos 
ouLrus r.ep1·esentante:;, e ISto durante o goveniu nao de um de:;püta, mas etc 

Ulil !Jilertà.dor ct0 seu territorio e de um heroe - Lineoln . LM1tit o bem.) 
Elncara, em segutda, o orador o direito ínglez, ·no assumpto. 
Ahi, .patria das imn1unidades e onde el!as f(,lrax" cuH<quJstaua, 1Jalmo "' 

palmo, contra a corôa e contra a tyrannia do poder - ellas são um privi-
it~w • . e que st susvende, entretanto, dada a suspensão do ha.beas-corp'lts. 

A demons~ração está no bfl.! de 178'!, oude a suspensão · do habeas -co·rpus 
IS!lHJ) teve tal latltuqe, que despertou de clumer Jlilaine, a aJtirrn:uiva ae tllle 
l·.~rarn de toao esquecidos, na occaslau, os artigos cl.à.. lVlagaa Car·ta e todos 0~ 
pnncipw, ao cüreito publico universal. (AlJOtactos.) Lembra a :jJ!'O]JUSilu os 

üt.üate<:~ travados entre lt'ox e Pitt. 
l:teeorda o orador u texto da Constituiçã o ua .i::lespanha, da Prussia mil!· 

',ar, lia .l::lelglCa, do Ohile, onde e.x-pressamente se resa.lva a inunuHittaJe par-
lamentar, a despeito d~ estado de sitio. 
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Faz o conft<onto dest~ Constituições com a da >RepuJbliP.a Arigentln .... , 
cem a. do Brazn, -com o direito parlamentar dos americanos e dos ingleze'l, 
r,o sentido ,ae demonstrar que a immunl<lade 'lJal'lamentar é umo. garanLJc.. 
política, existente .po1· força ela delegação .p·opular elos cidadãos, e como tal 
'lücarnada no art. 80 do nosso estatuto fundamental. (M?tito be-nt.} 

Por qu.e não lê a Camara os notaveis dis~ursos proferidos no Senado, por 
..rm dos chefes do glorioso partidr> republicano dp São Pau!o . o illustraào 
Dr. Cmnpos ·Sane~, sustentando essa doutrina pela qual o orador Sf; bate? L1! 
ü·fochos ãos annaes ... 

Si a immunigade •parlamentar existe, independente das leis . de exee.pçiu.., 
por que não rtsponsabilisam o Poder Executivo que prendeu deputados ·• 
:;enàdores durante o .estado de sitio? (Apoiad,os geraes.) 

Não o fazem. e não o farão, por QUE' elle obedeceu á lei e aos a1·estos àD 
Porlet Legislativo da &publica. 

·Si a lmmunida:de parlamentar desar>paDe-ce na ConstitNição, quando o 
lleputad·o fere direitos indivlduaes, porque nrio ha de des~ppa.recer quanUíJ 
•eJ: .. , oMen{!e interes~es supr.em,os da ordem publica e da sociedade organi-
~adá.? (Muito betn. A2Ja?'tes.) 

timaginai, diz o orador, que um deputado é negociante, e , devido a um 
pr·~·ces3o ê!e <fallencta, é preso em flagrante e sem l·icença dos seus pares; --
rião desappal'ece a ímmunldade? Imaginai que um deputa-do é funccionano 
administrativo, e que, ,por um desfalque ·na repart!çli.u quo el'ie guarda, .; 
;H&!!o, ~ sem licença dos se:us pares - não désapparece a immunidaae? 

tSi a immunidade não existe nestas duas hy.pothese's, Ql..\ando o deputad'o 
íet·c -dil·eitos individuaes, polXJUe há de existir, quando elle, ein estado de 
,;itdo, compromette a paz e a ordem ,publka,? .Si des8)p1Jarece PClt> n:eno~. 

por que não çtesap·pm;ece pelo mais '? (Apoiados. JYCwtto bem. Apa?·tes.j 

Não cOJnprehende o orador um tal !privilegio. Nã~ com.prehende como o 
d~jr,mtado não possa ser preso_ por um discurso viol<ento e o jornalista qu;3 
publicar o seu discurso soffra os rigores óa detenção. (Muito bem . ) Repu-
gna-lhe que os homens do ·povo sejam c..~stigados pelo poder excepcional e 
(]Ue os ,rep1<esentantes do paiz se abr_oquelem nas immunidades e nos privl-
kgios odiosos. !Se elles é que podem perturbar o socego com as suas ope 
J:ações incendiarias, c omo por ellas não são responsaveis? (Muit:o betn. 1 

Democrata, .e apaixonado pela !igualdade e :pela justiça, o orador rn·(•· 
·tP.sta contra a inniquidade, Cf'.le se quer oornmetter a despeito da lei e da de-
m ocracia bra'zlleira. (A potaàos geraes. lthtfto bem, t littito be?n. O oradfA 
é ·vivamente fe'Uditado.) 

O Sr. Gaspar Dnunmond: - Sr. Preside.nte, ao tomar parte na rnagn_a 
questão em prôl da reivindicação das lmmunidades do Parlamento Braz,-
leiro, sinto que a batal'ha jA. eátá, ,Por assim dizer, garuha em todas M 

linl:!as de c·omlb;tte, nãkl o'bstante o ardor que a.caoa de deseuvolveí· na 1;1eleja o 
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distincto representante 'do Rlo de Janei.ro, a quem, ini.pugnando, succeao • ._ 
tribuna. 

Eu o ,senti; sentio-o a Camara inteira, vencedores e vencidos d0 futur11; 
'\"enc!dos nãq, ·que não os ha, desde que é o 'parlamento quem vence; sen-
timol-o todós -n6s quandCJ a palavra dou t.rinadora e magistral do nobre depu· 
ta.rto por S. Paulo illuminava a victoria com as fuJgurações do . seu be!lo 
talento privilegiado. 

Si, pois, neste momento abuso da generosa attenção dos meus honrados 
collegas (não apoiados), não é por certo .pela velleidade de pretender con-
tribuir para formaçã:o <le uma convicção, que jã aprofundou raizes na 
consciencia da Camara, mas pela nec~ss!dad,e que tenho, como opposicionista, 
.de justifiGB.r meu voto. · 

Opposicionista do a9tua1 governo, mas opposicionl:sta constitucional, 
vf'jo-me hoje em_ face desta Camara na mesma attitude P.olitica em 51ue me 
mantinha o anno passado no Sena,do, ao re)?entar 11. revolta naval. Os 
aeontecimentos J)ollticos, que desde então por deante desdobr~ram-se_ n!l. 
Republi<:a Brazlleira, nem ;fizerom lle mlrn um re·voluclonarlo, nem me cott" 
verteram em govern1sttL . 

Assim adversario de posse e no desempenho do mandato de rep1·esen-. 
tant<e da Nação, nito viso outro o:bjectivo senão a observa ncia da Consti-
tuição polltica;· e é or isso que. ao mespmo tempo que combato as illega,. 
li<la.des e viola_ções constitucionaes, -não me julga rei incompatibilizado de 
colia:borar com o governo, facultando-lhe melo~ .de bem ·dirigir o- '\)aiz e ~·! 

consolidar as Instituições republicanas. (Apoiáàos.) 
:O SR .. B~sARto DE Souz...\,: - V. Ex .

1 
e.stá mostrando que foi da. ve~ha 

guardo. conservadora. 
O SR. GASPÁR DRUMMoND: - Quando .assim me expresso, i'aço-o muito dll 

proposito para dest'!lrte evitar que l!lejam desvirtuados meus intuitos, attrl· 
huindo.ee-me sentimento:~ .diversos dll;quelles que t erãc. por certo de orien· 
tar-me no presente d-ebate. 

iSr : Presidente, o actual Vice-Presidente da Republica, enviando á Ca. · 
mara a -Mensagem .em que relatou e m-otivou .parte das ·medidas de exce-
·pçifo, .por elle tomadas dur;mte -o e.stad-o de sitio e por occa:slão da. grave 
commoçã0 intestina, que tanto flagellou o paiz, si bem que tatxlüt e 1ncorn· 
pletamente, mas em todo ca!lo cumprio um . dever ctJilstltuclonali tardi(l. 
porque deveria· tel-o feito 'ha ma)s tempo, l~o ao reunir-se o Congresso 
nos termos do artigo 80 ·da Constituição Federal; _incDmpletamente, porque 
de,veria ter relatado e motivado tod·as as medidas de excepção e n ã;o sim-
plesmente ,parte dellas. 

Não quero com 1sso fazer cenaura!! a o actual Ohefe do Po~er Executtvv 
poi'l estou convencido de que si -elle assim procedeu foi porque .clrcumstan-
cias difficl1llmas e imperio.sas d{l mQrnento . lmpeqira!fl-o . de faz~! co Por m9\tQ 
pleno e . opportwto . 
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Como quer que 11ejn., estA s:j.tls:l'eito o .precelto constitucional. (Apoiadas:·; 
'Ü SR. ERWo CoELHo: -Não apoiado. 

O SR. GASPAR DRtJMMoND:_ -:- Dentro de poucos dias caberá á Camaf·,J 
ensejo 'de, sua vez, cumprir o dever, que lhE> incumbe, e será o de pro-
r.unciar-se a respeito daquella Mensagem, approvand 0 ou não as medidas S• 
('Xcepçiio tomadas pelo Chefe do Poder Executivo. 

Para iliso, Sr. Pres-idente, a Camara terá -de, por , assim dizer, conljtltuir-
s ~ -em tribunal , e nós outros repres1mtantes .aa nação teremos de erig-Ir-mo-no~_ 

em outros tantos jul'zes. 
Esta verd-ade tanto mais se ruccenttía em meú espírito, quanto é ce11.o 

que, si por ." ventu
1

ra a Camara. em seu vereWiot~n. hou-iresse . de negar 
1

3JP .. 
'P!'oVação, hypeth ese que me pé.rece g't-atulta. teria lugar, coril(J conse'queuci~ 
nece~sa.ria, a responsabilidade do Chefe do !>oder Executivo. 

O :SR. EP.,!C'o CoELno: -- Ne~o a ap·prova ção a alguns desses actos, mas 
não responsabiliso o Obefe do Poder Execut tvõ. 

O ISR. GASPAR DRUMMoND: - Bem sei , ISr. Presidente, que sobram ao 
C0ngresso os cara cteristkns de juiz illustradn e criterioso: sob este . ponto d<> 
'Ji!!ta aguardo que o aresto que 'haja de pronunciat· será uma sentença. hon-
rosa da sua sabedoria e illustr.ação. 

Mas, nã() ha sta. is to. faltA. alguma cou~a mais, falta a esta Camara. 
invest!da da funccão de juiz, o principal carac terlstico. que é a Jndependencla. 
Ê" prH.-lso q-ue á Camara seja assegurada a mais ampla, mais franca e cóm-
•picta liberdade de ju~gar, como melhor entender, e essa li'berdade só poderfi 
basear-se na inviolabilidade das suas opiniões, .palavras e· votos no exercido 
d0 mandato, de accordo com os arts. 19 e 20 da ConstituiçãO Federal. (Ha 
11"i aparte. ) 

Sem o art. 20, que é o meio pratico de corrigir ' e evitat· o~ abusos qu• 
a infracção .do art. 19 possa. occasionar, de que valerá a inviolabiJiclade par-
le..mentar p~lll..,.. psla•rrh, bi)Jn;?les e vf'tQs; !ll, R.flna.l <lo conta~. '' representante 
do 'POVO .poderli. ser preso sem ser em flagrante delicto de crime inafian· 
c:a v~l ?! (A pofa.r.los.) 

E tanto 0 art. 20 não encerra uma simples garantia, que o estado de 
!!ltJo suspend.e. que nelle está expressa;mente exarado o privilegio do fôro 
para c congressista. 

o SR. ERico CoELHo: - Penso de modo diverso. 
O SM. GASPAR DRUMMoND: - Quando as: lm me pronuncio, não quero in · 

l<ínuar que de facto, a ttenda -se-me bem,<l'a;lte á Camara a precisa independencin 
.pa·ra de1iberar a resopeito como methor ente..,d·er nas st~ggeS'tões 'elo seu . pa-. 
trlotf.smo. 1Sou o primeiro a. convir que qu8'quer dos m-eus honnvd'os colltJ· 
gas, •quanto mais grave. quanto mais perielitnso fôr o momento. tanto maJS 
C<rdente terá a coragem civica do dever parq alffrontar as Consequenc!as do 
voto que tiver de dar nesta Camarn., assim éom0 sou o primeiro a fazer 
ju$tiça· ao marechal Floriano PeiJCoto, acredita ndo cgte •S .- E-.•(. h a lle r espeitar 
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~ ijkal:<u· v vutv da Camara, qmüquer que eôle l,leja,_ corno tnanifestaça u 
v<nlade naç+_onal, :de que a Camara.é a cer:por Ú'ipa ção . (.Apo·i·ados.) 

j;;u mestno que não sou dos mais valorusos; eu m esmo qu-e, pelo contra· 
!L•, l~•e eon:mlbro um e&pirito tlrruido, julgo-me bf-stalite gàr?-ntido eom0 op-
[.•o.,, c:.i&n:isLa, bastante «SS."gm·ado. .pa1:a deJ.b erar à n,;;pelcu, con1o me~rw( 

,nLeriuer em -mln11<t consc:i!'llC:•ct, pois tenho plenct cerLe;,a ele q11e pur issú 

Jorisequenct~ · f unesw s n fuo me ag•ua;daJ.·a o no. tmU:-ro·. . 
O ,, iSn. Emco CoELHo: - · V . Ex -c acaba de fazei· a m a ior jus tiça ao ma-

,.,ct,i<l · :F'lorian 0 .Peixuto, ju,ciç;_, que todos nó"' l<>Zcmu, . ( .d..z,u~a<•us . J 

O Sh. GAbPAifl J)RUMMOND: ~ Nào t aíl o da mdepen citen cla de fa cto ; não 
.faJlu da i~cte];\endeneia indiviúual de cada um; n iio fal-lo de~>sa indepen -
t!encia, que se traduz ·na seren1.dade estoica, com . .que o.s aJpÓstülos da lei e .. , 
vo ma'rtyres do dever, atravez ae ,todos os. p erigos , aHrontando · t odas as. pro-
vações, eX)poudo-se . e. todos os sacrificios exa1·ce~n a ? prat<i cas e o culto d e;ssa 
r:lligiáo, g ue L13m o seu sacrario na -consdencia de ca da um . (Mioit o bem .. ) 

. ' ·- . . ' 
O SR . Elüco CoElLHo: -- Que ê · a~é uma delicia do soHrimento no sa -

· Grificio. 
' o ,8!\. GASPAR DRUMMoNJ): - Não ·falio ·dessa independencia de facto ind.i· 

. I 
·v1u..Lal, .que · reeonheço ·em cad"' un1 d eJs m•cmoro;, •cth. Ca1n ar a . .1-\ •. lludo á 1n· 
·~tl!)el!Clencía de di; eito, inctependencia . CO!TlO principlo, Ílldependocneia colle-
etlV.a, que é a ttrihutv da Cama•.á., rç,,,,·es<: n·can do a. so-bera n!a naci-on a l. (Apoia· 
.tos . ) E de tal ;nodo essa rfal·êa de indeJ)en denc:ia, c e mo attnbuco collectivo 
,·irá influir ·cjue levhr ei ainda n'lais. JÓnge as minhas deciucções . 

. EXl·S·t& essa . inde j; endencia ·: Ha cO>\cçao? O,u, a ntes, l'la possibilidade de 
eoac.ção ? tOu, m 'e1hor ,. ha pre.sm~1pção d é CGJacç;ão '! Creio q ue, em. toda . es ta 
Ca.mara, .nfuo ~urgirá. uma só voz que m e •·es.p_on,da s inã o affirn~ando o qu~ 
a~bo .de .pq,1g>unl:Jl!,r . . N.eoessariainBnbê A.'(1ste a :pres umpçào :de :coawo. 
des"!:e que as immunidadE:s yarlam.entares estã o' sm;pensas com a decreta-
<;áe do esta-do de sitio . 

o · s~. ,ERICo CoELHo: --_~V. Ex .. , está em contradicção com o que aca b<;>.u 
de dizer, (Não apoiacloó•.) 

0 SR .· G ASPA!l' DRU~1.M•eND,: - V. Ex . distinga; uma cqusa é indel)ende~cia 

de faCto e outra cousa a independencia de' ·direito . E de ta l modo esta ]}re-
. • .. · I ' 

sqmpçào de coaç:ão irá influir no "veredictum" o-u antes na autoridad_e do 
" veredictum" da Camara, ql:H), convencido como estou de que ess e . " vere-
d.ctum" será, fa vora vel, a pprovandó a s me,didas cOlJ.Stant.es da Men-
sa gem e de que sã o frisantE:s manifestaçõ.es as l}omenagens por esta Ca-
mara jlá vot.o"ldas a o lYfa r ec'hu.l Floriano· P eixoto, como vencedor ~ re- , 
volta e -consolidador das insUtuições ;republica nas, que ba sta essa siln-
ples p·r<J,sump:ção p~ra tirar ao "verecUctllln" toda a grand<:l autori~de, 

aq!felle grande preS'~igio -c.om ,c.tue esse "vereclictum" iria fortalecer ainda 
mais as medidas de e:x;cepção .tomádas durante o estado .de sitio. E foi a 
Ca:na.1·a passada c:ue incumbio-se de tecer o tenu~ fio de lei, que susptmde 
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sobre, ~ cal1eça. da Camat-a actual a !)Spada symbolica da aau!a;;a. (Não 
.-a.poiaçlo&). • ·{' .•. 

A 6 d~ Setembro do ann~ passado, . po·r acca~ião de rebentar· a ··revolta 
navRJ, o Senado correu preSSl.Jroso a · offerecer ao Executivo, prom.ptá:mente, 
os meios ·de reprimü· o movimento· revoltoso ·. Foi daquei1a Ca~a- que· _partio 

·a iniciativa da- resolução declaratoria ·do estado . de sitio. Eniào entendeu ·o 
·Senado e -ent'endeu mu.to bem, · eni sua· sabed:oi·ia, que · devia autorizar a 
declaração do estado de sitio, n~as consignando 'exP,l·essamente que · ·o-- sitio 
seria d·ee.retado nos termos do art. 80 da Constituição. Não ·era ·· cl<ibalde 
que o Senado redigia · assim o seu projecto de r~solução. Elle fazia-o, tendo 
~m Vista <t L n J·pretação lata que :> I''J''t'r Executivo , .<;,pios d ~ lU .1.: Ahril 
de 189'2 havia dado ao estado de sitio. 

. ' ó SR. ER_rco Co~r..Ho: - Lata de1:1-a elle agox:a. 
0 SR. ,GASPAR DRUM;MOND_: - Fazia-o, ainda tendo em vista O acto P<;JS-

terior da Ca~aFa, appr_ovand•o todas as .. medidas . de ex,cepção toma~as du-
rante o estado de sitio, mas app_rovando-as não . como uma i•nterpretação á 
Constituição Federal, mas como verdaiero "bill" de indemnidn.de. ·Nã,a o 

1 entendeu, porém, do mesmo modo a Camara p;J.ssada que não só julgou 
oc:osc-s 03 termo:; em c;l:e se achav.a c ;n·.•.bida, .a resolw;:ão rl,. Sen:.d•J, como 

' ainda x·ejeitou a emerlda d~ um repre~entante . da nação resalvatori2. das im-
munidades pai·Jamentares. 

A Camara assim procedendo fez o que nãio podia fazer, deu o _qiJ._e .não 
podia da1·. l : l 

Immunidades . padamentaré,s não são garantias constltuciona% que o, 
_ estado ele sitio suspenda; são, antes, .. verdadeiros attrib-ut?s :nherentes .. á 

soberania · nacional , de qu? .se acham investidos Ol? · deputados e sen«dorés, 
· na qualidade de representantes dessa mesma soberania . 

. E - a CamaTa transacta -menos poderJa. fazel-o, J?orque ao mesmo , t-empo 
que ·ella sacrificava as immunidades parlamentares chegava, pe'.r. fata:Jaade 

' . do tempo, ao termo do seu mandato : · :' 
Pelo menos pot· escrupulo, não devia fa:;,~l-o 'r)ara não '"enviaT á Camara 

. ac~ual . .0 presente de gregos que ~az Çom que ella . se veja e:rp.. tronte de ~ma 
~l~ua~ão embaraçosa. 

O sn· . . ERrco Comr..Ho: - A CamaTa fel.-o por -col;.erencia cem as opi• 
niões <'l.Ue t:nha sustentado durante a constituinte. 

· 0 Sn, BELISARIO DE SoUZA: - · Ü a:resto· tem um grande valor, porque foi 
a Cmnara passada quem fez a Constituição. 

0 SR. GASPAR . . DRUMMOND: ~ Voltando o prQjecto, Sr. Pres~dente, ao 
Senadp, ali! tive de bater-me então pelas immuni,dades parlamentares· e o 
fiz ao lado do futuro Vice-Presidenté da Repul:>lica, o distincto Senadol' 
St• .. Manoel Victorino, que então a-presentou uma _ emenda. renovando .os 
termos em que havia sido redigido o projecto'. 
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.Uepoü; ue venemente e ~avidQ dt:uate, como a urgeucia. do momento 

e.x.gla, a e111c:nua uaque.u~ n.1eu lLJ.USt.t:e c umvanneH o el:a.. .rb.,~t::J.LGLua... 

lVHls attenua. beH• a. \;.;.mar-a; er·a l' eJ<:rt~ua., n"-o vo•·'r"" · r·~:wugnas:;e ao 
~en·acto .::>!..U...L 1.'ê:ig,· •• u: u ver~aut.·lra e übt~:ral uuucr .. na, J .. uas Jri.U.L'I.!Uu a.1.a ::;e alli!-

~ava. a WL.I.lh<:t. hura, ço1no argu1neuto pouero.:=,o Y,Ue, se pul ventU.L'a. J.0.6o:;e a~ .. 
I provaua a emenua, o Pl'OJecw teria de vo•ta.r nece,;:;a.namente à (.;amara, a 

<..:amara que Jâ. :;e acuava ilispersa, em c:ompleLa. debanLiaaa, e . que em hY· 
p_OLl"HlSe <ugurna se CO!l.Sbg!,!lria reun.r . .!!'Oi <l.SSllll, !::Jr, .l:'leSlUt:Il(.e, qUe COn• 
segulU·Se !lo l:lenado a app.·uvaça.o do projecto, como unha s1do emenua.Clo na 
Cama.ra. .Jj]nu·etanw, hoje p retenae-se àa r á re;,o,uçao do uong1·esso !o1·ça 
de aresto, para a::>sim fazer-se a c.oherencia de uma opuüao ln<:on;;tiLuc.onal. 

Amda ha pouco, o illustre representante do !tio ãe Ja.neu·o, meu dia· 
tine to collega, Sr. Dr. NHo Peçanna, que semp_re qu"' occupa_ a tribuna o 
íaz com o ~ bl'llllt.ntismQ dod seus talentos, no afan de provar <jUe as immu-

.· .uidades parlamentares con;,;tituem uma velharia que OS estatUlOS dos pOVOS 
democraticos nau comportam mais, citava a França republicana, onde o es-

. ~do de sitio suspende aquellas immunldades. 

Não sou comQ o meu illustrado collega, versado nos pr.ncapws constitu-
cionaes dos p_aizes representativos. (Não apoiados). Quer me pa~·ecer, po-

. rêm, que S. Ex., sob o pontQ de vista das immunidades parlamentares, nã.o 
deve confrontar· a R.epublica Fral?-ceza, uni-taria e parlamentar, com a Re-
publica Brasileira, cujo :tegimen é presidencial e federativo. · Alii, como sabe 
o illustrado col·le ga, o Pr.à,idente da Republica tem a faculdade const.itu-
cional de dissolvel· o parlamento. (Apoi ados.) 

Ora, se em épocas normaes, póde o parlamento ser dissolvido, não é 
muito que por occasião de graves commoções in-testinas, em pleno estado de 
sitio, fiquem suspensas as immun.Ck1.des pa.rlamentares . (Apoiado&> oeraes e 
apartes.) 

O SR. CICINATo BRAGA: - Que;m p_ede o mais, pede o menos . 
O SR. BElLISARio .DE :SouzA: - ·A dissolução da Camara naquelle paiz 

está regulada pelo voto do ConselbQ de Estado. 
UM SR. DEPU'.I'ADo: - Que in:ipol'ta.? Nem por isso deiX<L de prevalecer 

o argumento. 

O SR. GASPAR DRUMli!I-OND: ~ Desconheço qual seja o paiz avanc;;ado 
nos pi'incipios e praticas da democracia, onde o estado de sitio susp_enda 
as immunidades parlamentares firmadas -constitucionalmente ~ 

E' exa-cto, que a democrac.a moderna tende a restringir o mais possl-
vel ~ es·phera das immunida des parlamnetares consagradaij nas constituições. 
E' uma tendencia nqs pà.Jzes democratica-mente avançadps; mas ao· lado 
desta corre paralle'la uma outra tendencia, hal.l-rida nos princ,pios igualHa-
rios, e ê a de re:>tringir o mais possivel o pirculo Jie garantias constituc~onaes 
que o estado de sitio pó~e suspender . . 

- --· 

• 
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El' asslm que nos Estados Unidos os membros do Congresso Ame'ri-
cano têm jmmunidades quando funccionam, quando vêm de suas casas p_ara 
o Cong resso e quando voltam do Congresso para suas casas; isto quer 
!;a ja estado de sitio, quer não. 

Mas, alli tambem, o estado de. sitio nãó suspende a Constituição, não 
abre interregno constituciona l. , Suspende . apenas o "ha·beas-corpÜs·". 
(Apoiados. ) 

Na Inglaterra , onde as immunidades parlamentares teem uma latitua., 
enorme, a ponto de não pr.oteger:em. sõmente os m·ezr.bros do parlamento in-

, giez,, m as extenderem-se ás pessoas de suas familias e até de suas comitivas; 
alli, .onde o parlamento é omni<potente, o que levou a, um distinC'to · eommen-
ta dor. da . Constituição · da<quelle ' POVQ a affirmar que a di·gnidade e '.a indepen-
dencia do ··parlamento inglez teezr. a . completa salvagururda na extensão ind9-
finida de suas imp1unidades; alli, as iminunidades parlamenta('es vtgoram 

. sem]>re pela forç& da Constituição e o estado de sitio suspende apenas 6 biit 

.. do habeas-corpus. 
Na Republica do Chile é e_xpressa a inviolabilidade das immunidade~ 

parlamentares, ainda mesmo em pleno estado de sitio, sendo que alli ha dis-
posições humanúa.rias restrictivas do sitio. , 

Err:.fim, em todos os paizes onde o par1amento funcciona sob· o influxo 
constituciona l, são consagrada s constitucionalmente as immunidades .parla-
-menta res; em uns mais do que em outros, sendo . certo que ·o espírito e!5'ua-
lita1·io tende a cerce;u· as immunidades do panlamento, porém, ao .mesmo 

· tempo cer.ceando o estado de sitio, de m-odo que as garantias constituciona~s 
que o cidadão ;perde corr.o representante do povo, já o r epresent ante do povo 

. ' ' 
tem adquirido como cidadão : (Apoiados e apartes.) 

E . tal ·é o afan com que se impugna aqui as immunida des J>arlamentares, 
que até pi·ocura~e tirar proveitó das violações dessas immunidades, preten-
dendo-se por este modo provar ·que ellas não devem su•bsistir. E assim crta-
se, como arg.uinento .poderoso, que em a lg uns paizes c;la Europa t err.-se pren-
d.ido deputados. 

Mas é um cumulo, Sr. Presidente . 
. As .. violações da Constituição já ser.vem pa ra provar a verdadeira inter-

pretação de preceitos constitucionaes . 
Pois bem; · na Prussia, e o que é peior a in,da, na Prussia, r eac'.ci.onaria d~; 

Bismark, creio que em 18-9·2, poc occasião da prisão ele dous deputados. socia-
listas, ü·avou-se grande luta entre o parlamento, que ;..-o·cura;a - rei~indicar 
as immunidades parlamentares dos seus membros e o formida~el cha n cener 
que timbt'ava em impõr sua vontade de ferro, esmagando aquellas immu-
nidades. 

O SR . .. A .. NIS~o DE ABREu: -Os deputados fo.ram presos. 
0 SR . . GASPAR DR\]MMONID: - E depois saltos, triUm).Yha ndo a final e a 

àespeito de t udo o parlamento allemão. 

• 
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Quero com Isto pi·ovar que tal é o respeito votado ás immunidades par- -
iamentares, que ain:da mesmo· em palz-es inona1'~hicos como a Pr.ussia, e em 
€po;as1 reac~i~naria13, teem ellas. triumphado sempre. (Apoili,do~. T1·occvm-~e 
flr!.-Uif;os aprwtes.) 

-E -porq:ue· ~ão triumpharein no Brasil, ein cuja Constituição derr.cicratica. 
fjguram · as · i_mmu~ida'des ·parlamentares, não como garantias i:ndividu~es, 
capituladas· na declaração dos direitos, mas inscr;iptas em ca-pitulo distincto, 
boina privilegias de um. dos .grandes poder~o\s politicos da Nação _por serem 

. verdade!tas- COndições, basi:C~ da estr uctura. e organiÚLção dOS dOUS ~a~·OS 
·do Poder Legislativo. (Apo·iados ~ apartes.) 

Resum-indo, Sr. Presidente, a sePfe de conside1:~ções, .. que teruho expendido 
até agor a; fazendo a synth ese cias rr.lnhas o.plniões sob;e o assumpt~ que se. 
debate,' entendo que o iPal'lamehto Brasileiro não pôde deixar de reivindica:r 
suas immunid'ades sob pe~·a de antJ:uUar-se lnteira.rr..ente d~stituin•do~se da'.-
quella grande autoi'idade, . que tanto Influe para presti-giai--o comó principal 
e mais immediato orgão da soberania n acional. (Apoiados.) 

Pugnando pelas. lmm~nldades · parlamentares, p.ão vibro uma arma de 
combate corpo op·posj-clonista. 

A:rmâ de · c-ombate e.u vibraria se por ventura recusasse .prorogação do es-
tado de ~tio pat•a aquelles ' po_ntos onde o goveriio julgasse-o preciso, afim de 
jugullar- completamente a 'l'e;volta, pacificar completamente o palz e consoli-
dar a ordem · é a paz pUJolica.-. . . . '' 

No emf4n to, opposicionista ·constitu'Cional, estou ' dispo'sto ·a cort·ceder a 
pror-ogação de s-itio~ . de'sde qi.Ie o Governo entenda ser' ainda n ecessario em 
alguns -Estado:"• comp .o Rio Grande do Sul e · outros, o emprego de medidas 
ex'cepciunaes . 

O que quero é •q ile o Padamento Brasileiro se dignifique . (;1poiados.) 
Ó. q'Í.!e quero é . que ·os p-ronun.clamentos que te:rihá.rr.os de fazer, as me-. ~ . . - . . 

didas ·que tenhamos -de tomar, os v·otos que tenhamos de dar, nós adversario'! 
e amigos do goyerri-o fráternizarido em pró! _9.a ~a,tri:a, j'ámals possam ser· 
traduzidos como delibet·ações ·ar11anca·das aos coaJgidos do momento, inas como 
·rr;n-ifestações fran'Cas e sinceras dos . verdadeiros amigos da Republica . . ....:.. . ' . . . . .. ,. 

(Apoiadios.) 
O que quero é que essa placid~z de· vistas, que todos nós conve~:gimos 

pal'a o · bem pubHco, não tenha a apparente serenidade das a,guas estagnadas 
· das la~ôas, encob'J;indo a vaza é b· lodo, que se revolvem no fundo:· (Apoiados.) . 

, O que .quero 'é que es~é a;ccôrdo de sentinien\os ·patrioti'cos de todos nós, 
ami-gos e adversarios d'o G'overno, não se -pareça com aquella paz m ortuaria 
dos ~\1-r<'op'hagos, tra.duzindo o sillencio das- causas mortas, mas que pelo con · 
traric eX!prima a vida do pa rlamento runcci'onando h.armonicaínente_. err. pro-
veito da Republica. (Mu,ito bem.) . 
. Entreta;to, --~lr. Presidente: ~e não tenho ra~ão, se immni1id~des parla-

mentares rião são pt·lviJ.egio.s, 'mas si•J;nplesmente garantias _'Constituclona.es , que 
"'-
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o estado de si·tio sus,p~nÇ!e; se ainqa ~~ ~orna pr;ec\zo q\Je o e_stado qe si'tio ~on
tinu\l ~~sta, «aP,ita,J; ~\l · fi!1ft\IDE!~t~ o Çp,ngJre~so não pódl:) f.únqpionar ·e.l'l,'l ~~ 
iJOf,to ~ivre df!; ):i<:.~~<J; daiqJJ,~~~\l est;;üp,: ~J;l-tãJp .f:;çamp,s 9 :'il:\-Crifj>cio (\!j.S llO~i!~S 
l:rnmvntdades parlamentares, mas . poç dever civi'co, respeitanqo o :np,sso P'.lo-.. 
prip, ~~·?•?• J;lleS~p em S~~IJ:a:l ?e Jl,l(~f.ul1d9; pez~J;, enc~~·remo-.nO.';! .ç~(\Í~~.(.os . e-
não a:z;oiaãos) · pórque, Sr. Presidente, ·a · u~a t.ribuQa, .P.aFlamE!nt~·r ~ror-'1 \'\'~: 

F (...'• .,,}."'\;~~ ,) \>, ' _l ',• ,, 1 H ' "', '· ' ' ·• , ' I I,• •'•, 1, ' . ~ -~' ··. ' <:" 

çad'~, '??~ c,ey,t\l:>;a ~ ·~~~~.o ~JiaiSi·l~i·l;a .v;r;efi:r;irã; um, .pon&'f"ell5lo co•p~;~Q ,~,elos, 
<J?esados creP.~s. do rudiaW;en•to. (k{1fit\'), b.!1nt·; ·y.t'!{it?, bq~. 0 _O;t;IJ;dor; é 'YII1~{'f;g· 
CUm{ TirrJ-q'lftad?,.) 

q S~. ~~e~~IC~!;?- ~:\>.f$~~ -~1!1f}la_ O~dy?;n.),: ·-:- }l,l:. fr~JSidll.nt~• me_qi~~J- im-
medh~a, n\ e.dida, inadiaveQ, .det~rWi~a:dq, P.,e1a,s c;~~;cu~sJanj:!ia,s ~x~;E'Pyiona ·~':l çjo·: 
paiz,' é i.~que_s;tionavelJ:r1113'\'Íte esta do e_sta!d9 d:é sitio, es~a medida.._l'l.Ue, eS\:á COJ,l-. . ' ·) . . . . - . 
sig'na~a no pv_õj.ecto em . di~-qs:são, que está na · co.nsciencia naC'iona,~. q-ue· 
é sustenta da pela ·quasi totalida de da Oamara dos Sr·s. D eputa,dos e co.ntr~;~. a. 
qual ainda não foi pr?mnl'r·ia Clo qis·c. í rs.o, alg~~. ·ã , excep9ã,o d<~. iq?a l~elatiy~ !"· 

, limitação da.§ su:as imgwnida qes p~;tr~am~nt:;u:es •. 
1 

· 

· Pai~· bem, Sr. Presidente, -~e ' par~ce q~e .. o m.aier !i.';1l"li':"1 'q,ae .o' Con-
gresso Nal:!ional póde Pl'estar neste m()mento a:o ' paiz é arma!:' o Poder Ex-

. I' . •' • . ·- ' 

ecutivo dessa medidl1 inqisp,ensavel, que dentro de po,iw as ·ho1:as deve exvt<m:~ 
•Se effectivam~nte o C_?.n,gresso J<;ed~al està . a .nima;do· dos melhores de.:;>e-

jos, con1correndo com o Poder Execl.\tivo para depeJi\1;1.1,' Oi? (lf!eitos da revoltar 
e .completar a,. obr.a ingJen1:e da co:o.s.oUdação. ga Republica, nãJo devemos ,p.emo· 
rar um só mom~nto .oom qiscussões, l;l,r~ll:,lantes é vendade; mas q.ue sQ ten;l o· 
defeito .de protei::u· a ~edida hojE;) · i~felizme:J?-te necess~;tria. · 

Neste sentido ir,ei prestar um servjço· 1\- ·Nação propondo o erÍ_çe,rra,men~o 

da discussão, · para 9-ue a Camara em ·sessão nad.urna ,possá.. se occupar do. 
• _1•! , · • • r· ' 

assumpto em 3" dü:;cussão. · · ·. ' 
• ' . ' 1 ,,, .. . • 

O SR. ZAMA - Eil? u~a ~·o.lha florida\ (Hila,rirJ.q.r].e ge1·ql.) 
. . I ' J ' ' . . '.' 

·O Sr. Martins J'!J.ni9r, ·(pel~ oràe'YfL) diz .que., pedio a pa~~,LV·ra N7a .P.er.-
guntar ·si vai ser ·submettido á.· votação o requerimento do encerramento. qá. 
·discussão, wpresentad; ·P·elo · :HlÍistre. :Beputado pel~ <Ceará. 

O Sr. PresideJ,Ite: - :;lim, s enhoÍ·. 
0 SR·. MARTINS J'UNIOR- Neste caso, pemittta-me· V. Ex. e a: Camara que-

observe que nã.o, ac.ho 'nada r a zoavci ... 

O. Sr. Presidente: - Desculr;e V. E., mas ' os ~·equerlmeni;os de encer· 
r am ento mão têm;. discussão, 

O Sk. ZAMA - A rolha não se discute. (Riso.) 

O Sr . . Pre~idente: -O illustre DepuÜtdo só póde no caso usar da pa,lavra 
pela ordem, para requerer votação nominal. 
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9 SR. MARTINS JUNIOR - De modo que estando escripto para ·fallar, .fica. 
prejudicado. 

O Sr. Presidente : - O requerimento é ·aem debalteo sujeito á deliberaÇão 
da ,camara. 

Bosto a votos, é aPIProvado o· pedido de encenamento da dlscu~são . do 
a rt. I~ do projecto n. 7 A. 

:0 Sr. Presillente: - À votação do art. I • do projecto n. 7, A deve ser 
fejta ;por ,.pat:te.s, tendo sido ofdiere.cidas ao mesmo ar,ti.g.o duas emenda.s, seh.• 
dó uma. substitu;tLva. ·e •outra ampdia.f:iya, e q_úe a bem da ordem dos trabaillhoa 
se va i .proceder por partes a referid~ votação dd art. 1•. 

O Sr. Alcindo Guana-bara (pela ordem), diz .. que pedi o a :pailavra para 
requerer que consulte a casa si concede preferencia para votação da; emenda 
substitutiva que amplia o estado de sitio a'té 3I de Agosto e acredita que, vo· 
tada a emenda, sendo approvada, fica prejudicado o art. I• do projecto . 

. / .t) Sr. Erico Coelho (p_ela ordem) diz que_ uma vez que a "1\IIesa julgou 
necessario dividir o art. 1 • em· duas partes para a votação, lembra a conve• 
tliencia de subdividh; a 2" parte, porque pretende votar pelas immunidades do 
art . 19 e r ecusar as do art. 20 . 

,O, Sr. Aqgusto 1\Jontenegro (pela ordern): --:- Sl'-. Preside111t€-, vi Vossa 
·Ex. proclama r que havia uma emenda ampliativa; mas, lendo-a n a Mesa, 
suggerio a meu espírito uma duvida, é que não se Úata i!e ampliar o prazo do 
projeoto .quando este consigna o estado de sHio até 3;1 de !Jul·ho, mas de coll!Sa 
mu\to. d,ifferen.te, trata-se d,e uma cousa muito. diversa : é o estado de sitio 
promulgado . a 13 de Abril, que é prorogado pela emenda até ao dia 31 de 
Agosto, 

Assim é que a .Capitàl do Estado de Pernambuco continuará em estado 
d.e s itio, si a emenda substitutiva ou ampliativa, como V. Ex . a qualifica, 
for approvada pela Camara . 

Nestas condições, Sr. Presidente, é precizo que o Congresso fique bem 
esclarecido sol.>.re a intenção da emenda, que, sob a apparencia de querer 
simplesme!lt~ ampliar o prazo fixado no projecto para a prorogação do esi-
tacl o ele sitio, consagrará de facto cousa muito differente. 

O Sr. João ':Penido (pela ordem): ·Sr. Presidente, como eu· voto pelo 
levan,tamento d;o estado ·de sitio na Capital Federa} e Nictheroy, votanda 
pela prorogação elo estado de sitio do Paraná até_ ao Rio Grande do Sul, peço 
a V. Ex. que faça ·por J!artes ·a v.otação do respectivo artigo. 

O Sr. Alcin<;fo Guanabara (pela ordem): _:_ Sr. Presidente, a emenda 
é realmente substitutiva, porque não contém s6mente m'ateria que o artigo do 
projecto consagra. 
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Requeiro, a _ V. ·Ex. que consulte · á Camara si consente prefer encia na. 
votação. 

Consultada, a Carilara não concede a preferencia ped·id.a pelo Sr. Alcindo 
Quanwbara. ; . . · ,;! 

Eni s'eguida, · ê posto iJ_. votos ·e. approvad~, s~cces.sivame'nt;,, em todá s : as 
suas partes, o · seguinte .arL 1 o do · ,projécto n . 7 ,A, reli),Üvo·i ao. est,ado d_e 
'sitio_: 

ArL 1 o. Fica prorbgado· a té 31 de Julho do ·corrente an~o ·- o estado · ge 
·sitio paora v Distri'Cto 'Federal, <eomarca de Niciheroy e Estados de 1S. P'auló, 
-Paraná, Santa Cathaiina· e, Rio Grande do Sul, •com as limitações dos 'ar-
tigos 19 e 20 da Constituição. 

São successivamente postas a votos e rejeitadas as emendas que, ao ar-
tigo 1 o do referido projecto, offerecerain o Sr. Franca Carvalho e ~utros _. 
o.. E'ntra ·em di~~ussão o . .arL 2" do · projecto; 

E ! lida, apoiada e posta conjMnt~ente em' Qlscussão a -seg,uiht~· emendai: -
. I , . I' . 

· A,o arL ,2·" do projecto 11. 7 A - Subst,itua-~e a ·palavra . necessa1'io pelas 
seguintes: :-- de 6p dias. 

Sala das sessões, 30. de Junho de 1894. ·- Larnmmim· Goàot1·eàó. 
E' posto a votos _ e approvado; ·salva a emimqa do Sr . . Lamounjer Godd-

fredo, o seguinte a1' tigo do projecto n. 7 A: 
" ArL 2". E' facultado ao Poder Executivo o prazo 1~e0essario para apre- . 

set;Itação : das informações e dqcumenios relaqvos . ao § _ :i• do arL 80 d!J. Cons-
tituição; revogada s as '.disposições em contrario: 

Em seguida, ê .posta a . votos e ·Teje;,tada a ·.emenda .que •ao al.'1t; -2• oflfere• 
. . . . '. . . . . . . ~ ' 

C!lU ,o Sr.· Lamounier Go(\ofnedo , r.·. 

E' ó projecro adopt'ado para passa;r á 3" ·discussão.-. 

O Sr. Bricio Filho (pela ordem): - SE:ndo. E~Ste project'o de nature?..a 
u rgente, peço dispensa -de interstício para que possa este projecto entrar em 
discussão na . sessão nocturna. 

VoZES- Immedi_atamente. 
O SR. BRICIO ·FILHO - E ntão, si houver tempo, peço par·a ser e,ste pro), 

. jecto dado imm,ediatamente para discussão. 
... 

O Sr. ·Aicindo 'Guanabara: ·-'-'- Sr. Pr€sid:ente, nã& sei se: pelo Regh · 
menta o ·:p.ro~je,cto pód'e ·entrar •em 3" disci.tssão. (Ap.ar.tes.) 

Não estoú protestando; .estou e~pondo uma duvjda: .' 
Gosto . de ser regimenta l e vi h ontem como se Cl.\Il1pt~e esse : Regimento 

mas tenho uma duvida que desejo ver esclarecid,:L. . - . ' 
T€nd'o . sido .. este proj€Cito ;votado hoje ·em '1• e 2• d-iscussão, -pó de_ eUe en-

trar hoje ,'em 3" discussão? 
O Regimento diz ser neces.sario que n iÍ.o .. se discuta a matP-da tres . vezes 

no m esmo dia . 
VozEs - Hoje não ·h~uve duas .discussões, houve uma ;s6; · a ·PÚmei-ra foi 

encerrada hontem. 



' f. . 
'. O .·SR., ÁLcm'oo. Gu4_NÀBARA. - Não virri ·impiigmÚ·· o.' r équ erimenúi do nobre 

D~putad~, vi~-- apenas: .pedir á V .. Ex., Sr, Pr-esidente, que me d~c!arasse •Si 
o reqn.<~rimento qo nobre Deputàdo não vinha f erir: disposição regimenta l. 

o· Sr. NUo Peçanha <v.ela ordem) n ão compreh~nde bem o reque-rimento 
Çlo nobre Deputado pélo P ará, uma vez que já approvou a sessão n octurnà. 
Pergunta a . Camara pÓis, s_i à 3" discussão é encetada·· j á ou ria sessão nfó. 

·cturna . 

O Si·. President~; - O Reg imento dispõe . que nã o podem t er lugar . nér 
me~mo ' a:(a as t~·ed' Clif'C~ss6es. ,· 

Si" a . primeilcíi , diseusflão ,üvesse sfdo h oje, realm ente n ã o poderia ter lu-
gar h oje ·a t ei·ceira discussão. 

Ma;8 ·o nohre Depu tado sa:be que a prtrheii'a ·Mscussão fo-i ence-rrada 
h ontem. 

]2m frucé do a:rt .·. 132, do R egime nto lllão pôde, pai<?,_ a Mesa r ecusar o 
requerimento d(l ·sr; B1:icio Filhg. 

Penso; · i:iorém, que, assim com o tres .. discussõefl não podem .t er lugar no · 
:m esmo d_ia, as tl'e~ votações estão subordinadas á · ;mesma r egr a. 

\P.onta'irt-o, 'sel•á, en.cetaqa ago•ra e continuada na sessãio · ~octurna, a ' ter-
'ç:eira ' discussã.~ .. ,,;as a ··votagÍi~ . SÔ se poderá rea lizal' amanhã . . ' 

' . . . . " 
Niestes termos, a · _Mesa subr~1ette á 'votação ·o r equ eriniento elo nobre 

D eputado. -_. .. 
~·. 1 GonS,ultaela, a Cl'J,inara concede ilrgen cia pedida p elo Sr. Bricio Filho . 

Çonsultada igua lm\ente si a m ateria de u rgen ç:ia é tal que deva interrom. 
per a ordem· d~ dia de hoje, a( Camara decicl.e .pelà.. affi-rmativa.: 

O Sr. Presidenté : ·=--- Entra em 3" discu ssão o l}ro.je.cto· n.. 7 A . 
A Mésa .man.t~rá ·<a · inseripção feita pa ra a 2" discus-são, .salvo o direito 

que.· assist~\ a Q.uiJ.lquer D eputa do de Çlesistir da inseripção feita. _ 
'T em .a _ palavra: a Sr. Martins Junior. 

. ·l. ·' . ·. . ' ,,:· '• .l 

O Sr. M~Jrt.ins Junior.: Sr . Ptes·idente. e<imprehende V . ·E x . bém 
que ' nã.o me dom·ina a .boa impres~ão, . a m agnífica dispo~ição de espírito que 
de~edaria t er a o occupar a tribuna, uma vez' que já vai o debat e muito longo 
e qué a atHenção da: easa não pôde . deixar de ' sentir-se enfraquecida pelo 
adiantado da · horà ·e· pela m agnitude elo assumpto. _Entretanto, inscripto pal' !"-
fallalr, em . 2' -dis!cus~ão, sobt·e ·o P•rojecto n . 7· A,_ tendo a ca:sa. resolvido en-· 
cerra r ,a 'dita discussão ·e . i:>ássaz: immediata.m ente â. ·3a, não rhe era· licito dei-
xar de us# . Cia p a:iavra . neste momento. . . 
. 1 Não . sE)i, : senhdres', o que .~ais admirà1:. e~ tudo quanto tenJ;lo ouvido so-

bre · a· materia âo projecto n. 7: · ·Si à vehemencia, resolutamente 'desusada e 
extraordi~~.ia, a, qÚe .têm attingido ' ps discursos .. a qui pronunciados (mais. 
pali~cendo tr~tar-se de .'qyestões em que éstão envolvtdos altos e chocamrt:es 

- interesses parti-dari•os, do que seernos principio.s de d-outrina c.onstituciona;l) 

·.·/ 

. ; 
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em si a physionomla pallida e titubeante do proprio projecto que se discute, 
o qual me ·IPaTece q'l.le diz mais, contra os !lirgumJentos dos seus ill.us.t·res· auto-
res e signata;rios do que poderian:nos -nós - 'OS que combatemos - dizer: 

Realmente, senhores, me ·admiro de que até agora nem um do!l meus · 
. collegas que ataçam o projecto tenha se lembraqo de observar aos dignos 
autores do projecto e á fOnrada Commissãb de Legislação e Justiça que a 
propria let tra desse projecto é a condemnação; a mais formal, das .theorias. 
aqui emittidas pelos sustentadores das immunidades parlamentares na vigen-
cia do estado de sitio. 

Pedirei aos · illustres representantes que attentem para a lettra do . artigo 
1• do .projecto. - (Lê) .. 

Em synthese, é isto: O Congresso vota o estado de sitio; mas declara que 
essa medida fica Iimi!ta.dia, fi-ca diminuída, fi·ca !I'estri1ngida, .no que diz res.peifo 
ás TegaJ.!a.S ou p·rivilegios dos .repreaentantes da iNação, cons·ignadJOs nos ar-
tigos 19 e 20 da Conetituiçã'O . 

E' isto o que diz o projecto, e o que dizem os ill.ustres rep;resentantes, 
que com extraordinari<i calor o têm defendido, é que a lettra e o --espiritq do 
nossó estat u to f undamental · estão cfaramente indi'cando que- o ·estado , d:e sitio 
não ataca, não abrange as chamadas immunidades parlamentares . 

. Mas, senhores, si o estado de sitio estatuído IJelo art. 80 da Constituição 
tem uma comprehensão tão clara, tão intuitiva, tão transparente, como ainda 
hontem ;pa1·eoeu ao illustre re-presentante de ·S. Pam,lo, que com gt·ande 'b ri -
lhantismo orou sobre a m ateria; si é uma vel'dade ·que o estado de sitio não 
péde comprehender em caso a lgum as immunidades par lamentare!>;, si é cer-
to que será obra de iconoclasta a de quem quer que leve a té ao Congresso o 
a.lviáo da critica ou da c€1Il1Sura, a espada corfunte <'La re:pdessão e da punição 
em vi·rtude de .pala'Vl'as ou a,ctos dos :representantes do povo; &i tudo que nes-
te sent·ido .se faç.a ·contra o C'on~·e-sso será !Ilegal, será violento, ~erá crimi• 
nosso, ex-vi da p~·o·pria C'onsti1JudçãJo; ooano é q:ue o p-rojeoto j.ulga. · .necessfi.Q·io 
declarar que as immunidades parlamentares ficam fóra do estado de siti~~ 

Eu não comprehendo, meus senhores, como se pôde limitar aqui!lo que 
está limitado por suam atureza,-c orno se prete11de definiT o que está definiÇ!o, 
illuminar . um ponto luminoso! Notae bem, eu chamo vossa · attenção para o 
seguinte: - IinúJta.-se a;quiJrro que está iJ.lim'itaJd:o, -reà!uz-~e por u-ma cer~a ·Jinha: 
seccionadora toda figura que tem um plano, uma orbita; um r aio extenso, cuja 
diminuição se faz necessaria; lffi3JS Iim1tar, cir-cumscrever um circulo, já tra-
çado com uma dada ci-rcumferen:cia, descrevend-o uma outra circumiferencia que 
vem a coincidir com a primeira, não comprehendo, não posso compr ehender, 
e, com o · respeito. e acatamento que devo aos autores do J?rojecto, sou forçádo 
a dizer que é uma obra insensata . (Apa?"tes.) 

R e.ponddlendo á observaçãJo doillUS< tfe. re[lf!'esentan-te do ya.~:á direi que, 
exactamente porque o Congresso já tep1 precedentes firmados com. relação á 
extensão_ do Estado de sitio, é que o projecto não é aceitavel; que exactamen-
te porque se .têm manifestado divergencias . sobre ,a la~itude dos t extos com'!-

. Utucionaes é que não se póde r.eputar clara a Constituição no tocante á mal-
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i.eri~,; .. ei).1fim que exactamente porq11e não é clara a ·Cbnstitui?ão, é que nós, 
-cs imPl~gnadores do pr·ojecto, pod\3mos· ter. com a mesma boa fê do iUustre 
.representante (j.e S. Pau.lo, que hontem occupou a tribuna, a convicçãó ·per-
l'eitamente , coNstitucional de que o estado de sitio no Brasil suspehde as re-
galias _ parl~mel{tares. (Apeiaàos e não a1Jdiaàos.) 

Eu s:vnthesarei as minhas . observaçõe,B' quanto á censura capital que 
acho merecer o pr;ojecte_ debari·xe deste· ponte de vista dizendo que ,- ou real - · 
:mente a Constituição não é Clara a ·respeito do assum~Jto, e n·esse CjiSO os au-
tor.e·s . do proje.oto toll)aram a .graye responsa:b!.Ji.dade de insurgir-se, no mo- . 
me11to menos epportuno aliás, contra -os precedentes do Congresso e com es-
·pecialidàde desta Camara, quanto á · interpretação do que significa e até onde 
.se estende o estado ãe "sitio; .ou é clà1;a a Constitclição, sendo restricta a dis-
posição do art. 80, ·e . nesta: hypothese não se · justifica nem se· cmnprehend'e 
.a restricção, a · 'resatva que o 'Pl:ojecto faz e · que nessas· condições vém a ser 

.u~a ·perfeãta redundilincia, . redun~ncia . q-ue a mus~re Co-mi5\São ·de Reda· 
cção,,. ,sob -proposta ou ' por conv-1te dos membros -dia. Commi-ssãO de .'f.ustiÇe; ou 
·dos proprios a;utoa·es ·do prajecfo; d·eve ·d'e~le eliminar ni:t ocÇasl·ãJo opj;J-ortün:i. 
·<A~artes.) . ' . · · :.- · ; 

O SR .' BRICIO FILHO - A lembra.nça honra a habilidade de V. Ex.; :thas 
não podemos aceitar o conselho, 

O SR.: MARTINS JUNIOR - Garanto ao meu iljustre collega - um dos dis-
tihct'os signata~·Jos do op-1~ojecto n. 7. --"- q·ue .naclia ·eS!tou ins'l!l>Uando con1 intui-
tos de adv:ersario; q1Je não ha pensamento · reser-l•ado e capcioso nas minhas 
_pa:Javras: Estoa apenas dndicando aquiilo _qu~ ju}go ser ü a tural e ser logico 
·para quenL .estiver de boa fé .na Q:Uéstão. I \ 

Mas, .i·esumindo a argumentação que aca:po de pi·oduzir e que )ulgo: -mei-
-recedora da att·ençãJo _da casa; di-rei-, •Sr. Presidente, que .o .p.ro}eoto, estabele-
cendo · o estado de sitio, mas deelaranqo qu~ elle só pôde dar-se com as limita-
ções dos a>rts. 17 e 20 da Consr(:ituição, naJda mais faz do que dizer imp.Jicdta-

.. mente <;[Ue . O estado de . sitio entre . nós, en'\ Virtude das disposições COll'Stitu-
'ÜÍOnaeS, ê mti.ilto mais amplo d!o que a;quellé que •S·e quer •COD;Ced•er., e qU:e, pOr· . 
taino, o , ,projecto é inc<;mstitucioriaL · 

Senhores,_ neste. arssumlpto sejamos claros, sejamos-: . . .fra ncos, . jâ q~e 
·outra palavra não me occorre .no momento. 

UM SR. DEPUTADO: - Quer talvez dizer since1·os. , 
., ·' ' ~ ~ I , 

. · . .o Br. Mwrtins Junio1· - ·A:cceHo : a lembrança , a;p.ezar &e · que o aé!Jjeclivo 
·since1·o podia leva1· a ·suppôr, de minha parte, qualc1ue1· máo juizo a respeito 
-do mode c~í·recto iJol; que na vida ·publica 'Ou mesmo particular procedem :os· 
illustr.es -representantes que <tSsignara,m o projecto . 

$ejar:nos riorta nto üancos e. sinceros. 
Uma .vez qüe, segundo deciaraçfro do illustre representaR te, Sr. Bricio 

·Filo,. cu jo talento' 3!d:h1M·o .e com ·cuja _am:zad-e me henro, houve .Pi-orioslrto, 
iJ:{uitQ · i~roposito ; da riarte dos ~utores do projecto de sàlvar Na e;nergencia 
4ctu a!' as im:mm;lidades i;iatlamentai·es; uiha vez que os àutores de tal' pro-
;videncia ou pi·ecaução - pelo menos os, dignos beputàdos que. nesta CarÍi.ara 

) .· \ 

\, 
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se -incumbiram de def~nder a'; d·outrina das ilnm~nidades' d 01~tra~ce __.;. ·de-
.claram ser clarissimo o conceito do .estado de sitio estabelecido pela Cons-
tituiÇ]'ão e . •que em taJ {:Onceito · não €!9tá coín'r>r~hendJi·do o cer-cea.nie]1to das 
:innmUIII:idades pat'lamen<tao:es; e'll ·'co[]!cluo o q1ue nienhu11;1 él!os autores. do V!'B-
j~cto e membros da Oomnri~sãó <ie ·.Legi:sJ.ação podem, -deixar de co~chiir.,. 
isto é, que - um motivo qualquer de ordem•, que não percebo; .e çtue a Ca-
mara . .não :i;tel'oobeu aind'a ne-m .:rrerceberá talvez; por mlliito mysterio e es- . 
condid.o nas dobras do .pensamento· .do ill~stre .autor éio p·t·oject9, determinou· 
a inclusão daquella .restricção ao estado de sitio. 

De factO, senhores, si a Constituição é clara, si o estado de sitio não póde· 
atacar as nossas hnmunidades, quando legalmente decretado pelo -Poder Exe~ 
cutivo · ou pelo Congresso; si é esta a opinião d!i· maioria e si esta maioria. 
entende que não valem. contra sua d'pinião os precedentes do Congresso poi· 

·mais precizos e eloqaentes que sejam; si taes precedentes .não têm força de. 
arest.os ou de casos j~-lgados,_' que obrig.uem .os IeáisladÓres act~aes 'eomo ;_ _ 
um juiz obrigam as sentenças e a jurispniclelicias dos tribunae:;;; _ · não :;;e 
comprehende como os autores do projecto julgaram necessari0, imprescindivet 
estatuir q~e •os ptlvilegjos jio:;; 'arts, 19 e.- 20 . .fiquem fóra : da a lçada' ou elo' ai-

. cance do sitio. 
Sem duvida, Sr. Presidente ... 
UM SR·. DEPUTADO - Vai V. Ex. decifrar o enigma .... 
O SR. MARTINs ·JumoR - Não; não vou ·(porque não p,ossO e porque· não-

sei) deci:kar o· enigma. Mas serp. duvida h9uve qualquer phenomeno extranho-
e inexp!icavel na formação primitiva·, na genese do. pensamento que pre;;idio 
ao projecto, 

O SR. -~ uous!fo DEl FREITAS . ~ V. Ex .. acnedita ÍJod!Jr at'\·ancae ·a G:onfissão 
dos m0tivos? ~ste ~ o segredo do negocio . , 

o sa·. MART]NS JUNIOR; - Respondo ao i<lilustre representante bahia;no 'qu'e· 
não; que estou convencido da im1;'r'oficÚidÍide ·de qualquer esforço para levan:: 
tar o véo do mysterio, . para desco"brh; o te~plo onde se está celebt>ando o g~an- .. 
de sacrifício · das doutrinas já emittidas e aceitas nesta Casa. Com as minhas-
palavras .crelio poder apenas, ·senhores, afastar ·, uma orla do véo, deE;cortina!· 

.. urr,a nEllSlg'a do · ::j.ltar ou ·do sa,cran.·io· diante d~ -qual se celebra o my;sterio. · 
o' SR. BRICió FILHO - Continua. ãinda no mysterio. . 
O SR.· MARTINS <rumoR - . Continuo,' mas· é na -indagação· de qual , seja: O· 

rüysterio. 
· Dizia, eu, Sr. Presidente, . que houve . qualquer phenomeno extranho e 

inexlucav-el na tgenese do ·pe~sainento que ·presid1o ao projecto, e re·pito-o~ 
Em face da. restri-cçãJo f:ima! do art.' 1° do rn;oj-ercto, qua!q.uer ·d'o·s membros 

desta ca;sa sente-se - obrlgado .a . pensat' em. aig·uma cousa que t•epuglia:me· 
'l'er nas indiv1duaUdades dos respectivos sig-natarios, · 1JQtiqu~ está em con-
·tpapos\ção, em . antagon:ismo, com as suas 12rovadas energias cívicas e _.monies 

· co•Ih a s ua inc'le•pendenéia ·de car~cter; ·com a -'>Ua . ·supel·ioQ·M-ad-e de·. · e!;pi-rito .. 
O _,SR. ·BRICio FILI;ro: - .;paTa:phra~eando as pala1vra•s do dep-uta:dó · Zama· 

~ .. 
direi a V. Ex.: isto é uma -censura florida. 
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O SR. •MA,RTINS JuNroR.: - Note o i!lustre apar-nista que disse repugnar" 
me ver no pensamento dos autores do p:rojoect0 ·aqui l!0 que muita gente po .. 
deria v~r e q:Ue e! apenas sou levado á &UJPPor ou :P·resumir (e é saJbido que 
as supposições e presumpções 'Oédem sempre á verdade). 

Insis.to, pprém, em ·que não 'POderá -~er .tido por malevo! 0 ou por inepto" 
quem ·quer.· ·que veja nos termos do projecto um' "que" de desconfiança, al -
guma co.usa . der€&rvado e -de ·obscuro, de t·ecioso ·e ao m.esmo tempo ·ou pot· 
isso . mesmo de impe1:tinente. (Não apoiados). 

Eu estimaria que nada_ disso foSse p~·esumivel; ma:S;· sen•hor.e's, (permit'-
~a-se .. me' repetir esta observação), s[ nã o ha escuridade,9 ~; espírito e nã 1-et-
b·a dalei ~ f·ull'~amental; s{ os ,pr~c~dentes pralamenta·res; na hypoth~~e; não 
fi-rmam juriepéudencia •constitu cional si a doutrina e a l.egis·J.ação dos [la.lzes 
es tranáe·irós .não • cie,i;~m . duvida sob;e a inta~gi'b iltd-ade" das ~·egalias ?'u im-
rril,midades dos represe.nta ntes da .Nação ·durante o ':est;.do• de' siÜo ;; para qutl. 
a resalva expressa, explic~ta, cathegorica, ,do final do ·art . 1" .do 'projectp'(! •: . 

Essa resalva, LSr . •Presidente, dá a e ntender que_ 0 P eÇle·r 'Legisla tivo ,a:cha 
que, decretado pot· elle , o. estado 'de s itfo puro 'e simples, sem :r<eticeneias e 
l imitações, o Pod~r Executivo não taudaria em attentar faci•lmente e p•:ova-
velmente cimtra o primeiro.! . . . ~. 

UM .SR ... DEJPUTADo: -Nós não dissemos n ada disso. 
o. SR. MARTINS JUNioR: - Sei que isso nã0 foi dito; nem era causa qu.;-

se ddss~se . Es~ou , porén'l, aponta.ndouma idéa '· que :pôde pai . .raJ· no es•püi.to 
de gramlde numero ros membros desta cwsa e que com · certeza irrompet'â, si 
já n ã o irrprnpeu, fóra deste· recinto. 

Porque, senhores, todos nós os q ue f azemos parte desta Oamar-a, que 
conhecemos .de .perto ava1ia moral e a .IYUreza de i·ntenções dos distinct.os· 
collegas que subscreveram o projecto, temos os elemep.tos precisos Pll;ra for-
lllular · n esté assumpto como em qualquer ·ou tro un1 juizo nunca t en,_erarlo e 
sempre justo a respeito dos intuitos ·desses nossos comJ?anheiros de represen · 
tação . 

Não · € assim a m<~~ssa. ·dos cidadãos ·de que somos, a li'ás, os delegades e 
Pl'Ocui'adores, a ·quall, .f6ra deste a·ecinto, poderá facilmente enganar-se a -res-
peito da;quelles intuitos. 

E, '8J'ltreta.ntt•o, a V•endade é qUJe nós repr ese-ntantes do povo devemos .,que- ' 
rer, -nã o 'poQ.emos deti:JÇ'ar de -pr-etende1: e estimar a sympa,thi·a do p'ovo, qué é' ,. 

' . , . · I · ~ .· , ' . . 1 • . · • 

o noss o júiz; llllatU>l'al é UJni·co ! Por isso, é· .que t errió ~ la mento q,u é 6 ·p ó-yo' pos·- . 
sa ver ·no •I}rojeot.o n. · 7, 'conforane est'á -concebido e redigtdo, a lguma cqu~"· d e . 
Inconveniente neste melinc:J.ros0 momento de no~sa vida politi-ca, .. t a lvez algu--
ma causa de incompativel ·com as actuaés 1,1eces-sidades do paiz e da R epublica! 

•Senho1~es, -confessemos a verd•ade. O 'projecto que se discute, esta'bel~cen-· 

do o estai! o de sitio 90m a·s Qdmitações dos a rts. 19 e : 20 da Constituição, além~-~ 
de restringl·r oQ conceito constlituciona l da 'med!~da proposta, é ' inconveni~nte, . . . - ' 
por.que r'ornece lia:se pira este dilema: Ou o Poder Legislati:vo tem medo c'!<l 
si mesmo ou tem me-do de alguem , :isto :é, dé algum outro poder! Sim, ou te-

•' 

.. · 

.. , ,,r 
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memos a hrrupção das nossas propri·as paixões, receill:mos inconvenien eias 
e lev\am:dades culposas ,por pa1·te dos l!'epresentantes da Nação, ou tememos 
que um outr0 poder seja capaz ue cercar os nossos direitos e · prerogatj vas! 
Ha no projecto ou receio de arbitrariedade propria, de a utoarbitrariedade, 011 

·receio de arbitrariedade. alheia . Em ultima ana.lyse e isto: o .Pod€:r Leghsila-
tiv0 desconfia de si mesmo ou desconf ia · do Poder Exec11tivo! 

Nem uma nem outra couaa aeho -razoaJVel. (Apoiwdos e não apoiado<!,· 
tracam-se ·mu itOs apartes.) 

Não estou affirma ndo· senhores, que se:ia isto ou aqui110 a vet·d:ú!e; j â. 
cle-cJ.ar~i qu·e não posso penetrar n 0 pensamento dos a utores do project~ ·vara 
con'hecer-lhe a àíreeção e a ex-tensão; po_rtanto, nada . posso àssegurif.; le-. 
vanto a penas hypotheses, est-albel·eço presumpções. 

O SR. Y E!RGNE DE. ·.AllREu:: - Ha reivindicações que d~vem ser feitas todos 
os dia s. Si as outras ,ca.maras erraram, a esta cumpé et·eparar o erro . Esta 
é , a verdade. (<Oontinuam ·os a-partes, 

O SR . ~ARTINS .JuNroR: - P eço aos di-gnos deputados, aos iUustres col-
legas, q u e m:e deixem continuar ... 

, Direi ao mus tTe r ep.resentante bahia·no que, seja qua l fôr a justiça da!3 
reivindicações" agora pretendidas para as· immunidades parlamentares du-
rante o estado de sitio, no espírito do povo, dos extranhos a esta Cam~ra, 
essa reiv-indi-cação apprurecer-á com 0 um dos eXlpedientes mais inopport1,1nos !' 

mais imprudentes de que podíamos lançar mão na hora cLctu a l. E o · que fi· 
cará. de pê no arumo do, publico será. o dilemma que 'ha pouco formule( 

P assarei, Sr. Presidente, a ou tra ca·dem de :COnsiderações. 
Eu, cmno todos os que se achavam h ontem pt·-esentes á. sessã o da Camara, 

tive occasião de ouvir o eloquent e ciiscurso do meu d jstüicto c ollega e amigo 
o €l>r. Herculano ue Freitas, illustre representante do Estado de São .Paulo •. 
que, infelizmente, não vejo agora no recinto . 

'l'anto 'ql:lanto me foi possível. "esforcei-me para guardar na m emorJa os 
pri~ci'paes to picos da brilhante oraçfLO ' -de ·S . l!ix ., e si berri me- !l"ecO<·do a:!:t'!r-
~ou o digno representante, ~ntre otttri:ts _co usas: que as "garantias constitu-
cionaes", a que se J."efer.e o a rt. 80 da ConsUtuicão sã.n exclusivamente~ as 
enum~radas 'nos 31, ·parag.rap-hos do a;rt. 72, não podendo portanto q e·stado 
de sWo a'ffecta1· o -dispositivo ·dos ~rts. :L9 e 20. 

- Não me 'f)arece exaota, s-enhores, a; .o.ompreh ensã{) que tem ruque1Le dis-
tlnct o collega do es)J'iTito da noosa.. lei fundamental, cuja lettra., . para mim, 
ao menos, indica um 1nodo de ver absoLutamente contrario. 

· Obset.r\•al!"ia em primeir à lugar que o art. 73 e segu~ntes, atê_ o 7'f "!nclu-
ve'~. con signam dndistinctamente "di-reitos" e "garantias de direitos", e que 
a dis.fihcçã0 entre uma e ou!:ra cousa não é de somenos importancia, ·sobretu-
~o n a questã0 vertente; em que se trata tle a ppli-car o a rt .. 80, o suar apenas 
f:illa de " ·suspensão de gara:ntias". 

· Muito me surprehende, e com effeito. Sr. Presidente, u e ·ao peni i:rante 
é lucido espírito · do digno representante ·· de 1S . .Pa ulo 'i:enJ:la< es~pado tal 'üis-



,, 
tHwnlio, •qüe· é, além de necessaria, elementar perante os princir~ios gerae,s ·d<> 
ãl<reito • 

. Servindb-me de umà phrase do distinct0 orador a · qué me r efiro, , dtr,;>. 
·que· qualque~r pdmeiro-annista de uma !aéuldade Jurldica· sabe · qúe 
direito e gar.antia d'e· direito dis.Unguem.-'se ·COmO fundü da forma: CUIDe) O 
" ~oum~n.a:" do· 'pl:l;éhomÉmo, cbi:no d suj~Úo· do attribut'o. O dLt;éito, visto no 
nomein ou no cidl:Ldão, ind:Í/vi-düo1mente; é ' à sul:lõetidade, é à Poder mora~l de 
obrar, é· a fam.ild!ad'e deco.rr€nte da . riossa natureza .plly·slo-,psyohol.ogic.a: eu .das 
·.ÍJ!ossas C!JniqUlstrus mo:raes; a garantia d'e di•reito é. a ·Ôbjectivi'<Ía~Ó.e, a Sanção le-
ga!} da fa culdade jndtvidual, ·o assegura inento pratico e visível do poder moral 
da . pessoà, emflm .d conjtincto .de · actos externos, fornecfdos vela J.éi úu postos 
em wuÇão pelo sujeito actfvó do diJreito para que · sua fil.culdade se êf!ectue, 'se 
e<Cerça, se materiaHse por assim. •di z~r ... 

_U:M JSR. DÊPu'i'ADd: - Para que no exi:eriol.· se tprn~ ·~ffe~Üva a sÜ& efa-
culilruue. 

O SR. MARTINS JuN1oR: 
o niustre Depu·tado. 

. .. . se torne e~fectiva .. no . exterior como b.em diZ' 

E' verdade, st.nhores, .·•que ·a Constituição, . no art.' 72', enqmera promiis-
cüaménte d!reÜo . e g-aranÜa!:!, apeza.r ,]e tet• dàdo Como l~ Ubrlca <1à sec.dí.o 2" 
d'o sEm ti•tnlo. 4• .• est~ pá lavras: .- DEl0~&çÃo DE DIREITos. Mias üí'to não que~ 
dizer que . ó legis•l.ador t enha confundtdo direitos c·om as garantias -destes. 

Este -ponto 'rne p rur !ice liquido, ~ma vez que os a rts . . ,72 ã 77 i l-a CGn'Sl:itui--
,ç.ão àão --dJr.ei t Qs e ·garantem -direitos . 

O q-J!e ·rest.~ a go.ra saber é si apenas devem ser.,·consideradas g.arantiiitS 
constituc~onae~ ou >dtreitos .cori s•titucioi].almente gar-antidos os especi1'icadoa 
nos. aHudiqos artigos 72 a 77 , 

. Este- ê •que ê o ponto . capital óa questão, si é que pó de l:ta velt' que stão· em 
càusa s obre que a let di,spõ,e cla a·amente . 
.. . ·Digo q•ue a iel dic:~põ<l .clad·atnente, ~r. P~esi-dente, lJIOrque o. ad. · 7s da. 
Constituiçã0 ·diz o segu_infe ·(lê): 

":A. espe.cificação -das gq.r·antias e . .direitos expressos na Constituição não 
exclue ou'tt:~s garantias e di.r e-itos. n fuo . enumerados, •ma.S r e.sulta ntes d.a fó.M:ma 
de gdverno que ella ·e!'rtahele,ce e ·d'OS princip·fOS' que conqJgna" . 
·. · Daqui se .conclue,. senho·res, ~ue o -legislador ·C~nstituinte não quiz que 

. podesse rhse.r tidas ·chmo garan{ias constitucioriaes slmplésmente aquellas qua 
estão ·contidas nos a rts . 72 e ·segumtes llté 77 incl-us·!ve . . 

É He determinou ex]Jre·ss·amente, a.o envez disso, que fossem censidera,dos 
como · pertencendo á. classi-ficação da secção· 2° do tit'lllo 4° toda sas outras ga-
r a nte-s de ·di1·eito e mesmo tod:os os direitos ri-ão .es•p·eci1'icados na!queU<~. classl-

. fi cação, inas. conls'i,gnad'o~ n~ . divetrSHs d;\~J)OSlções• da Oõnstitl.ii~ã,o .0;11 d~][as -
õ:~;bwent'~. , ' · ·· ' · 

Send0 assili:t, e.u posso. p er.g•untar a os .Srs . rept~~se?tantes : 

As garantia s ·de q:ue ·faÜa o a r .t. .s·o e .que fica~ · &uSJe·peÍlsas em v L.rtup.e da. 

') 
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<!ecretação• d 0 ·etad6\ ie.· sfúo, cGmprehimd'érrl ·ou'· na0 ·em :v.ista ·d() )i~~. ' _·n / a~·: .. 
' immtmÜiades;,dGs. ~f'ts : '~9 é 2·0 'da CO'nstFtu' çã.o? · ' . !.·'->··;_; 

·' ' ,Não pÓà.e ha-vei:' '~utv.'~d4 ' sob" e ··a r~sl).osta wffk·m~ttva, :.p0is.' não ~~- · pó'dc, ~ 
:supp'or absurdo ou .··i·ÍHlD~la, da pai:t.e. 'à~ ;legi~làdor -cGn~tl~úihte e é~fe c6·m~ 
- ~i~o~· ~dhror;str~-ri~;- t~:aç:\)~ un1 ~q<tii:í,d:ro 'i~~g:l}lis~l~o, ~s -?~rah-t~~; ~-,di~!'J;itoi cOn!=J-
ti.ictonaes, dizenà~ que.' uinfl.s e o:l!.tJJ,:~s sã ó; àl()m. das :g-ara]J.Üas' ~i direi<f01;l do3 
~~~~~ -. 72 a . n; t Qd:;ts ' e ~od0s-' q'U~ntds . rei'N~lt a;m. . dá: i6rma d~ g-'av\)rno •e~t~~E')leqlda· · 
e ·-~os p,t'incipios _, consig-nados na lel' i~·rtda,menfal; '.- . . . . ; : ~-.' 

, .. \ Nest; s c~pdiçõe~·. ' nã.~ com:b~eheÚo:" Br. ÍPJ;ésiden:-te: . iG~ ·tno ' ~e ' pôde : ~sie-'· 
vei:ar ~ ti sitllple.~merite a:Üeg;,r q:ue Ó, e.~taclÇJ de ?itio ri'ão -abra~ie e perim\3 , a~ 

·: :g.arantJa:~- dó~ ·:~ris . 19 ;.é· z·o, ~·;: ei1; .;cop~E) l],en~la. uã.9 c0m 'preheP:do tam'bem 
cC>ú).o _ós '·l:llustrM autqr:es_. <iio. pll"(}j:e-~t6 ,il:u_€;: s·~ disçute ·q.U::tzerern . neUe iJ1.c0nstt~ 
tuc,i;narm:e~te .'salvar as . Ímm-unidade~ - pa-~la,inerut~~s ~: : . ·' :··~· . · 

.. · .: p(,)~ vor ~~Alida,d'o esYe pô~to E') ~a;sso :·a. . ~~.tr~ · or,dei+'l P.~ ' con:s:id·~~-a.çõ~s ·. ~. 
·' .sr: p,~·esi-dente ; 'es·t à. ' q,uesti\,0 _ do ·E)sütdo'~ de .sítio 'préQ'isa sef ' enca,ricia e . 

- esttidli.d~ em': iiÍn pOu'to· d; .;;istá mais geraÍ · a~ ·qu-e o ;~~~- pr~sidi. â.~- consÚie~ 
"- ,~ÇêÍe~ ~i: mv·s~f~ ,J>e~r.~s,!Oiri~n~~cd~ _:EL , ~a~·io·, ·~r'. Hh~W~no de FreJit~s ~ .. ~ 

·.: '.' ' '' adjn-ira 'q-Ue .. p jiigno. q~plita'(lo a ·•CÍ.i!le'rn,. mé réh·o, tenàv féi-to explanaç6es• ;lJ:u~b
ric~s ~sobre 9·.·~s ~~'i:ript0 ~ic/ <;> t;;iessé wbmda>dp de modo~ deç.isi1 ó: :~~h ·6c a~pe~ 

' ÇtÓ:histdri-~o .'í.e~al ·<fue• elle o<ffe·rece : -· .: ' ' ' ''j ' ' '~ •, -~ -:. ./ 

Óbm EiffeitÔ, :Sen.hm,~s, ' pa.ra c~·~nl;l;_~J:i: fi'n-eler a . 'extensão . do c0nce ito ''do es~ 
.. . ' ' . I •: ' ·. '/ ' . ·. f. • /·' . ' \.. '•~·., : ' 

\_ad<:>_, de ' si-~io, ,coi)fot-m~-- ~lle;· ~o'i 1est~taid_G . ein •p.ossaGGüsituição! 'é pre~isp re-
, .. m 6ntll.r 'ás ·or igéns. Eléssé. instituto de · :<Hreito "Consti-tucional, e -vertricar,: por 

: '> ~l)a,il, •qual! a na·tu'réz~ .• e ' o ':sentÍí'l~~ dp rnésill,o iJ,lstifuto: .. ' .. , . · 
'; :,como··IUirj.·.· ~xplorad-i}l:, ~ue se :e-rrcontrai ;em 'treiÍJe, 'de .um . gri:vn&e ri<'>, · (emQs 

· n,ó~ ' -~é,cés~,,~á.de . d~ r~!Í)Óntrot até; ás: n~~c'e'n tés d!Í •co i~-~~ t~ 'para'' YeriÚf ar : d~ 
<i~~- poh~o eJ.la pro·v.~:m, .- qUal O sitio 'em: q Qé p,a,~~eu e, , p0i~\an:~o, \JqGleS ·. as• vh•7 

.. ',· '" t e'ntes' a,:. qlJ,e .pertÊin c'e . . As ,. çor.r•entes . 1\.•iSt(Jricas sao; com;o :·a;;. ph~siéas '·e -n;õs 
J)rÚisam·os, nestl m ate'l:i.a:,. 'sabêi·· ·si .-·d:a f~nt~ :r~tin~: :ók da ahglo-s a.l!'orria veio ' 
. • ' ,. ' ' .. ·- ' . ':. -. . ',\!.>- ' • . ' • • . ,. : 

, _ _r; 

,·· .vaia .a' ílossa; . .Coüsti.t·úiç;fro'::a " corr~nte ppl-iti,6a ' denornip·ada _ _, > ~~esfàdo . de sitio''-" 
· '; · ~" Àcitb~ :.de ' faiÍ~T ~m -.foht~s-, latinas ~ ·:·a<I).glo=· sa~~n~.as .do ·iistadn ·cié sido. ·.' 

.. ·,:E' <Jli'e, -~~~h9'h;~;· ~a;a r.es.olver- ~ qÜ.estão é pve6iso atf end.&r. ~- que .l:ja n~ 
h'istdfia (i.~s ' P:~vÓs,' ~ i:t1arítadps, - ~ · do di1'-eft,'o oohst'iti.tc.i,orial , c'!~ .Eú~opa·, da~ Àme~ 

i r;c~ .~ d~ m s:ior' P.a~rt~ dà~· nações . que. ;e~~sénta_rn e~se~, povqs',c::~:uás >~~:nc~ 7 
• ·pÇ·ees -d·i.f:Í'Úen-tes do ' modo· ·de encarar -a decretação·, . .Por .parte do· 'Exe-ctlti'vo 'oú' 

L.~~islii;té·o, e~ ~]>~h~s ;a,n,!>r:Ã-itte~~ :da -~e~i~~- exciep:ci9~al' . do .sit'~o ? :,.e \tai~" cpn-
be:P~ões 'no~ s'urgem '- Eix~~tà:íne:il.'te : mil- . J!1r<l,nça, ... c'onStH~i-:mdo; ' ri(;, ~ssürÍa~Jo,' 

•. àquHlo q,li~ €,lj ~h~hl114cei ty~0 la·Üno; -·e dá: lngÍatei-ra .e ·imeriGa; , c~nsti-Úiin'\1 :) 
Q·- q-Ue c·h3.~-~rei.-~tYp0 a,!t·~Io ~~sax~nio ~do i~~s~tituto . de qlJ.~ - ~~-ê t·r.àta. __ ,_. ·: ;· ·. ·· \ 
· · ·.···EI "''ssim,, ·sl< prél;li'd-\lf.lte, -qucé ·.o· ' c()rtê'~ itQ :qu·e >·sÍl 't,éw ·.JI.<i.)üglate'na· ~- tam~ 

.beni. ~os ;E~t<tidos, Un[ddS) ·qõ · N ort~' de e~t:;~;do .de: sitio· fe~pres~ão ·que . nã~ ~x\s~fl!; 
~ão {em mesmó 'a,ss·ent!o ~á; legislaçã;o :Etess~~-?. naçõ·es)·· ê muitO outx~<na 'legis ~~ 
laÇã.o-. d~ E tiro·~~ é-htr.e ':o·~ •~ov.~s- d.e: ràc,iá · l'~tiha, :espeelaliJ?,enté n{L: F,.r~nç·~, d~· 

( Ó'ndé' nos ~eio' a' êxpt·e~~ãé' ~stad0 de !3i,t-io,'; étât d~ siége ~ ., " :~' .. ·. 
' :' ' . ' . ..' \.....:. ; . . . i; ~ 
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E senhores, será a · mesma cousa, terá a mesma natureza ·e os· mesmos 
eff€i.tos a susp?nsão do "habeas-corpus", o poder por parte do Execu tivo ·eu 
Legislativo .de suspender as ga·rantias da Uberdade ·illdividual; serâ isso a 
mesma eousa - rep.ito ~ pel'gunto - q)le a , suspensão de todas as garantias 

.e de todos os direitos 'individuaes, '~esde o de liberdaÇI.e pessoal o'Ú corporal, ate 
os de lacomoçã:o, rE\união, manifestação. de pensamento pela tribuna ou pelá 
imJ>rensa e todos os ~utros, que Bluntsch'li . c)lamaria clü·e-itós ge1·aes hivrnanos 
e que o a·rt. 72 de nossa Constituição .. consagra? . 

Certamente que não. ,· 
··E' !facto que na :P•ratica a '-s uspensão 'do "ha·beas-.:,eo~pus" ·.dá '' lpgar na ' In-

glaJt.ebra !l . n a Aite\·ica P.o'·Norte a um verdadeiro reg·imen de yxcep~ão, mui f~· 
semel•h ante ii cóncep·ção franrceza da sus·pensão de direitos e garanti·as consti'-
tucionaes; mas nem p~r :isso.' a diffet;e~ç·a t•heorica üu1 doutrin<Ú . exis~e m:enc~ 
. .- . t . . 
entre o que seja si,mples suspensão d·o '"hal;>eas-co•rp~s" e verdade!t:o estado 
de'.-sitio. 

~a, ~ortanto, dOUS tY'pOS, dous m<ode}OS, dous .moldes do e-stado de Sitio : 
o latino e o anglo-saxonio·. 

. É á vista disso o .que nós devemos .fazer, para resolver a questão . que nos . 
occu:pa, é ~erificar a ' ~1ual dos dous ,typos se cingiu a .Constituição Brasileir:.a . 

•Estudand.o bem ·o assumptu, .Sr . Presidente, somos fatalil1ente levados a 
~ffirmar que. ~ disposição do· art. 80 da Constituição CJ.e Fevereiro abandonou " 
ponto de· vista angl:p-saxonio, para: adoptar 'o france;z ·. . . . 

· O que. nós ternos em nossa lei ·;fundamental não é a simples suspensã.o ·do 
;'habeas-'COI'pus", é a absoluta suspensão de garantias daquelle etat. ele siég<J, 
que surgio em França, em 179'1 .e q]Je em l:849 foi ratifica.do ·pel; parlamenco 
írancez, com todos ~s 'fara'Cterif?Ucos d3, le.i nacional. . . , 

'lJM SR. DEPUTI!DO: - C9m. a · O?ntestação de Thiers. 
O SR.: ·MARTIN's \JUNIOR: - C.om a contestação. ue Thiers, sim, mas com a 

appi·ovagã~ dá maioria . dos membros.· do Cor:P9 Le~isla.ti'v~. e apezar de. tar 
SidO ·O état i:le Siége . cons'iderado J?Or: alguns . Uma ~er.dàci.eira âictrudura; miliu;,r. 

' M'as sendo 'assim:, •Sr . P.res.ide~~ e ·Srs. D eputados, ' 'Consid~rando-se as . 
dJspo~içõe~· dá nossa Constituição e .'confrontando-as' ho~ .~~ da Constitu ição 
dos -Estados Unidos . do ~·órte,_ poder-se-iha . af.firm!!-r< q~·e nÓ~ · temo·s um estàc1o 
de s~tio ·limitado ou lin;ütavel? Parece-me q!Je nao: Não indago agora si a~ 
disi}osições. c<;>nstitudonaes qu e temos ·são boas ou más, perfeitas ou· i~ec
felotas, aocéitaveis ou não . O ' que sei é. que as temos . em t€-rmos . amplissirr-o~<, 
l5egu~do o typo, francez, e que 'ernrq uan to un1a lei ~rdlnarla nii.~ . vier . regul.-t-
rnental -as, nós não ;podemós restringir-lhes o alcance : 

. Pensó com effeito, simh<ore,s: que em :ta'Cé-do art . 80. da Cc;:>hstituição e n.>. 
ausencia ' de uma lei . regulamentadorà. dá dis'p~sição desse ãrtigo, nós. não po-
demos deixar de affirmar que no Br-asil o · estado de sitio · s uspende toda s o~ 
direitos e· gaJ;:antias, qu~r os dlreitoo .e garatüias individuae~,' quer os dir<-.:t~ 
e ga-rantas ·de ordem politica, · desta ou daquella cçn'poração. 

• I 
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SJ;'.. Pr.esidente, ·a tl;leoria· que acabo de. ·aventar me _parece ter por si a -. 

~~~\l. ào dil;!l~ to ·puhliC,? cpns,titucio,:p.a,l eur9'P)'lu e ·a,v.erl:Cfl'no . 
. G'halr\a~:ef ~-!!, a,tteilgii;o dos i.lluscrtlS J;emeseriJan-te:;~ ,para .o . seguint~, 

Jila ~m certo nu\ner:o de Curu;;ti~ições ·que nãQ usam neni ~<> · ex;pr.essào, 
s.us,pensã,Q_· de ·hab,e(l,s~c.or,:p,u~. nem ·da e;)fp,re~.ão ·e.&,t;ÇLdo âe .sitio, quando ·s~ 

qu~;e~ ref.~d~ ·ãs ~ediqas .'<l;e e:x;cepção requeri.das por, grave , cotnmoção. s~:wi~. · 
· Em: tal conjectura ç,ssas Confl_tituiçõ_es Um!tam a -ac.ção do· •Pod~r ·Execüt\'\(Q 

á não execução tem-pararia de · ta,e:s ou ·quaes artig,os determtn~dos .da lei -~-n. 
darr..ental. Citar<a como exempl-os as Constittuições da Prussia, (\!!- H~l\P<tnh<~ 

e do .Mexi•co; .a pwssiàna e !!- h!'ts·panhola autorizam a 'suspe,nsão. -de ·c.el:'toJ>· a~- . 
Ú~os, -~u -~n~~s, a· in~;~~cão "d~Ues po~ cert~· l!!;Pso .de t~inpo; 'a m~xid~na:"coa· 
s~~ra ·~;~ricamente 'a ~~s•pe~~ão d~s g~r~u'ti~s ~çm~titucionaes, ·-·excep,t~~~do 
pot·~~. ai!\le~ía:; que wot~_geAl ~ ~~d~ d~ hQm; m. · · . ' ' 

·r 1 ~~ -... ~ .. , ._~. ' 1< _·-·r • ,. 
1

fl_• •. l. - ~ , . , 

. <?~a, SF. Pl,esi-d:en.te e ~,enJ;t?r.~s, si :<>s l'egisla;dore~ . ~a.,Pru~.sta, da He!\oP,a · 
nha e do Mexlc,o procedera,m deste modo, ê q\le · elles •tinham .. scienda fi~. -c:9~ • 
sciencia de que a simples expressão estado de sitio ou a designação am·pllsstma. 
de ' garantias ·constitu~ionaes tem 'u;r., alcance extraordinario ~ ab;;olu,tu, CJ.lfo • 
não "lhes convinha adaptar nas Co!)-stituições respectivas. . · .. · _ .. · 

'Por iS~o pro.curanios um meio termo e.nfre. a -simples sus-pensão' do habea~•
. corpus ·e o_ étlLi àe siege da constituinte frartceza. 

Mas si assim. é, se!fhores, ·e· si é um Jogar - commum da ·logica jun,üça. 
que . da parte do legis.la~o~ ~u~-ca se . sur;põe inep'Ci-a, stippondo-se /ao cont.ra;ri<~ 
competencia, "idoneidade, inteiro _conl;lecimento da seara de que pr.ete~de tirar 
boa recolta; - por·que nãçl' concluir. -que o legislador consti:t·uinte bra.sileil;o 
qüe . conhe-cia as- 'Constituições extra:ri.geiras, que se podi-a ~nspirar · no t;y.po 
-anglo-saxonico -para a " rnéra suspensão do "hàbeas-cerpus ", . rio' typo "fra,nc·ez 
·pm;a.. o état de s-!ege, ou no. typo · inte•rmedio 'f~rnecido _, por o~tras Constitui-
ções~ porque não c-oncluir <á vista disso, repito, que o legis'lador brasileiro "liuiz 
realmente· que o ,_es1;a-d·o de sitio eritre nós fosse ampl'O como' ~s expressões de 
auP uRou . e tivessE> a larga slg,nitf'ieaçãt. . que lhe é wttúbul-da na legislação 
franceza! .. ~ 

Senhores, estpdemos a lei, imbuamo-no~ . do seu espírito · e discutamos rco1_n 
calma esta -questã,o que vejo sei· levada para o-ter•reno dos ca·pri-chos qúando 
ella é .s~bretudo .i.i~a questão · d·e exegése constitucÍona•l, portanto de . princi~ 
pies. 

0 SR. BRICIO FILHO: - A culpa nã,o é nossa, 
O :S,R. Mii):RTINS JuNIOR: - Imbuamo-nos do espírito da lei', 

.. par-a isso leamos attentamente o art, 80 da Consti-tuição que é 
(Lê.) 

senhores_, ·a 
r , 

clarissim'o. 

A summ~la do di-spositivo constitucron\1-l é que o esta-do ~e sitio Ílóde. ser 
d'eoeretado em qualquer p·arte do territ01'iO naoiona.l, SUSpendendo-se ahi as· ga · 
rantias constitwaionaes .. 

Cha mo a attenção d9s illustr'es representantes para a 1-ettra da lei, · da 
qual resalta o seu es•pirito .· Note-se que sempre que a Constituição tailla de 

J , 
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-estado de sitio attribue-o a uma parte, uma porção, um pedaço, um ponto do 
territorio na:cional. 

Taes palavras não pódein ser trdas· como uma expressã.o õca, ·vasia, mira-
bola:nte mas· inutil como uma bolha .de sabão que· se esva~e a qual tenha cabido 
casualment-e do bico da penna do 1-egisladet· ·constituinte. 

Não; quando ·o legisla:do·r juntou sempre ·á expressão e;tado de sitio esta 
outr;a -: _Uii7J-a. parte do ter:rito'rio nacimwJ, é que elle tinha do instituto de que .. 
S!l tr~ta 9 'COnceit.o .france?, is.to é, a idéa do~état de siege, a ·quaJ inclue por: su.l. 
V\!Z a fdéa de ]lJ;J.~ praça de ~en·a, de uma ár.ea occuJ}ada por forçaS, .de. um 
certo pedaço . de tel'reno su'bmettido por força das circumstandias ao jugo ,1e 
uma autoridade militar. 

Aos pala.vra"s da Consti~uição, _pru;a .mim, .são tão exP,ressas que quasi -mlt-
t.erializam o concei•to dó estado de sitío ... , .' 

\]M l:'lR. IDEJPUT~o: -Não se.ria pela ·Pl~eo.cq,upac;:ão do ·regime~ federativo? · 
, . P, ~- ·lliA~~INs ' J~NIOI\: ~ A P·r.eoccu•pa_ção da fedm~ação nada tem 

que veT' com o caso, de.sde que o estado de sitio é medida confiada e:xdusiwa-
m~nte aos Poder.r;; lLegis~ativo e E~e.cutivo da União, .para · os caso.s Q.e crise 
nactonal,_ e P()rtanto não pod·eria estar sujeita. a piOdalidades diversas, confor-
me B:S. n;:cessidade~ destes ou dEI!.quelle J;!l,staqo. (Apartes.) 

Assim, repitb o .que a·cabei de af.j'irmar: a lettra quasi ügurati':'a da Con- . _ 
s tituição !erva-nos a pensar e a dizer que enfre. nós o esta do de sitio é a lei 
mal'cial .o état de sÚge ·.da legislação franceza, o assedio politico da legisla ~ 
ção italiana. 

0 SR. LUIZ DoMINGU1ilS dá um aparte. 
O SR. Enu.ÚWo •RAMós: -O ·aaprte do nobre d-eputado está fazendo o ora-

dor pensar. 

O SR. MAl).TINS JuNIOR: - Si não fosse ·parecer desattenção ao digno col-
lega que n;J.e de o ll:P!lrte eu diria ao illustre repres~_ntante da Bahia que 
não estava r-ef.lectindo 'solbre o 'aipa rte, a que S. Ex. sé r efere; pensava, sim . . 
no meio de não cançar a Camara (não apoiados); resum!ndo o mais possivel as 
c~nside)\~ções ·qu~ teriho .ainda a fazer. ·-

O SR. •Luiz DoMINGUEs: - Neste caso V. Ex. me dê licença para ·um 
apacrte : nessa int~~Pr.etação de V. Ex. · não se 'Compadeeerr:. coth a praça; de 
g uerra as funcç'ões do Poder Judkiario. 

o .SR. M').RTINS JUNLOR: - Mias. J>S·sa é verda:oo. 
d SR. Lm:z DoMINGl(ES: - V. Ex. pheíga a essa oCO·J;lSequ~ncia'( 

o ·.sR. MARTINS JuNioR: _:_, Nij,o reciUJso ne:nhuma ·co.nsequencia dos 'prim-
cip.ios q111e estabel~ço . Em utr).a ver,daldeira [lraç;a d~ ,guerra, só ha, só . 'Pôde'_ 
h q.ver um po·der, uma autoridade: a do Cih~e militar que a commanda. 

~agin·e V. Ex.. UIIn -deterrrünado ponto .de U!ITl cam!Po de . guerl·a: um 
) 

quaJrtel, uma fort'al1eza, · ou mesm•o uma ci&ade,. on~e a occupação 'de toda 
ho.ra é a l.Juta, -onde o·s emcont.ros de forças .e o:s• alanmas por estes produzi~_ 

dos são a nota damínante, sinã.o e;xclusiv.a. Ness·e determtna'do ponto de 
I 
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u m <:ampo de guerr~; pef,gU-n_to a V . .. Ex. , nao lha possi):Jilidade, meSIIIlo ma-
terial, d·e r"a216r fu:né'Cion·ar a justiça, -CÍIVJil ordinaria? 

O . SR. Lurz ·Do:MINGUE~_ : · '-;-- rN.esse·.'caso n ão estã;o suspensas . só-mente as· 
· garant!las -eonsti tucionaes, mas todos os · direitos: 

' o :SR. BRICio FILHo:- ·E .diga-l!lle v . Ex . ·com q-ue immuntdaJdes o 
. '.. C01ngresso susperudJe .ó · s i:tio-? 

'· ·;·. 

•. 

.J 

' . 
Q ·.SR. MARTINS . JTJN.mR: - Devo confessar que estjmo muitíssimo o· 

a,·parte do il-lustre 'dejp·utado, ponqu~ reahn.ente essá. co11s'.deração- foi uma das 
q ·~e: a;d!dtú~id:a:.. . hÓntém' P~·l•o Cti•gno :- representante •. de S, Pajlio-, de' men9s 
pes-e .aciJ.ei. 

O SR .. Brucw FIL1il0: · ~ NãJo' apoiado. 
Q . S~_, iMAeTINs' ··JuNIOR: -:- .VO'l\ · .de1:ilJOrcstra1· · como v. Ex. corrltradiz:se 

'{azendo viole;nci:J. a o se'li· ~spu'l'it"o · séilJIPi·~ tão luoido. ' : . 
Pensa .V_. Ex. "que nós: •pa:eciza:m.os das -imru'llnidades dos artigos :1!9 .e 20 

da ConsritUição :pa1·a toma:r' á deli-beração .de prrOli:Jnga;r o estad'0 de" s·itio ·ou 
sus:pen!del-·o :· 

. . Ú ·.p-rqprio mo.do de proceder Ü\) V. ijllX. pro!Va O contl1J.l'i0, iPOiS !110 . 

pro;Íecto que: ~pJ.·-esén.t;u ' cón1 o~tros . collegas, p -roro,g:andi:J ó estado de ·sitio, . ' . . . . 
V. Ex . cond'essa esta.r até a,gora SEl\lll · immrunida etes; tanto ,assim ·que as 
·exige da;qlui pur deante. 

,O SR . BRICFO . FILHO: Deixe CLe lado a censura á nossa 'il:woberencia 
_va ra .resvorrder pr-ati~Ça;mente. 

· .O . SR. MÚ:TINS JUN-roR :. - lPer&õe-me V. 'Ex.. nã.o fae.o u,ma censura 
siln. ··uma simi)J.es·· obser.v~çâ.o, ma.S. que é . di·gna li·~- .P:ota e _que me parece 
' . . 
responder ao ·-apa rte de V . .. Ex .. 

O SR .. ·BRrcro F _ILJ;r.o: "- 'PeT-gimtt:e;- com , que .imJllu,nid:ades o._ dep,utado 
suspende ou pror_ogâ o' estado de s-itio, po!'que, si elle o tize~e debaiXo . ·e 
pressão, o J,'esul~elo ·não- S<?râ a decretação -de uma: ·medtdé: _n-asci!cla do seu 

'· ~ . 
. juiz0 . ·e das suas cori'Vicções, . . 

. ·' . . .. l .... ··. 

•O .SR : MARTINS JuN"roR : - Ob-s·erva-rei que essa consideração é verda-
~ . . ' . 

de}J,·a, ella é :fil-ha, en.trefunte, da nature0a, ,das causas, é 'llun J.'esuitadó neces-
sado e fatal :do dmp.l)rio 'dÉ) Ce'l"tas ·drcuin?tan·cda~; nós não po;ctemos .fazer 

ela; so•ciecià a:e· ~a obna de logica [Je~ei.ta, tal .qual a conce1Jemos em nossas 
a,bstrft!~ões o'U -eonce.pçõ(>fl . su,bjectiiva:s. 

o . SR. E\RIG!O oFIL:EÍ)[>: ~ Vlá ,por a;hi. 
O· .SR. MARTINS UlJ NIOR : - ; Hruverá casos em'. que realmente . estej·am- -des-

pro'Yid-os de irnrr:ç.un-idades 'p_arl-iu;nenta.res, porque, decretad'o o estado d!l s·i-
tio." .essas Ómn1.U;;_i•dades. desappG:re•c,e·in - os rewesentant<,s que o-· tenham de 
1Jror<Ygar oiu suspenlier. 

Ma s esses . representantes, só teem de prorogar, con:fi:Jr.mando-êle, corno 
é . a pres-u:inpçã,o, com' o _estado _de Gligitáção, d~ '[Jerigo:, d~ cTise ela sua p·a -
tr-ia., _ .rubso_lutamente .:n~o .pr'acisain. de immurudaJdes pa,ra tomar a deliberação 

\ 
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. n~cessaria e ,sli;1Yal'!,o.ra. ~p _çaso contr!J.r.io, si os representamtes teE}m. de 
.suspen'd.e'l· ou ca~sar . o acto go E;.;x:~eu~ilv<>, com intuito-s de hostilidade ou 
!de má vonta.de a este, então q•ue t:aes re.presentantes tenham a inc.j.ependen-
cia, a hombridade, a .grarud.e.~ d'a.lm·a necessar-i'as •para cumpl"ir o se u dev~r 

,-dvico O;U -pa;ra acarrttar · co•m as oons•etq•uenoias dos seus cau>riohos! 
'9 SR. EDUARDo RA)Io1os: - Como a:ffQ·ontar ·o despotismo das .grades ue 

uma prisão? V. :áx. ha _<le chegar a todas as consequencia~s. 
\, . / . 

O ·S·R . . M1rnTINS JuNioR: - O deSiPOtismo, :f.eldzme'Jite, não é a r,egra, nas 
:Socied'ades politicas ... 

>Q . ,Sn. EDUARDo RAMos: - NâJo to'qu'e V. -Ex. nesse ponto, __ POl' que in-
-cendeia o seu discurso. 

O ,S.n. MAR'riNS JuNIOR: - LLL Ma.S ors a'busos ou violencias· do d•espotis -
n~o não teem força pa.ra modifica!· as ild'éas-. Quantas v ezes - per-gunto , a o 
illustre rep-resentante da Bahia - de uma idéa j·usta ou de uma verda'de 
1o.gic_a r-esulta um ·g-rave absurdo pratico'? S. Ex. conhece l.Je D ·isciP'le de 

Bou?·get e sabe que das theorias -cte UIJll .grande hO<mem, de um exti:ao1il;l:ina-
r-io ·PhilO<SO!P'ho, !póde bem sahir, não simplesmente um · psyoh:ologo-, mas um_ 
.assa•ssino, um in'di-v;íc1'uo que mata friament~ 'a;nnúq-uilarido um corpo para 
-desseç;tr -uma aJlmà! 

E' .o etetno •coD;'flicto\ entre o sulbij,ectJi;vo e o o~jectivo, a idéa e o facto, o 
ideal é ·_ o _ real! 

O /SR. Lurz DoMINGUEJS: V. Ex. a rgumenta com a Oamara, que-ro 
.ar-gUmentar com o Poder ExecUÜV·O<, para mostrar q'Ue o estado de sitio não 
é estado de .guerra, tanto assim que o f'oder Executivo, em esta<lo de sitio, 
teve de deareta;r ·a lei marcial. 

O SR. 1\fARTINS JuNioR: - O argumento do meu veLho collega e .dis-
üncto ami.go não 1prooede. S·i o estado de .sHio fosse realmente consagrad'o 
de modo claro· na Constituição O'U si nós ti:vessemos feito já uma lei ·régu1a-

·• '. . . _L 
<dora .doi estad-o de sitio, dos s~us -~eitos, dos triJ~unaes que devem appli-
car 11 lei em certas ~pocas an-~rmaes da viidia nacional, o Po:ter · Exeêutwo 
não . precisaria por certo !decretar a lei mat,cial. Mas os illust-res deptÍtados 
-que interpellam são OS' pri,~eiros . a áftirmar q1Ue ' estado de Sitio < não 
-é estado de ,gu-erra; a C'onstit'Uição não é expressa .a re!;1pe1to. Como, p ois 
·se COffiiPrehenderia ·qu-e, decr-etado' O ,estado dJe Sit·iO, a menoo' que Se -quizesse 
ver b-url~d:o o conjum-cto ·de ,medidas tomaid:as para punir os autors d'e gra; 
ves commoções intestinas, não ·f-osse -decretada ta·mbem a _ lei marcial? 

. ' 
O -SR. LUIZ- DoMINGUES: ~ iMas {l,ecretar lei ma:l'cial em uma p1·aça de 

gue~a?! I 
-0 -·SR. ANISIO DEl ABREU: 

> 0 ·SR . MARTINS JUNIOR: 
E' tribunal de excepção. 
E' <l·a - !ndole do estado de s itio, segundo o 

ty·po francez, oreclamar a lei m arci-al, -repito ao digmo representa:nte do _ Ma-

\ , 
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.ranhão. E o estado de .sitio d:a Constituição· braf4Hei:ra não· é sinão o estado-
de guer~·a da lei. francez.a, que re.claana a appliooçãJo da lei maneia.J. 

O -sa. Ron~LPHV ABREU: - E as tentativas de r egulamentacão aqui 
!feitas teem todas -dbedecid:o a esse •penGamento. 

O SR. ANISIO DEl ABREU: - ~TodaG as constituições que co-nsagram ·o. 
estado de sitio recanhecelll· a •necessida>de dos trilbunaes de excepção. 

O SR. :MARTINS JuNioR: - Sr. Presi:dente, crei o _ haver, !fazendo a ·expo-
.sjcão ·de um certo numero. rle id'éas theoricas, a r~e.ito do estado de sitio .. • 

UM SR. ::DiilPUTADo: -'-- Como d'istinct·o professor, que · é. 
O SR. BRICio FILHo: - R~elou muitos- conhecinÍ-entos. 
'() !SR. MARTINS J UNIOR : . . . e estU/d'ando a Constituição, fi:r-ma.do o-

conceito que julgo dever-se ter da medida ·cO'nStitucional de que ·occupamos. 
«:. ter, portanto, ju:;;ti!fi·cado o voto que dei e darei aind'a contra o pro-jecto~ 

na parte qu~ se r ef,:.re ás limitações d'o arts. 19 e 20 •da lei fundamental. 
Sen'hores, não com:pre!hendendo o estado de sitio que vae ser d'ado ao Chefe do-
Poder Exe<>utivo. E' realmente um estad'o de sitio que .o .nã'o é, pois que é 
·manco e descorufiado; tem uma phys-ion~m'ia duwi:dosa e i·ncaract.eristica~ 

alem de aopres.entar uma defGrmidade flag.rante . 

.E, Sr. PÍ-esi:denlte, estou tão convencido de que n ão pôde baover da parte-
dos a utores do pro.jecto receio de que, sem a;s limitações que estabelecem 
a.o s i-tio, ven:ba qurulquer de nõs a ser desacatad·o, por .ter cumprido seu. 
dever de. rep~entunte da Nação, que ouso didgir-me ao d i-gno .· coH<ega pelo 
Pará, o Sr. Br1cio Fi•]ho, pa r-a dizer-lhe que be~ <poderiam S. Ex . e seus 
companheiros accorda'r finalmente em SUJPll~·-im-tr a:quella p-sraGe restrictiva ou 
limitativa ..• 

o SR. BRICio FILHo: - Dolorosamente sentimos não poder acoiil!Pa-
nhal-o, a ccedend:o ao <pedt~lú de V. Ex. 

O SR. MARTINS J uNioR: - Contente de ter da<ra e sinceramente expos--
to sobtre a materia o meu m·odo de ver, vou terminar, sen!hores. E ·fal-o-hei 
declara.ndo-me conven cido de que deve rep1u~nar a quem quer que encare 
as causas pelo meu -prisma, o estado d-e sitio assim dado e a;;stm mutilado. 
•S'cria pref·~ivel que os Srs . deputados o '!1enegas~Sem, o recusassen1 in- · 
Ztmi-ne ••. 

O SR. FRANCISCO SANTIAGO: - Apoiad!o : C-oncordo com V . Ex. : antes nã:o 
o votar do que votal-·o do modo ,p01· que está. 

O SR. MARTINS' JuNioR: - Deante do pl"Ojecto q•ue se discute, nõs os· 
que o combatemos, cleveria.h"lOs talvez collocar-nos Ula posição de uma da-
quella.s mulheres que, perante Salomão, nos tempos bi blicos, pleiteavam 
o seu direito sobre uma c'riamça. Sabe V. ·Ex., .Sr. Presid·ente, que uma 
daquellas m u l-heres - a verdrudeira mãe da criança - . preferiu vel-a en-
tr-egue a outro collo e outros cari·nhos a as.s1stir-1he á mutilação, isto é, â 

I 
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morte. Pois ben1, senhor-es - filho das nossas· id-éas, •do.s nossos senthneri-
tos pol!ticos, da!$ nec':'ssidades nacionaes neste momento his~rioo, da nossa 
.sympath ia e aldmiração pelo Chefe .<J.Q Poder Executivo, que tanto merece 
da _.patria (apoia~os), o estado de sitio não deve ser m·utilaldo! \Por mim, e 
me parece que por todos os -que votam contra as immunid8.des, assevero 
.que preferimos i11ão o ter, não o poS\Suir, nãJo dotar com e1Ie o Executivo, a 
vel-o deformado e esconso, ferido e ·reta!lhado, com o ventre a sangrar pe!Ws 
muti.lações do projecto que se discute! (Muito be?n; muito bem. O o1·ador 
é CU11W?·inwn~o). 

Vem á Mesa a seguinte declaração: 
Declaro que votei contra a segunda parte do art. 1 o d:o projecto n. 7 A, 

isto é, q·uanto ás limitações dos ants. 19 e 20 da Constituição. 
•Sala das sessões, 30 •de Junhio ·de 1•8·94. - F. Benevolo. 

SESSkO (tNO.CTUíRINA) 30 IDE JUNHO \ 

O ·Sr. Dino Bu.eno (*): - Vem defender o parecer da maioria :l.t 
Comm:issão de Constituição, Legis'lação e ;Justi-ça, de · que foi relator. 

A verdadeira •politica, diz o orad·or, não póde estar nem no zelo ex-
clusi<vo da v;ontrude populav, n em no zelo exclusi'Vo da soberania naciona!l 
e nem finalmente pelo zelo exc'llllsirvo pelo poder ,publico. O projecto Bricio 
na opinião do oraJdor, é justo. - meio em que esses extremos se tocam. 
A m ensagem do Vice-<Preside!llte da RepUJbUca. já a:f.lfirmou que a re;volta 
está suTfocada, mas que os eflfeitos de lia perduram. A Camara não pôde 
con~ecer ainda quaes esses effeitos, tarefa que cabe a o :IDxecutilvo. A Ca-
mara passa.da votou o a cto de 10 d:e Setemibro, sem oi-Inmunidades par~a

men·tares, tanto podia fazel-o, como deixar Sie· fazel-o. s -ustentam a1guns 
que as immllmidades parlamentares estão comprehendidas nas garantias 
oconst.itucionaes e desde entãr> esta.belecem o · estado de sitio, sem limitação 
alguma. O projecto Bricio, diz o oraxlor , não · devia ser impugnado pelo Con-. 
gresso, porque n!io se atém i neruhum dos extr emos citados, PQrque con-
cilia tDr1os os interesses: o proje.Cito derret-a o estaJdo dE> ~itlo, salvando as 
imrnunMades parllam entare·s; de'Ve-se con'"<,;r q-ue o mom•ento actual ni'i,o - ~ 

egual ao ·que Hgo de 1° d'e Setembro: o rrome nto de então era gravíssimo, 
neces.."'ita:va o P Oider Executivo de attriil:ruições mais !altas. 

A Camara já defarou não haver aresto q•ue S'Uip,prima as !mmunlda-
des; a doutrina que o orador cQilllbate, isto é, od e que as immunidai!·es 1>"·rla-

(*) ReRumo extra:ido do Jornal do (!om?n.C'I'aio de ·30 de Junho de 18.9~. 

por não constar dos "tAnna.es" o discurso do orndor. 
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mentares ficam · comprehendidas nas garantia.s constitucionaes, ~ herança 
da· Ca1nara pa;ssada; a verxladeira clout·rina, porém, não pôde ser resolvida 
senão por um acto novo e expresso da Camara . 

.O art. 80 da Cons•tituição diz que o Con-gresso pôde decretar o sitio no 
pontv do ten.itorio nacional qllle julgar ~onveniente; na ~usencia do con-
.gr.esso, o ExeC'UJtivo podem :faze'l-o, não po·dendo, porém, suspender todf!·s 
as garantias ~onstituci'onaes . 

.Se o .ExecutiiVo não pôde suspender todas as .garantias constitucionaes, 
o Congresso, porém, pó de SUS'Pendel-as todas ou suspender algumas ; quem 
pôde mais, pôde menos. El' esta a doutrina, em face de muitas constitui-
ções; a,!.gumas d:etevminam que as garantias consti.tuci'onaes que devem 
ser suspensas havendo, porém, outras que a:ss-im nã o procede~n e entre estas 
c ita o orador a Constituição . de Por.tugail e a do Brwal no tempo do Im-

perio. Ainda mais, a lei de 22 de s etembro de 18<5·5, estrubelecendo o 
s itio no .Pa·rá, determinou que ficavam suspensas a s garantias d'os arts·. 6• 

a 10 da Constit uição. Não jul.ga uma . awostasia votar-se pelo sitio dom 
a s immunidwdes quando jiá se ~ V'cxtou sem eHas·. Quando ' o C'ongresso 'assim 

proc deu foi por en tender que o momento era grruve; annullou-se pela 
· $ua livre von,t:ade. 

O re1atorio do Ministro da ·Fazenda diz que o momento é terrivel, .que 
a si'Luação do paiz é .rutlflictissi.ma e •que a ta;refa .de saiiVar ·a Nação cobe aos 
r ep'resentantes do povo. 

Como é ·q ue o Congresso, pergunta o orador, quer aldiar -se justamente 
quaiHlo o governo, pela ·voz ido seu .secretario, diz que o moment o é de agil·, 
lle tra:balha.J.· para o bem da Patrla? Nã:o, co'nbl'lle o orador, é precizo que 

' o <Congresso se .compenetre · da sua 'alta .missão, é •precizo q<ue tra;balhe na 
<·ôbra da rooonstru~ão do FaiQ;, · col[aJbo·ra111do com o E'xeffilüvo. · Está,. , pois, 
~ustiJfi cado o seu voto corno -relator do ·parecer . da maioxi~. da Commissão 
de l..egislação e J .ustiça. (M1~it!.o bem). 

O · Sr. Augusto ·Montenegro: - ·Não contava tomar a palavra nest(, 
debat-e ; mas tendo v indo - da •. Gatrrrara pa ssaJda, ' tendo ouvid·o o no'JJ.n~ .. depu-
-tado pelo Rio de J a nei-ro, o meu· illusire amiJgo o Sr. Nilo Peçanfrla, levan-
t ar gt-a ves e sérÍas accusações contra a:quelles que 'nesta. Camara , em 1,892, 
approvaram os actos do Poder Executiv.o, r ellativos ao sitio decretado a 10 

·de Abr il do m esmo annq, .não pode1:ut ·furtar-me ao dever , não só de la-
va:n tar bem ·al'to , a colherencia \P OHUca ,qJue tem dictado tudos ~s :z;:teus .. aotos 
e que é a •Uni ca força que me mantem nesta casa, como tam bem de passa-

•!l'!lm mani-festar.,as razões p C>nque s ubscrevi o projecto de m eu illustre col-
lega e companheiro de bancada, o Sr. Bricio Filho, que tão brilhantemente 
'i·nid ou e ' estreou a: sua .'carreira p a rlamentar, e a · q•uem o meu glC>rioso 
Esta:d'o o:lha com ta nta:•l \ld'<mi:a. ~Apoiados). 



' Não· posso · deixar ·· sell:i' · silencto co:qooitos eX!ter.nadàs .pelo nQbl;e deP,:U~ 
tadb •pelo Rib· de J aneiro, o:s ' quaes, francamente, me de·scu!.J?.e o meu 
lllCJbr.e amigó, me rep,ugmam. :M.as -antes de entrar na an,alyse dessas dou-
trinas, como COIIliJllemento do discurso d'o nobre d€putrud.o por 'S. Paulo, 
peço pare repetir e -consrgnar no meu dis.ourso as .palavras ver:dade-iramen-
1e ·ungidas d~ patriotismo, verdadeirá.Inente r®latas de amor a este paiz, 
que o i:lliustl">e Mareohal Pres~dente da RepUJblica, em momento solemne, em 
momento sério e grave da vida .naciona;l, ·dirigiu a es~ Congresso, no dia 
da !lJbertúra das suas sessões. A:ssim sejam as primeiras palavras em apoio 
·do ·J?.t~jecto ~€ prorogação de estado de sitio, e por consequencia em · o~osi
cão â:cruelles · q,ue pedem o aJdiwmento das sessões do Cong'resso, a cfr!ave d€ 
:ouro com que o iHustre maredhal f,ech~ a sua .brilhan~ e }nstructiva. 
Mensagem. S. Ex., do pinaoulo do. Itamaraty, no . mom,ento em que . lhe era 
J].ado falHar a os repio.esentantes do povo, e p-or consequenda a . nós, diss€ 
o s eguinte (lê): 

"Termi·no entreganqo-vos, vencedora e forte, a R'€!I\ublica dos Estadqs 
Umidos d o Brasil, cujo governo assumi a ·23 d€ NQye~bro de l.S!\1. Di~rne;. 

a conscienc.ia que para sustentai-o. não PP.l\·pe·i e~fo;rços nem. sacrificios. 
iCaJbe-vos wg.ora C'Omlp1.etar a obi"a e. certamente b fa1·eis de modo a hol).r:ar: 

o mandruto q·ue a Naç fl{... vos conifiou" . 
!Nós qu'eremos honrar o nosso ni.an.daJo, , ·lJ.ÓS .qu,er;emos cpmpletar a 

obra que com tanto sacrificio e es~orços fqi. s:ustellltaida J)e1o· PresiJ:}ente da 
R epu'bl ica. (Apoialdos). 

'E' por isso que nós . nos. coi}servan1Gs nas noss·a,s, cadeir~. (Apoiaàos). 
1 r . Presidente, nós, ·que viemos da Cam.ara passada, temos. uma lhe-

rança a receber, temos uma herança a sustenta r , e de mod·o algMm, CCJ!he-
r ent es como som.os, 'Pd.d~mos .recelJiel-a a . 'beneficiQ -de in:ventar.io. Prec~a.mps 
que o paiz no~ ·Compare; pre~izamos que . aquelles que a soberania n a cional 
enivi.ou ao Congresso e qrne -est.reiam a sua v~da .parlamentar nesta sessão, 
sai·bam qu_e os que da passajda vieram não tergiversarám com o dever, 
11ão se afastaram d.o cwrrí'inho recto e . direito da honrq,. (AP,oiados). 

IS.r. P.residen:ne, eleito IP.o·acos· d'i"as . an•tes; do• com~ço da sessão, .paria-
an,enta r de 1S9t2, assumindo o exet,cici:O .da mÜ'liha caid.eiva qu_a,nd.o a d,i.s'CU!j:;!1j;O 
dos a ctos rafel'ent.e.s a,o attentado ·die 10 -de A)brhl. se fazia, fui conSlj:.ran•gi:do, 
f ui obd ga do a v.otar, a. exter-nar a minha .. op.inião immediatamente ou qua,si 
immedi'rutamente ~pois da min'ha posse. No. emtaruto, votei a approvaçã'O 
dos wctos à;o. g:ocverno, votei cons'oien.te & sctenll;emente, e amJda hoje não quero 
dim,\nulr' siq·iier · uma linha da res.ponsabiHil'ad-é enorme que me. cabe ·na 
approvação dos meSill1os ructos; :mas, Sr. Presidente, a ma.ioria d:e então 
t em . a s ua ju&tiificati>va -n'0' tfa.dto, tem. à su.a . jusltilfieati'Va na. imi>ort<Lncia 
·do . li!'liml~·n1lo pbl1if:ileo · que· atravessruva; · e . tem sob!?e'tU:do a s~'a jusH1'.ttlati!Va 
no pens·a.mento g:enel"'so e noibre q·ue a collwia e qÚ~ a>!d~sc~·l•pava, d!e ·Q;Ue· e~a 
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supposição geral que n9s fe'CihaJVa.mos o nosso ,cytelo rwolucionario e que o 
paiz entrava franca e definitivamente no regimen <:om:plleto da Constituição 
de 2'4 de Fevereiro. 

O SR. BELIS·ARIO DE So·l!ZA: - V. Ex. acredita que. estiá fechado o cyclo 
!Cl'as revol·uções? 

) 
O SR . AuGUSTO ~oNTEJNEJGRo: - E'u dizia que nesse tempo estava;mos 

ing·enu3Jillente. conv.encidds de qüe está feclha:do ... 
O .SR. BELISARro. DE rSouzA: - Ma.s pez:gun<to si acredilta que está. fechado 

hoje 
0 SR. ERICO CoELHo: - H oje 

da policia •. 
só ha IUma cousa aberta, que ê o alç3JI)ão 

.. "''! 
rO SR. A.UGUSTo MoNTEJNEGRO: - ••. e .que os factos dte 10 e 1r2 d·e Ab-ril 

eram o estertor, o ultimo arranco do esp·irito de p·ronuncia~ento que se 
desenvolveu no paiz depois de 1·5 de Novembro de 188·9. 

O abalo causado aqui pelo .mB ni<festo dos generaes, e mais ainda o enorme 
aba1l·o causardo na Europa por esse acto de indisci'l>Hna sem exemplo, tin•ha 

" \ 
éomo que forçado os rerpresentantes da nação a tomar uma medi1da energlca, 
violenta, · capaz de supprimir p ara sempre essas manifestações. 

E sl os factos posteriores vieram nos desmentir, não é a: nós, a maioria de 
entã o, que <.abe a responsabilida:de destes fa'Ctos, nãJo é a nó$ que cabe a 
rllsponsabHlda de da reabertura, da continuação da ~po.ca . de agitações sem 
nóme, qúe acabou pela ma~fa!dada: revolta de 6 de s-etembro d.o annó passado. 

·No entretantlo, íST. Presi·dente, repito. que o pensamento da maior-ia era 
gener oso; e o es·plrito 

1 
de paz que dominav-a o~ deputados de então, era tão 

pate~te e claro que li: maioria, que 3JI)oiava o Governo, votou a amni.~t!a con-
tra o proprlo Governo . 

. 0 SR. AUGUSTO Dl!l FRI!liTAS: -Não 31PO~ado. 
Oi SR. BELISARio DE SouzA: - Tomo nota da declaração do Sr. Augusto de 

Freitas, 
O SR. AUG'lTSTO MoNTI!lNI!l<mo: -O Governo não a queria., e a maioria da 

Camara ·concedeu--a contra as instigações do pr()Pti·o Governo; ist-o é um fa-
cto histori"?o qu'l nlnguem desmentirá. ... 

O SR. AucrosTo DE !FREITAS: - V. •E ·X. procure ler a.s aota.s que se Jav-ra-
Tam neste tempo; CQnverse ·com o Sr. Oitic!ea. 

O SR . . AUGUSTo MoNTI!lNEGRÕ: - Nessa occ•a.sião, Sr. Presidente, e foi a 
m!n1ha pr·lmeira manifestação poEt!ca, tiv•e o ensejo de declar3.1·-me pela amnis-
tla prlena e completa dos revoltosos de 10 de Ahrll. 

O SR. NILo PEçANHA: .-Tem razão; V. Ex. foi pela amnist~a. ·· 
O SR .- AuGUSTo MoNTEJNEGRo: -'- V.. 'EJ.x . deve lembrar~se · que sustentei a 

amnlstia comrpleta. 
0 SR. NI~O PEÇANHA; E. não estâ a.rrepend!do? 
O .SR. ·AUGUSTo .MoNTENOO~o : ...,. Não; não me arre·pendo nunc!l- de um 

.,acto generoso que· prat!cq. 
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Sr . ?residente, os fa·ctos revolucicmarios não terminaram a 10 de Abril, 
vercorreram um longo estrudo, arrebentaram na r-evolução do Rio Grand-e e 
vieram tet~m!nrur na revolta de G de Setembro. Nesta ocoqasiã<o, o es•Pirito pu-
blico alarmado, esta cida'<ie bom'bardeada, Nitheroy crivada de balas •.• 

O SR. BELISARIO DEl SouzA: - Durante mais de seis mezes. 
0 SR. AUGUSTO MoN'l'EJNElGRO : - . . . nesta Camara, amigo da ConstitU1-

1)áO, defensor das leis do paiz, eu oppunha-me ainda a:o estaldo de sJUo vota.io 
.a -10 d·e Setembro. E ·por que? Não porque entendesse que o estado de sitio 
não cabia no momento político q·ue atravessavamos . 

O ·SR. ERICO CoELHo: - Então devia votar por . elle, 
O SR. AUGUSTO MoNTElNElGRo : - .... mas po·t que não admittia a restricçlio 

do paragrapho 2" que autorizava o Poder Executivo inconstitucionalmente a 
<prorogar o estaJdo de sitio no prazo marcado pel0 proprio decreta. Fui um dos 
31 que votat·am contra essa disposiçruo e ainda hoje não me arrependo de te1· 
a ssin: . • votado ; e .nesta occasião fui tarrnbem um dos votos que amparara m a 
e menda do Sr. Matta Machado resruvando as immunidades parlamentares .. . 

0 SR. VALLADARElS : - Tambem votei por e!la, 

. O S'R . AuçusTo MoNTEJNEGRO: - . .. assim oomo tambem tinha sido um 
'dos votos que recusa·ram · a iei regi.üadora do'' estaJdo de sitio, propos·ta não só 
no · projecto vindo dÓ Senf!Jd·o, .cori1o tambe:m no projecto do Sr. Leo:vigildo Fil-' 
guelras, oppondo-me sobretudo a o p-ro-jecto do Senador Paulista , o Sr. Cam-
p os rSalles, .porque of.fendia o PTi.ncipio capital da immuni'dade parla mentax. 
Nao queria de modo algum que o meu a cto que reputava patriotico, appro-
v a.ridc> os dE'cretos de ·10 e 12 de A!bril, tivesse força dé aresto. Tanto mais, 
Sr. •Pres ident,e, que não oomprehend0 aresto ·pa rla mentar; são dous t ermos 
que se destroem, porque o aresto judiciario reveste-se de uma calma, · de um~ 
rigorosa rupplicação da lei, que não se pÓde encontrar nas decisões parlamen-
tares . Um aresto não é um julgaido; para que um julgrudo possa set· toma.do 
como um aresto soõJ:Jr e mat eria de direito· ou de praxe, é prec!zo que 1elle ·se 
1:eproduza ·C'onstántemente·, é precizo que ' elle appàreça i.nvariavelm~mte e ha 
a té o pri.n.cipio -judiciar.io de que aresto des·tróe aresto, julgado destróe julgado: 
Para que uma doutrina judibiaria tenha força de aresto é preciso que se man-
·t en·ha firme e inabalavel em todas as decisões dos tribunaes judiciarios, e 
a ssim ser invocada pela parte, em seu beneficio . .. 

E , Sr. Presidente, si ·os actos de 10 e 1'2 de Abril autot•izam a sur>r>osição 
·-dt; que o P a rlame nto Brasileivo rucredlta ,Que as im.rr.unidades parlamentares 
e stão inclui-das nas que o estado de sitio suspende, o seu voto reocus ando ·O 
prodecto do Senado relativo ao estado de sitio é um aresto . em sentido . con-
trario; . a op·iniãJo de m uitos deputaÇ!os, que votaram, depois de 6 .de ,l;letembro, 
a favor da emenda do Sr. M'atfa Machado, opini&o de mais de 40 d-eputaJdos. 
'Serve snif.ficientem.ente para apagar da coJ.lecção de arestos parlamentares a 
(l.Ue se referiu o nobre deputado pelo Rio de J:meiro,_ o tomal:lo .a. r esop_eito dos 

.:actos de 10 e 1·2 de A'bril. 

.. 
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Ht·. Presidente, , conf!tsso , .q;,rre eê'cuf)!ô• ri !l'sl~· cà:'si{' l:mHí?·pos1çã!Ó'''' itit'iitó-'sm-
gul~r. J:riizr..i'g'6 da revo1l:a de 6 déf SéteniH'n:'é e. a'hrfg{) · d&S' 'Jjiin1ci·pio~' c:onsÜúi~ 
cipnaes; no entretanto," tenho ' êoristán.temferrt~ l:haÜ'if€st'a:Çõés; coil-liraria':S a 1'têtofcl 
pr.urido ·de autoritarism'o, q-ue· vei<f ·na'Scer ehl' rrleur paiz .. : 

o SR. BELisARi:o DE HouzAs ·-:-'- Não àpõiado. · 
o tSR. AuGUsTo M'oNTElNÉ{mo: ' - .. : como có·gumelós eni'' cia:~:Po à.ijagá.do; 

e ·mais uma vez na minh~ carrei~'ai ~ol'itiéa · àcho~mé' cdrW 'pElfat' e-rii c:àni~:õ: 
oppostc ao do nobre de1mtad'o pelo Rio -cii iane'i'lW/ qu~ . vejl(f despeiiliá't'-:s~ 
em um plano incHnado, q·ue· o· levara ao abysni"o do des·p"Otislll.o . !~l'. E!ii:"; 
de~creve uma :Parabola e eu prevej'd aonde a vida' do iwbre· d'eputa'tló' vae· 
acabar . .Ml:lJis uma ve·z sinto estar em ·campo -oppóstO' a: s : Ex. 

:.\las · nas minhas manifestações politicas;- · s·obretudo no actual mómentó; 
t\ã() ' .(iJrocuro . ·po1: giuià o ensino õ.os· mesth,;s, os pi-inclpios theoriêós dllf. 
scfencia, . m~ o bom senso; o senso comn'ihm ..... 

- o ·iS·R. BEJLts!A.Rro DEl .. !SouzA: '- iPor 'ser corninuin· ê muito· raro. 
O HR. AuGUsTo M'oNTENEáR.o: ·- ..• que nos· está IÍ!oiitranâ.o pet:feita--

mente a direcção -que devemos. seguir em' tod·os os 
j<;itos fi. a:pr-eciaçãÓ do Congresso. 

/ . . 
negooios -politi'cos, su--

Acho, 81·. Presidente, a immunidade parlamentar um ver-dadeiro axioma. 
r.Ónstit:uciomú; acho que a immunidad~ parlamentar ê para o ~oder Legis~ 
Jativo o que o ipl'ivilegio de d:ôro ·é para o P:oder Ju:diéiario e o que o p·ro-
ce~i:o pe-lo Congresso ê _Para o oliefe do P-o-d'er Executivo: ê uma gaTantia 
de .exi~tet~ci~. ê a condiç[o sine qua do r~~uiar funccioriamento dos tres-
.p.odBI~~s . d~u's ·dos .quaes não dispÕem de for§à material para fazer valer os 
.;;eus dir·eltos . A Const:Jtuiç~o, :revestindo de immuni·dade · o Poder Lel~~
latlvo. veiu pôl~o sob o abrigo da ConstituiçãJo, a .primeira das leis e aque113. 
.que os ;proprios despotas ·hes'itam em offender; veiu collocar o Poder LegJjs-
~atlvo ao abrigo dessa lei,· contra quae;Jquer tentativas, quer de, um, que:r de 
!o):tio ~o&er: ténltativa:s mads . ~rruves ·quartdo part~m •<to Executji:vo lque 
.quando ·part~m do Judiciario. E essas lmmunidades, ·:Sr . :f'-resi·dente, são-
~uais necessarias nos períodos anorma•es que nos normaes, são consagradas· 
so'bret~do para aqtielies p~rlodos. 

,o ' s~. NILo PEÇANHA dá u~ aparte. ' 
Ô' :sn' . .AuausTo Mo;.TEJNEGRo: - A revolução não p6de .partir do Con-

g_!.'e~so; não fallo deste, mas em geral. ma.s, s·i pôde russim ser, •pôde tambem 
. p~rfir' d'o Executivo, e qual a .gârànÚa ·do povo? 

d .s~. NILo Í>F-ÇANHA: _.:_ Ê qmú a garantia _ contra a omnipotencla da!~> 
ãs~~iA'r~~~~s? 

~ ; . l ' ' "I ' ·.:-- ~. : J t ) . . ~ o sn:. AUGUSTe MoNTEN!i1JRO; _;_ Os propri'os limites· da Gonstftuigáo. o sii. NILo PÉçA~H\A; - mi i a hnpimida.de. 
, . f/ Sà . .Auaus~~ Mo~'rE~OORO: 6 ÊX.ecútjvo ten1 força ~atertai; 0 Legls:-

j~íf\1/f Jã'6. ' . 
. · · .8' ~~- N'iLo t.;n~:..~!ü:: · P~ç'ó' ~ -i>~la,:~~-

o SR. AuausTo MoNTEJNE<:mo: - A oimmunidl'Í.de. y;ão t~m esse :Ca;~ct~ 

/ ,, 

' J 
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dé pi'ivi!e'gio qd( l'h!i r, e~pr,ehla o noire deputado peio ·Rió de Janeiro e q.ue 
tórri"'a;' <Jdiiisâ' t<iú'ahf~ér; ~i_nstít~i~~ó _- Não é · e nãci ' o set~, apezar de: todos õs 
esfoí·ç'os do nó'l>i'é" -: dep~Jítado ; ... V, ·Éx·:- Pód'e vlaJjar por · todos os paizes do 
Inillldo, póde citar todos os mestres; todas as ·ConstitÚiçõés; não c.hegarÁ, 
porém; a -convéxfcer um povo,- orgÜl-li.osô das -conquista feitas tPela liberdade 
ele que a irilmunfdàde, {!e que é ceréado seu -representante é um pr-ivi!eglo. 

O Sa. NILo PEÇANHA; -Bati-me por um ·princiPio de igualdade, e S . Ex. 
diz' ·que sou pãfÜdafio do: despotiSmo! 

O 'SR. Auous;vo MoNTENEGRo: - V. Ex . é -partidario da eliminação de 
todcís os •poderes~ e:x'cepção feita do Executivo ... 

o tSit. BÉíLrsARro DEi SouzA: - Ningbem qu-er isso . 
O !SR. Nri:Jo' ·PEÇANHA: _ _:_ Nunca sU:SÜmtei tal. 
O S'R. AuousTo MoNTEJNI(ciRo: - .. : da ausencia com,pleta ·dos outros. 

V. Ex. só -confia a !iber~a.de e a ordem ao Executivo, e por isso pede con-
stànte é firmernénte o adiamento dás sessões do Congt:esso. - v. Ex. duvida 
do ,patr'iotismõ' do ·Congre~so, acha qi:Ú! eile no momento actual ê um perigo 
para a ordem cõnstitucional da Republica e, querendo a prorogaçã 0 do sitio 
sem as immunidades pariamentar'es, qrier tornar incompatível a perma hen-
cia do Leglsiath;o -com o Executivo no momento a1Ctua1 . 

. V. Ex. não tem razão nos princípios expenclidos a respeito das inÍmU· 
n:daci.es ,pâí:'Iamentares, como não tein razão no j·uizo que fórm a de verda-
·ôeira ' uoutr.:ina do estado de síti~ conforme a nossÍ;~ - Constituição . 

O SR. NILo Pi;JçANHit: -Entretanto; respeite V. Ex . as minhas opínrõe~ 
( 01~tros Srs. d.eputaàos dão apartes . ) 

G ISR. AUGUSTO !MoNTENEGRO; - Sr. ipreS'idente, apezar de Votar O prO• 
jecto do ISr . Bricio Filho; eu -opp'onho as minhas restricções a a1gumas dai! 
doutrinas ap-resenta-das pelo illustre relator da commissão, o ISr. Dino Buen o 
Niio as rej~ito in tot1tm. 

. Nãlo posso . admittlr, porém. certos princl,pio.s por _ 'S. Ex. expenclid'os l' 

que contrariam completamente todos os -conceitos. .políticos por mim sus-
tentadps nesta Cama ra, e :fazendo esta restri-cção não quero combater neste 
momento E!Ssas mesmas dcutrlnas, reservando-me o direito de declarar q ue; 
~t'Pezar do lJrilhantismo com •que el1

1
as foram rdefendi.ct·as, não as subscrevo. 

nâo obstl).n-te ch~grur eu ·as 1nesmas . con-cl~·sões ·do digno relator. 
SuppoiJJho a immunidade parlamenta r c<im-t>leta;mente fóra das garantias 

constitucionaes a que se refe·re o a rt . . 80 . As ga.rantlas -constitu-cionaes a 
que se refere o art. 80, são M dos individues para -com o poder pUJblico e 
nio as de um· Tam0 -d-o pod-er. publico para -com outró. ·Ê tanto é assim que 
as garantias conistitucl~naes d~ .' art.'. 7•i da ,éonst1tui~ã.o · .Podem ser invo-
cRdas -contra qualquer acto do ·Legl~latlvo. no exercicio de suas attríbulç<Ses. 

Assim ·~ que si o Legi~latÍvo elaborar" uma lei' contrarÚt. a uma delitas 
prescripc~s ou gaTantlas estabelecld~s, coinó -saivagua~dà: dos cldãdãos, ftt-
·cÜ~:P~n'savel~ em- um .govern-o extráor'd'fnarlament~ mov et; comó ~~ o da. Repu-
blica, si o éongrêsso flzér uinã. l~Í estab'eíecer1iiÓ, p(n· ' êxemp1o; ' à f'ê'fr.oáctivl-
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daC:e de uma disposição, rnandam1o que uma l~i , Sfl: ,appl:i.que a =~ perlodry 
anterior âiqué!le eÍn que ella foi estabel~cida, ~u~Iqu.er cidadão pôde appellar 
para os tri:bunaes, requerendo a annull~:tçâ(} •della e !JS tribunaes julgarão 'de 
~lua <:onstitucionalidade. 

ISã.o estas 'as garantias que ao sltlõ;..ê pe~ittido suspender, não só quand'J 
€21& (i decretado pelo Legislativo, como quando \ é decretado pelo Executivo, 
na ausencia do prlme!ro. 

De modo algum elle pôde referir-se a ünmunidade paiilamenta-r, parte 
integrante do mandato. 

E é assim que a immunidade . começa mesmo antes do exerci-cio deste.-
No dia em que •o diploma é conferido ·ao representante, a Con::;tJtuição 

colloca este represE)ntante ào abrigo, nã o só dos ataques dos outros poderes 
.J<Jdiciario ou Executivo, como dos -propi'!ós ataques dos outros. cidadão~. 

E ' esta a doutrina verda deira, muito -dif.ferente daqu_elia por que opina 
o nobre deputado pelo Rio de Janeiro, quaPdo se Teferiu aos termos em que 
está escripta. a disposição do art. '20, de qu e a 'immunidade -p.arlamentaL· 
c1esa;pparece ~os crimes lnafiançavels quando se dá a prisão em . . flagrante. 
E tanto isso é assim, tanto a dlspos!ção da Constituição não é um priVile.gl~ 

que, deante da notoriedade publica Cio crime inafiançavel p.raticado, a Consti-
t uição fal-a desa.-pparecer, 1sto ê, diz que não existe a Jmmuni<lade. 

E digo ao no·bre deputa do com uma convicção [)rofunda que, quando o 
J~;gislador constituinte abrangeu sob uma fórmula ·geral todo o delicto ·pra-
ticado -pelo deputado, qulz não só e sob;:etudo estabelecer a immunidade a 
respeito dos crimes políticos como tambem a r;espeito dos deliCÍ:os de direito 
commu-m. 

O rSR. NILo PEçANHA: - O meu argumento não esta ~j.bsolutamentll re-
spondi,õ.o. 

0 .SR. AUGUSTO í.MONTENEGRo: - A disposiÇão d'o art. 19, de q~~ é com-
'Piernento e explicação 0 art. 20, abrange todos os crimes praticados por 
d~pntados, -salvo os lnafla nçaveis comrriettidos em 'flagrante. Neste C{I.So a 
notoriedad~ -pub~ica fa'z_ desapparecer a duvida e a suspeição que o legisla· 
ql)r esta'Qeleceu para áquelles que s1io obama.-dos a pronunciar sohre o <delicto; 
mas mesmo assi-m é necessaria a licença p'osteri::>r' 

O ISR. Nr!io PEÇANHA: - iSi ella não existe deante da Constituição, por 
que 6 que ella ha de exlst)r deante da Colistihrição qÚando o Úe,~utado ~m 
estado .de sitio fere interesses de ordem publica? 

0 SR. AUGUSTo MONTENEGRo: - Porql.\e V. Ex. não pôde dar ao Poder 
Executivo faculda,(le de Poder Judic!arlo, fazel-o j-uiz dos interesses supre-
mos da. Republica. V. ·Ex. não _pôde <:onverter o Executivo em juiz, do Podel' 
Legislativo; pôde converter o Executiy~ em supremo arbitro dos cidadãtcs 
tomados individualme·nt~. mas - não póde levar o arbítrio do Exec-utivo a 
ponto de englobar ~este tod~s- o~ poder~l'i , 

o SR. l'frLo PEç_;~HA: ___:Toda, a_ .P;e~ccup~ção de V . Ex. é o·Executi;vo. 
o \SR. AuousTo Mor;<~_Eç;Ro; ~_V . .. Ex. ·quer por_.fo'rça 'encaixar os artl-
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gc.s 19 e 20 dn; Const!tclção como §§ do a~t. 72. Não conseguirá, apeZa.r da 
tcdo o seu talento oratorio apezar d~ todos os bril.hos da sua eloqUencia, 
!a:z.er como qu~ o bom sens~ desappa•eça : que a razão se -retire de todas os 
f'Spir:itos, para . formar de toda a ,Constituição, quando declarad·o estll!do d~ 

.sltlo, o pedestal para o Poder Exe.cutivo. Não o conseguio, e espero · .para 
honra deste pa1z que mais uma vez a Camara dos Srs . Deputado confirme· as 
.€sperança!l nel!a postas de que sera. a stljprema sa!vaguarda dos interesse.<; 
~ndividuaes ·e. se conservará no seu poRto, firme e digna para levantar hem 
alto a .propria soberania que a proroga.ção do estac'lo ;'!e sitio sem as immuúi-
dad-es J)arlamentares só poderâ. deprimir e anni'(luillar. 

O Sr. Alcindo Guanabara: - Sr. Presid..,nte, maJndava a velha rhe-torica 
'do:s meus tempos col!egiaes que o orador exordiasse, i·nvocand0 ,a sympathia 
e a benevoJ.encia do auditorio. 

O SR. BElLISARio DE SouzA: Estão-lhe asseguraJdas .de antemão pelo 
talendo de v: Ex. 

' O SR. ALCINDo GuANABARA: - Posto que banido dos cursos officlaes, 
'mmca, como hdje, Sr. Presidente, senti o valor desse conselho da. rhetorica 
·qumtiJjana. 
• ISi não ten:ho tltulos â. sympathla. dos nobres deputados (não apaiados). 
'mais uma razão nisso encontro para 1mpetrar a vossa . benevolencia , que 
.tanto mais neces~aria me é, quánrto a minha intervenção nesse debate, até 
agora só conduzido po~ illustres professores de direito, a justo titulo pudera 
ser acoimada de impertinente. (Não apoia-dos . ) 

De resto, ·não me anima outro intuito .sinão o de .dar ,pub.Jicamente 011 

motivos pelos quaes .neguei hontem, e certamente negarei amanhã, 6 meu ' 
·voto ao project0 apresentado pelo meu illustr~do amigo, . representante do 
Estado do Pará. 

Nãlo desconheço qu~ a medida principal estatuída .por esse projecto 
o estllido de sitio. em varios pontos do territorió rilllcionll!l - carresponde a 

'uma ,(!.olorosa. mas imperiosa necessidade de n:omento; ma!!, de f6rma. alguma, 
poE.sp suffragar a disposição da segunda parte do art. 1• desse projecto, que 
'e.!ltatuP q·ue tal medida será. ap.pllcada "com as' Um1tações dos a<rts. '19 ~ 20 
da Constituição". 

A restricção quant-o ao art. 19 ten:ho-a por ociosa ; 
rersuto-a inconst.itucional. (Apoiados e não apoiados.) 

a r-elativa ao art. 20, 

Estou de a.n1mo deliberado a dizer ·sinjgelamente porque a:ssim penso; 
.nere quero irritar a discussão, nem me sinto com competenci:i. para iHu~
tral-a. · 

ü art. 19 da Constituição é assim concebido: 
·~os deputados. e ·senadores são fnviolaveis ·por suas opiniõe~. palavras ·e 

·:Votos no exercido do mandato" . 
Não orei o, !Sr. Presidente, que ho.ja quem ponha em d•mrida que esti{ dis-

P<Jsição constltu~ional ê inatacavel, qualquer· que seja o esla,do a~êial· . Elt(\ 
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~e ·.suspensã4il, . sob p:erta ·do systertía ·rept~l1ta:tlvo· pa:ss<tí· · a ser a'bsplutR-
mcnte 1rrisorlo. . (A.potdd.os.) · 

Eeta determinação constitucional ê ' um allcerée do regimen, é condição do 
iP<ider Legislativo; in<herente -ao · mron:da t6, inimanent:e ao pode·r, anterior e 
~upnior a quaesquer restr!cçõe's·. Nem· se pudera conceber a suspensão ole 
tal · disposição quandó ao · Oongresso ·cabe a! funcção d~ denunciar, pr ocessar ·e 
h:Jgar o chefe do• Poder ExeC'uti:vo, .poder ''arrnaJdo, poder· que dispõe da força. 
C que tal funcç·ã0· pudera -iliut!lisar . â. . mer-Cê' do {fesprez'o dessa d·eterminaçãG, 

O .SR. VlilRGNEl DE ABREü: - Creio· que V. ~x. está •chegando ao bom 
caminho. 

' .. 
O SR. AI,CINDo GuANABARA-: - Presumo que nunca sahi delle. E st 

V •. Ex. tem, com'o crei:o, · a,collllpanhado· a vida polil:ica nacional, ha de ter 
verificado que nunca eu, nerb. meus aJJ:nigos, nem 0 actua] govPrno desconhe-
ceram ou repudiaTam a doutriná que ora enuncio em Telação a o art. 19.· 
(ApGúJ.dos . ) Ha de lembrar-se de que o anno passado __:_ tõ.U estava au:!ente 

'-do pa;fz, mas li os" Annaes - quando a met ralha dos revoltosos victimava. 
nesta cidade rnul'h'eres· e crianças · inermes, deputados houve <pe restH. tri-
buna empregaram o seu t a lento e a sua elóquencla em fn.z".::- a apotheo.se 
'dessa m!seravel aV.entura q-ue ahi jaz em fa.rrapos, incitando e prestigiando 
e~~e nefando atfentad·o contra a patria; e o' nobre deputadq l.a. de confessar 
quCJ .por esse !facto nenhum delies foi do!'estado; por m a is imp:üriotlca que 
f os~ c a sua condúcta. ell~ Unha um Elscudo nesse art. 19 :l a Constituiçáo : 

Não contestamos .a inatacabilidade dessa tel)nina()[o: nã0 o co_ntestei eu, 
que. aliás, mais ou me-no« ênvolvl'd'o nas responsabitijailes das doutrinas pela. 
!C'an~ara s obre materla de e:iitado de. Ritio, devo dize.-o fra n camente - tenbo. 
s ido e serei muito tnals lnclinad·0 a ,prestigiar a autorida•de, que aceitar eesas 
denominad·as theoria s libera e!>, hoje tão em voga . .. 

O .SR. ERICo CoELHo: "" A liberdade é' uma co usa, a licença é outra.. 
O SR. ALCINDo GUANABARA: - Nã0 ha c,uestão; mas como n estas quadras 

af;ito.das :facilmente vão cond'undid.as esta.!' duas not;;5tls; prtlf-iro tocar oe 
P<'ntol< extremos. Mas, sem embargo, qua.m!.-, h~ r~c.np annos, aqui , sob a 
pt·essão de uma minoria numerosa intelllgente.. au•:'la:>. .. . 

O SR. VALLAnAREs:· - Bobre. minoria! 
I() ISR. ALCINDO GUANA.BARA: - Pobre minoria! dfz o nobre deputado! 

Oh' não creio que ella. reclam(> compa.ixã,;, nem ironia, porque foi essa 
ya!Jrp. mfno1ia que, com a"l agitações produz.ldas nes·~e recinto, engendrou a 
n·volta de 6 de setembro. · 

O SR. VA:Li.ADARmS: - Nãio apoiado. 
'Ü ISR . .AJ.CINDo GUANABARA: - ... revolta que, •certamente, nã o teria , e:r-

p~od:ldo, si não houvesse ·Sido gerada e sustentada ardentemente pelos re-
pr.~tnnte:t~ Q!Ue. aqui tin-ham assento. . I 
" Q t'llt. A:srsro DEl ABREU: -· E com a repercussãe do j~rnali::imo. 
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O Su. ALCINDo GuA;"ABARA: - Mas, dizia eu, mesmo_ !luando sob a pressão 
~ess": minoria, eu m e _sentia obrl,g!,lldb a .collo"êar-me no -e'lÜl16II:lo or}posto e 
cumpria o deve-r de .defender as m ais extremadas deutrinas ·de apoio á, au-
toridade (apoiaclos), nunca neguei ao deputado o. dir.eito ínataçavel de emittlr 
as suas opiniões e proferir o seu voto neste recinto com a mais completa 
.segurança. iPorque, -se!lnores, eu n ã o s ou s!não um_ am~go . do regimen re· 
present3.tlvo ... 

{) !SR. ERICO C'oElLHo: - Livre. 
Ü SR . LIMA DUARTI!J; - Conservador. 
O ISR. ALCINDo GuANABARA: - Livre, si com Isso se póde ass!gnalar que 

não IDE'· desluml:Íro com os· excessos prati<:!a.do•s, n ão raro, em nome do regi-
meu; conservador, como diz o illustre deputv.do por Minas, isso sem a sorr;tbra 
ds uma duvida, sem a mínima hesitação! Sim, conservador, como o fui nos 
·:vrimeiros annos da miruha vida, cem Õ o sou na Idade madura e, já agora, 
com-o e§pero em··Deu s que serei até á morte : conservàdor por !ndole, con·--
sen·adar p.or t·radição que não me •deslustra e qu e eu não •renego (apoiados), 
conse1·vador por edu\;3.ção,l conservador por temperamento, isto ê, um homem 
polltico e -•!lessoalmente votado â. defesa da auto-ridade, da lei e da ordem, à() 
negular exercicio dos poderes publicas, não concebendo •O --progresso sinão 
como n ecessaria coll'Sequencia desses elemer;tos Qapitaes , nã sociedade. 

O SR. GEJMINIANo BRAZIL: - ·um ·-defensor dos interesses permanentes. 
O rSR. ALciNDo GUANABARA: - E ~ j~s.tamente, senhor;es, p ol'CJ.Ue assim 

,.penso, .'que eu vos dizia que era .amigo ._cto systertla re_pr;esentaüvo, o quo 
exduc a _possllJ.ilidade de f.avorecer dlctaduras, facilmente admittidas, si re-
cusarmos á -disposição do arL 19 . a sua condição de perl'!nne e inatacavel. 

0 iSR. ALBERTo T ORRES dá Um aparte. 
G 1S<R. VEJRGNEJ DEl ABREU: - Está. combate:t:~do a qpinião do ,sr. Nilo 

P-e~:anha. 

r0 SR. ALCINDo GuANABARA: - Estou apenas clen do as razões do meu 
vo:.to. Votei. .pois, Sr. Presidente, contra _as limitações õo .art . 19, poDque . as 

-,-,yeputel ociosas .. 
. 0 .SR. VBRGNEJ. DEl ABREU: - Q'!W,d abJt~ndat nan nocet . 
o JSR . . Ar,cr·l)!Do GUANABARA: - Mu~a-se, porém, o caso em rel~çã.o a o 

. ,-a;t. . 20. Esse a rtigo dispõe: 
"Os ·deJ'mtad·os e senadores, desde QUCl Uverern recebido diploma até a. 

, nova.- ele.içã<>, não >poderão fier ,presos, nen1 processados crimi_nalmente, ::1em 
.pr~v-ia U.cença de sua Garoara, salvo o caso de flagrancia em crime inafian-

.,;çavel. ;Neste ' caso levaõo o . _processo até , .pronuncia exclusive, a autorid:Jde 
processante remetterá, .. os ,a utos á, Cl;).mara respectiva, para resolver sobre _ a 
p:·oçedencia da accusação, sl o accusa do não optar pelo julgamento im-

··•medi.ato. 
,Assim o ,art.' 19~ cogitando s6mente e claramente ~-o exerclch dú man • 

• <clato, declara o .dep;utado irresponsav~l pelas , palav.ras e op!n iõe>s e VGtos que 
.pr-oferir; 0 art. 20, 'POrém, cogita da hy.pothese da Prisão e do processo do 
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<ieputado, evidentemente não por actos praticados no exerctc.lo do manda~o, 
ma.E Por intringencia das regras que obrigam em geral a todos o~ cidadãos. 

O prtimeiro ·<t:ffdrma a cond·lção essencial â exilstenclà. de um poder 
legal; o segundo institue gara.ntias individuaes para os cidadãos que ex~r
-ce:rt. esse poder na ~ma qualidade ~e cidadão.!!, (A'potado8_, não ttpo!aàos; tro-
cam-.o.c apartes.) 

A~1':>irn, pois, si o estado de sitio, como eu pens~. sus:pende todas as 
lg,arantias" constituciónaes, é evidente 'que s~spende tambem , estas; si, como 
pensam os nobres deputados, -suspende sómerite alguma~, estas podem e:er 
ex-cluic'ias. Eis a questão, nem mais, .nem menos. 

0 SR. GASPAR DRUM:MOND: Esta é a formula •da questão, não é a SO• 

Iução. 
O :SR. ALCINDo GuANABARA: - Perdoe-me o nopre deputa-do;· uma questão 

bt-m .proposta ê questão meJo resolvida. L.\ cliegaremt.s; estamo!! por assim 
dizer· a conversar em fami11a e eu dlret todo o met; pensamento. 

Q SR. ERICo CoELHo: - Todo? 
O SR. ALC!NDO GUANABARA: - Todo. Inteiro, franco, completo. 
O 18-R. VElRGNEl DEl ABREu: - EstA me parecendo que as discussões ã.. noite 

11ão mais lum-inosas; ha mais calma. 
·0 ISR. ALCINDO GUANABARA: - Em geral, sou calmo. 

Não creio que as •questões que devem ser resol v:das peía méditação e 
pelo estudo ganhem alguma cousa em ser debatida.s .com ir·ritação e agasta-
mente. Nem creio taJmbem qn~ esta tribuna possa se trans-formar em {~atlie
dra de mest1·e ou ponto _de agit,ação po;>nlar. EsrU<Iei este assumpto, refleêti, 
firTei uma 'conviccão. venho enun-c!al-a; :'li · me convencerem do erro, não 
tenho duvida em dar a mão á. palmatoria. 

Estamos, ·portan1o, de accôrdo ·em que o art. 20 determina umas tanta!! 
:garanliao que, eão i!'orm:9.lldadell proces;su,...,, ... 

V AÍuos ISRS. DEPUTADOS: - Não apoiafio ! 
-ü iSR. ALCINDO GUANABARA: · - Bem . 0 llil'Í· 72 ·da Constituição assegUra. 

a "trazU;;iros e estrangeiros urna serle de garantias; por exemplo, o direito 
d,~ r emür-se livremente e sem armas, a l~lv i olabi1 i :la:1e do domic-ilio, o direito 
ele entra:r e ·sahir 'livremente, o direito de m-anifestar IiVI-emente . o pensa-

me-nto. etc. 
. :.rodas essas garantías ..:_ neste pO'Ilto creio que somos · todos' accódes -
são. suspensas pelo estadc; de sitio, 

Mas, p ergunto eu, pelo facto de .ser rleptrta 1o, contin'O.o ·a gosar dessa!! 
garantias Cle que estão privados todos Ol! meus concidadãos? 

() ISR. GAJ>PAR DRUMMoND:· - Nâo. 
•. 0 .SR. ALCINDO GUANABARA: - Não? Então eu SOU deputado no goso -aa. 

mÍi1has immuni·dades e hei de .permittir <J •n ·o meu lar seja invadido pela 
autori,dade -;>olicial, quando ella bem o en:~Ttie:-, ': ·hei de ir li Policia buscar 
um saivo-co~due>to si quizer Lr a Niictheroy? · 

I 
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O 'SR . GASPAR DRUMMoND: - Mas isso não são !mmutüdflldes parlitmen-
tl'!rE•S; são, {}Jreitos individuaes. 

O ISR. ALCINDo GuANABARA: - Sem questão: mal!!, ou esses direitos sub, 
sistem I--a.ra os deputados na constancia do ;>'ti;> ou as garantias do art. 20 
são s':!S'J?ensas com elles. No caso contrari-:J, e~sa s garanHas são mancal!!, 
fr<>uxas. · irr;~or ias. P.01<que imagine V. E !t que a -J envez do conservador 
<l'le eu ain.j1 ha pouco me confesse!, eu "·Jase um demagogo rubro e enten· 
desse te fa7.er amanhã um m eeting de pro ~'ls. o P·Jr exem plo, contra c Con-
gresso . O d.'J dto de reunião ê consagrado na Con5tituiçiio: eu estava-o 
exercendo . Resistia á intimação da Policia a llega ndo a minha qna lida.õe de 
d Eooputado. Pergunto a os nobres depubdos : podia ser preso? 

UM ·SR. ,DEPUTADO: - Não, senhor . 
O SR. GASPAR DRUMli'[_OND: - Nessa occasião·, V . Ex. n ão funcclonav;,. 

como deputado . 
O SR . ALBIDRTo ToRREs : -Si V. Ex. não commettesse crime inafiançave . 

não podia ser presto. 
O SR. Ar.CINDo GUANABARA: - Sob o sitio estlâ suspensa a liberdade de 

. :-•_;comoção e de reunião . Eu -e alguns correligionarios conce rtamos em fa zer 
uma reuniãlo publica, que _t om a um caracter sedicioso .. . 

oQ ISR. ALBERTo ToRRES: - :Si . V. Ex. escapar a tempo, não .pó de ser preso 
0 SR. GASP~R DRUMMOND: - ::-l'ão p6de. 
O ·SR. A:LCINDO GUANABARA: - Lo:go a .poutrina dos nobres deputa;dos c-

que o' membro do Con gresso ê uma entidade sui generis, que. constitul<1a 
pari" fazer a lei, pôde ?mpunemente attentar ·contra ella. sobrepôr-se a el.Ja, 

• violal -a , bastando para isso sal;>er andar um 1Jouco _mais d epressa... Por-
que_ s en hores, nmguem dirá que indo fazer um 'l'l~eetirtg em - ~raç;;: public ,t, 
en es tava no exercício do m a n dato, P-ro tegido 'Pelo a r t. 19. Como -cielega do -do 

. povo. ou . ·fali o dE>sta t ribuna; n§.o na tr:bun a popular . 
0 SR . ANISIO DE ABREU: - Perfeita mente. 
O -SR. VERCNE DE ABREl.i: -Mas quem ê que figurou essa ohypothese? 

O .SR. AI,.CINDo GUANABARA: - Figurei~a eu paro. demonstrar-lhe sen-
sivelmente o absurdo que r esulta do f ruc t.o de se não consi,l erarem suspen-
sas sob o s itio as garantias do art . 20. Porque s i o deputado em tal hypothese 
não pôde seT p reso s em licença da Cama ra , a medida do estado de sitio está 
burlada n os princjJpaes dos seus effeitos. As casas d'os r epresenta ntes da 
na<;ãc podiam até ser o a sylo dos , E'beldes contra os ::tuaes a autoddade se 
:nmou; e si pôde, eviden te:11€11tc não subsistem tae.> ga·:n r, tias -

o SR. ALBP.RTo ToRRES: -Nós n ão estamos -f-igurando hypotheses; esta-
ffivs a pplican-do ~ lei. 

0 SR. ALCINDO GUA:!'I'ABARA: - N ós n ão estamos tal a~plicando . a lei. .. 
o ISR. ALBERTo ToRREs: - Estamos pelo menos argumentando . com a lei . 

esc-~ ·pta . 

0 •Sit . ALCINDO GUANABARA: - , . e ahi . ê que está a divergJ\l1Cia . 



O, @.R: 4-L~To TORR.li1S: - . V. -·Ex. !lX-Plic0u muito bem a -d,ivergencia; ~ 
do •!lOdo de entender a Óon~tituic:;ão a respait:J do assu~pto. 

O , I$R . . A,L.C!N.Po GuA_Nf,BA~: - - ;-Nós ,estam_os -t:ntettp:r:etando- .a lei, que estil 
,ftita, SegUndo (JS caso~ <:<'CU~re.ntes, :l_!l!\UO.dü O ,que nos COTIV~m no lllOmen:o. 
(!J..poiados e n4o apoiados.) Dura· verdade, mas verdade e devemos dize l-a. 

O SR. ALBERTo ToRRES: - Não apoiado. 
O SR. VfiLLADA.BFJS: - Não ~poiado. 
0 lSR. ALCINDO GUANABARA (dii1:igindo-se ao Sr. Valladares): - V. liJx . 

pGJe _contestar-me por sua [)·arte, qur; ~<:!.rnpre ~ustl!nt 1U o que ora sustenta; 
ma~. -sem_ de . nenhum modo querer oflen•i•3::- •tos h·Yu'ad.)s collegas, muitos ha 
que s•Jsteontaram doutrinas diametralmente op.:.Jo!1:;J.'! 

O SR. BFJL1SARio DE SouzA: - Com muito brilhantismo. 
o ··SR. RonoLPHo ABREU: -E com muito calor. 
0 SR. Ar.BERTo ToRREs: - Eu posso g'ãfantir que t enho -sustentado sem-

.p-~"3 a mesma opinião. 
O SR. ALCINDo GUANABA~: - E eu não ponlio 0 'menor embargo á asse-

vemção de V. ljlx . . a é porque é a ,primei-ra vez que tenho a fortuna de 
encor.trar-me ·com V. Ex . r.•r t;-i . 

O rSR. Ar.BElRTo TORRES: - Mas V. Ex. sabe que já estive aqui o anuo 
IP-''·' a do. 

0 SR. ALciNDO GUANABARA: -Porém, eu não estava. 
O SR. ALBERTo ToRRFJS: - .. . e até occupando o loga1· delxad·o P(Jr V. Ex. 

c ·f\·ue .multo me hc.nr- • 1. 

0 SR. ALCINDo GUANABARA: - Muito obriga:do a ,V. Ex. 
Ma~ voltemos á •uas!ii.l. Ou VV. JJ"\l11: al .n ·: .. c .; •l que as c-ll>t!IJ<tdfls im. 

n •.un.dades do ' art. 2(\ t!Uil .1âo são sim\',. gu.rantla:s !orma!iqatles p;Ü'cessuae~. 
s>ie~ su~.pensas para os de;11.::ta/ lg;; •.• 

O SR. ALBElRTo ToRRES: -Note -V. Ex. que são formalidades processuaes 
no C'..aso de prisão em fi :ügn.nte, -po-r crime inafia.nçavel; mas ant'3s . ha a 
prohibiçã0 ' da ... prisi;o. 

o SR. VElRGNE DE ABREU; - .ApOllJ-dO. E si o -deputado .pudesse ser .vreso. 
o Poder Executivo podia dissolver de !acto o Congresso, im,possibilital-o de 
ftmcciClna!' pela_ prisão da maioria dos seus membros. 

O SR. ANrsÍo DE ABREV: - E o Congresso tambem podia anarehi'camente 
acobertar os seus membros com a irresponsabili-dade, nã:o concedend·o . licen<:'l 
para que fossem processados. 

O SR . ART.HUR ToRRES: - E po'dia fazel-o Perfeitamente, porque . repre-
senta a soberania nacional. 

oQ SR. ALCIN-DO GUANABARA: - Ora, eis a hi para onde deScambamos! O 
meu honraodo co.Jlega está fundamentalmente engana·do: o Congresso . não é 
taJ representante da so·berania nacional. 

O SR. ARTHUR ToRRES: - E' , todas as vezes que se trata d·e um•.r,eg!men 
rep-ubli'ca no sêrio. 



I 

,, 
O iSR. · ALCINDO GuANABÀR>\.: 'Equivoco, erro! ·.l'ustamente -porque esta·-

mos no regirnen, re~.uo.Ucano,.·. é _que. ~ile nãb. reâ;J:r.esenta<· a . ·soberan~à ·n~cienal. 
:Nos . g_~ve~·~s tnonarC;IÚces, s·im, ·em· que o rei:: governàJ ·'P0F -direi·t~ div:ino,-. a 
,assemo~éa d eclaxa-·se r.eprese.ntante da ·sobera nHÍ. nacional. Mas;'. àqui,. ~ã;o.;, ·~6~ 
~om.o"s ~omd são todos ·o~ podel'es da: .nação; méros del~gaklos da sobe~an!a ·na-
·ciona:l, del·egação que recebemos parcelladf).. . . " .-.· :.· ... 

Çl.SR, ALBERTo .. TORREJs : - Agora ·v , Ex, está; com a boa doutrina. · (H~t 
'V1ttros . apa1·tes .) . · 

1 
• 

O SR. ALCINDo GUANABARA : - Nã,o 'Cl'eia o meu nobre collega que a . sob~
ra.niã. nàciona:l só res;ida aq.ui. Este pr.econceito ,entra sobre o dkeità constitn·· 
~ionrul da R epublic:;t. por vel O'C·~dade a dqui•r.ida; mas ou ha de ser .combat!él.o 
c omo er ro ·qu•e é, -ou ha d!'l transformar o regime n. 

Mas não quero fatigar por . m ais tempo a atten çâ.o dos illust-res co11egq.s 
q ue be.nevolamente fazem o sà:crificio de ouv!'!' -m~ eni. tã~ a c1eiintàda llof a dl<. 

./. 

noi te. (Não apoiados gém es . ) 
O .SR. HoLiiN~A LIMAi - Êstamos ouvindo a V . Íllx. . . 

ta,hto mais· qua.-ndo s~ trata d'e· u~à d'oüf.t:lna especia:i 
<emitUda . 

com muit~ praz'ei, 
pela primeira . Vez 

O · SR. ALOINDO GÚAN•ABA,RIA: - Q nobre dep.utado pelp -.Rio de Janeiro. con-
; 

cedendo que o art. 20 dis·punha uma formalidade processu al no ocaso da pr~-
:sã-o em flagrante po•r crim·e inafia nçav-el, l embrou . qu'e antes elle impunha' a 
p rohibiçãÓ da prisão. Ora, .Sr. Presildente - e alqui respondo a o wparte que 
me O..C<l;ba de dar o ·.nob~:e Jde>putado pelo. P~râ. - n ã:o é a' primeira :vez que es ta 
.quesâio é ·a-ffecta à de cisão da -'cain.ara.'; Em 1·8912, a 10 de Abril, si berr. mé 
aembro, . houve ·no Rio .de J a ne-iro um· corr{eço ·de sedição. :Niio foi u~a r evo -
1ução, mas sem que~ tão .. er a uma sedição armada .. . 
, 0 SR. FRANCISCO GLICEIÍ.I'O: - E n€SSe tempo o honradú .deputado po~ lVU· 
nas nos deu .muito boa 'sà'vai nós gememos a.o pes.o da vergasta do O Paiz. 

o SR:. _RODOLPHO .DEl ABREiJ: - Mas. a situáçã.o de hoje. ê muito mais gra<ve :· 
não t em C01)'lparação algtÚnà. 

' 0 .. SR. FRANCISCO GLIC!!."RIO : 
me riermitt o esta' ooservàÇãõ . 

Nós esta mos em ·f:ouni:lla H por- isso é L!'1~ 

G S.R RoDOLPH0 .A.BREJU. - E declaro,· a: V, Ex, q,ue nã.o me • ar1:-~pendo. 
ü SR. ALCINDO GUANABARA: - A' fren-te desse movimento _encontravam.-sli 

·sena dore& e depu tados ... 
o' Sn. ALill:&To 'r.oRREJS: ~- Mas esses sen1l!dores e deputad.os, pr.esos à fren-

t e de. u~a· sedição,~ ~omo .·v. Ex. qua;!lftoca , commetüa.m flagrante d·elicto de 
.-crime inafiançaNe1. Por<tanto, :nos termos da Cqnstituiçã.o.,. podiam ser presos. 

'ó :SR . .Aicmb6 GuANABARA·: ·___: o· P ·Oder :P.uÍJi ic>o;· assim a t a;,cado, reagiu de 
Í}l'O ~>pto. Etf!-éétua:ram-·se ·prlsÕ,e!!, ent'l'~ 1111 -:pre~!OII achà.ram-su, senadores e 

• ' ~; '· ' i~· ' • • ' • ' • 

d€J!ntados.. .' 
· · êorrio · o éongresso nã.'o estivesse em funcções; o Executivo decretou o 

s itio-i· novas Íprísõés é l'tedúal'affi -se: entre Ós presos €nci:mtr~»ram-s!l deputados 
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e . senadores. Suspendeu-se o s itio 7'2 hóra s ·depois ; effectua r a m-se ainda prl-
sões e entre os rH·esos achou-se ainda um senador . 

. Eistes factos v·iera.m. ao conhecimento do Congresso,' d et a lha da e mfnucio:.. 
·samente, a-companha d<as de uma lista nominrul dos detidos ·e ·desterrrudos; e ~ 
Congresso declarou que, . ass·im praticandô, o chefe do Poder Executivo. não-
violara a ConstituiÇão. antes ' regularment€ a applicara, s em o que não t eri.l 
.. odido al)provar os seus a 'Ct os, como o f ez. 

Em consequencia, o estaido de sitio que a Cam·ara reconheceu existi·r entr e· 
nós não ·é senão a le i .ma rcia l, 0 estado de sitio de ori·gem !ranceza, acarre~ 
tando a suspensão de t oda s as ga rantias constitucionaes ·e e m virtude do qual 
pa-ssam á ~:Llitoridade milita r toda s as a.t t ribuições que norir..almente cabem 
a. civil pa.ra garantia da ordem e rep.ressão dos deli'Ctos . Esta doutrina d ;t 
Camara •.. 

O SR. V~GNE DEi ABREu: -Si q uer um desmentido â. theoria q ue sustentá. 
direi que est~mos em esta do de· sitio e os tr~bunaes judi'Cia r ios es tão funcclo-
nando em toda a sua ·plenitude, ex cepto nos càsos relativos á revolta. 

O SR. ALC!NDO GuANABARA: - Mas é isso1 mesmo. Em Pariz os tribuna.e~ 
continuam a funccionar n() julgamenta 1e crimes cotr..muns: s6mente aquell~ 
que entendem ~om a ord em publica são a f.fectos a tri'bunaes milita res. 

0 .SR. VERGNE DE ABREU: - ·Os criipes correccionaes cootinuam affecto A 
a11t'or1dade competente. 

O .SR. ALCINDO GUANABARA: - Fiz esta restrr- icção pa ra r epressão dos .:te~ 

licto$ e gara-nt]a da . ordem pubJi.ca, qualquer que seja. a categoria aos culpa-
dos. Isto está em todas a s leis !ra n'Cezas , inclusiv e na ultima, reform~da '3e -
gundo o .esplrito liberal 'dos nobres deputados. 

Assim, a. Ir.Jnha opinião .•• 
0 SR. FRANCISCO GLWERIO: Não acceita pela Cama ra ,. 
0 SR. ALCINDo GUANABARA : -Mas suffragada por V. EX·. 
ü SR. FRANCISCo GLICERro :. - O nobre deputado sa'be a historla désse 

projecto de lei · mar·cial da commissã<_> de justloa,, recordo a · observa ção do Se· 
nthor Julio de Mesquit a . 

0 SR. ALCINDO GUANABARA: - Qpiniil.o, suf;fr a ga da por V. Ex., de que d u-
t•a-nte o esta-do de sitio só vig ora a força militar. 

Consta dos annaes ; n ão se pôde s upprimir á m ercê das conveniencias 
p oliticas. 

Assim, pois, a minh:a. op1mao é q Ue as g a;ran tias consigna da s no art. 2~ 
s:'i:o suspensa s para o ~eputado, ·'Como. pa-ra ó. deputa do são Sllspens as a s con-
signadas no art. 72 .' Fi·cap1 evide ntemente !óra de ·q11estão as imrr.unldades 
~o· art. 19; a mail if e.stação p elo voto ·ou ;ela palav~a n o exerclcio' do m a nja t o. 

Ténho para. mim g UP r, istq e q u e resulta . da Constit u ição . N em ha ne-
cessidade de lei 'q u e nos venha dizer o que é o · ~·stado de sitio . qua ndo a Gon· 
stlt)lição_ já cla ram f!>nte nol-o diz. H a . dous _ a11nos tent ou-se fa .zer uma I~i noott~ 
sent.ido: o projecto ó() Senado 'a lter a va de alguma . s orte a -na~ !l r.e_za . da me-
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iiidr,, ma,. nàe> exclula a!' garantias· doe deputados do numero das que ficavam 
. suspensa~. 

Por essa occasíão, o rr..eu iH ustr-e chefe e amigo Sr. Glicerio, Presidente 
da Cammissão de Jus·Úça,: designou-me -para .redigir o parecer sob1~e esse pro-
jacto; e S. · Ex. concordava então commigo que o éstado d~ .sitio é equivaJente 
á lei marcial. 

O SR·. FRAI)(Crsoo GLrCERio: - 1\fu.S Q. nobre Dep-utado está se referindo 
a isso sem ·Se lembrar das difficuldades em que nos encontramos. 

10 Sr. Mesquita perg;unta-..;.a si V • . EX. :Instituía tri<bi.maes m<i.Jitares; dizia 
V. Ex.: ·Sim; mas, dizia a Sr. Mesquità: De tod~~;s a.s sentenças dos tri:bu-
naes federaes do pi:l-iz, hr;t recursg para o Supremo Tribunal Federal. O que 
fica vale.ndo o seu tribunal militar diante dest:e recurso da Constituição es-
taoelecido -no _artigo 60? .Foi esta a duvida em que nos encontrámos: o artigo 
·60 estabelece rOC-u~soS de decisões de tddos os tri'bunaes federaes. De que 
vale, portanto,_ o tribunal militi!lr de V. Ex.. ? 

O SR. ALCINDo ,GUÀ..'IAIMRA: - Essa é que~tão dif!erente. Sr. !Presidente. 
a hora vai mu:ito adeantada e ·sem abuso dê minha parte não poderei con-
cluir 8/S ~hàervar,ões que ainda ümho a fazer" Si V. Ex. me -garantl3 · !t. pa-
lav.ra na sessão de amanhã, interromperei aqui as -minhas observações. 

O SR. !PP.ESIDEN~: -V. Ex. pôde ficar com a palavra .para a sessão de 
aman-hã . . 

O , sr~. ALCJNDo GUANABARA: ~ Agradeço muito a V. Ez. , 
OJ Sa. PnESIDI!l:<~TE: - Na sessão de· amanhã V. Ex. poderá contlnu~ o ., 

SElU discurso. 
Fica· a discussão ~d·iada pela hora. 

O _.SR. PRE'SIDEINTE, desigria para amanhã, domingo, 1 de Julho, a 
continuação da. 3• discu~sã·o uo projecto n. 7 A, relati_vo ao estadç .de sitio. 

Levanta-se a .sessão ás 10 horas e ·50 minutos. 

/ 

~ESSÃO DE i DE JULHO 

O Sr. Eduardo Ramos: .- SI:: P 'rsidente, venho á tribuna, de!tpertMo 
pela obseq.uiosidade de um àmigo, ·pedir a V. Ex. que , ma:nde proceder ?' 
uma ~·ect~ficagão daqnillo · que <foi publicado no "·Diario do Congresso", · de 
hoje, no lugar onde vejo ~ meu nome subscripto em uma ·emenda ao projecto 
que se discute e em sentido absolutamente antag{)nico a este projecto· • . 

Não sei si' nesta Camara ·ha algum /dos meus dignos collegas que tenha 
as mesmas ini~laé~ ··que eu ',..- ID. Ramos. ' . -- .. .. · 
. o .sa. ·FRAi.'crs~o GLICERio: - Foi talvez -engano; deve ser o sr·; Mariane> 
Ramos ou o si-'. Gonçalv~s · Ramos . ... : 

• ~ . - • .,_' • :' ~ • ·"-· tt 

., f· 



-- ~ó -· . 
0 ·SR. ~iiMUJ.O .RAMoS; -:- ~tt~Lb~o ii. u~· erro d~ im~prefisa. . ( -
·Sei que tenho '<ilre~to de rectjfic.ar idéll.S . que , tivesse emittidci;' :d.'~' 2~ 

hora13 • .era ' ffi'QitO pOUÇo .. paFa mun pâ.ra ã.e~ i~éof{érente. 
· '· · r :, • '~ r " • · • ·: · ' ·f ~ ,;:- ,;.. ' . ) .;t ,_. ·:; ·~·i. 

rpeço, pois; a V .. .Ex. se digne de :r;nanda:r fazer €Sta cor·rec'ção •TIOJ? an'lÍ31eS .. 

''J . l .. 1' •\: ' 

O Sr. Presidente: - A reclamaciio do nobre deputado será àttêtidiid.:i. 
e a sua rectÍfÍcaÇão 'pu!bli~ada n"~ -" Di;{;io do éonÚ~sso ,; . . 

, .. , • ._ ;, lJ.·~ " . - ~~(.p·.! '!Hf ., 
Realmen.~ entre as assig.~aturàs . díi: . emendá -~ qÚ~ ;~ retere -o nobre 

Deputado não fig.ura o seu 'nome e _sim o do Sr. GonÇalv:ês Ra,~~s . . Sahl-o o 
• • ' I ' ~ f.' ' ' ' ' . . . . • -

nome do nobre Deputado, mas só por erro typograpMco. 

o· Sr. Alcindo G.uanabara declara, . ~in hiineiro luga1', que o . projEfctó 
contém" uma meuida que deve ser resolvida immediataniente - o estado de 
s:tio. Votou, porém, contra ·a inclusão do art . . 19 no pro:fecto, porque as me-
didas nelle comprehendid;;ts siio de tal natureza, que rião podem ser S'US~ 
pensas, ·é contra o art: · 20 _J?or ser um~ simpl-es formalidacle processual. 

"Pa.ssando ·a outrá. ordem -de idéas, diz o orador que, na Ho1I'anda os re~ 
pr~sentantes' da naÇão sã.o ~esponsavil'is pelas dn:iurias que nã0 bvel:e~ re'-' 
!ação c~m o debate, po.dendo ser processadÓs. A Con'sütuição allemã ·~diz 
que as iinmunidades dos deputados só se relacionam com as .paiav:ras pro-
feridas no recinto. Ainda no anno passado, estando o orador em Par'i~, teve 
occasiáo de verificar o valor que lá te em as imni·u.~iCiad~s. Por occ;;,~ião da 

• • ' ' • J - .• ' ·, . ' \ • ' ..... ~- •"'' : 

manifestação popular de 1· de Maio; um deputado fallou ao povo dos. dégráos 
õ.a estatua da RepU'blica; em um dado momento, ent~ndeu · •um agente de se-
•gurança que elle estwva infri.IJigindo certo edita;!, ao'' que alleg.o~ o i'Í~útado 
estar exercend-o um direito. Foi-l-he, pol'ém, dada ordem de prisão, e apezwr 
das suas: r~cl~maÇões( mostrand,o o seu di~Úncti-:o de rep'I:ese.~tanté da n~
ção, foi levado á prisão, .s_endo bastante esbo_rdoado . 

No dia seguinte, foi ess•e representB~nte á sessão e 'Ínterp~Hou áo. 'presi-
dente do çonselho, -o qual declarou que a autoridade não podia ser diminuída 
por ql!em quer que fosse .A Ca.mara rupotÓu esse proced~mento do chefe do 

' gabinete, votando-lhe ·uma ,mp,çij.o ,,c?~ confi~D;ça, .. :t:'<:! .-. tBra2lil, .porém, felizmen-
te, declara o orador, as immUJ11idades do a rt. 19 não foram violadas apezar 
qe. _terf1P,;l, ,sido f~ltos no C,ongres~o q~" 111a!s: vio1entos discurso,s. , ,.~s i~muni

</ad~i!· J?,9rfom, do arL 20 já fqram discutidàs, sem protesto senS'ivel "da Ca-
mara. 

~ .,1 

Um depuJado, tendp P.Jtblie{ldo, o ·n;tanifel!to do,. chefe ,da, , r·eyqlta .n~val, · Til\ 

qualidade de redaçtQr de_ um jornal, fqi , ,pFeí!O. o Sr. BellB~t·mizw. ; .d·e Mendon ~ 
qa, . entã.o1 l e.afi:l!'l' da .o·ppo:;;ição, q<ui:;;; . estal:ieJecer a . doutrina_ de g,~e : toq~~ as 

' immun~dades acompanham os deputa,dos,,, ;rpe1;mo l'l<? in,t r n :ean_o, .con~~-i.~usiop.al, 

apFesenta'IJ.d.O tnes!;!l s~J}''j:iuq ,,'\lma,; ~,g,ãq, qqe. nãp , /Qi ,, ,ac~~5.t,~- · S~Pf:rtiJ.lj.) : 
'Como o illustre Jeffer-son, pensa que os. representant~Js (la nação · não 

' . • . ~ I .. • <' <' • '·"' ~ • •) '·. ~ ""· j '· J ' 
se devem collocal) acima"da lei -commum. A immunidade do art. 19 é Õciosa, 



J:?Orque 'é u:rn direiito immarrente á funcçãe. A immunidade porém,, qo _. a,tigo 
·. 2ó''é u~1~ i?~~~dda.d~ ~o~e8~ual, que péd~ 's~r sus·p~~sa. ' : . ' , :, 

_q_ntes, porém, de discutir esse artigo, é preciso saber-se diz o orador, ' ,;.; , , ·. ·' ~:; ~: ~ . '•' ti :- I f ~ 'j ' ' ,- -" . ~ , ~ · · t' • "', _ 1· . , . , .. . • · ' ! , : :. . ' , · 
o que é e.stado de sitio; na sua op~njão, este ê a lei ma_rcla:I. Qu~m estudar 
as ' oi·fgens dess~ 1-nstitÍiição ' v eéá' que "o o estàdo 'dé' sl'tio ' é '·uma prov idebcia o 

;rÍgina~·Úi. o ~a-· legisla\;ão ' íranc~za o À pri~eLr~ 'm.e.d._id!'l, o es tai:ieJeéldã o ~ -·" és te 
r-espeito, foi o decreto de 8 de Julho de h91;· i•iendo ahi defi~ddo 'cõmo estad~ 
'de guerra ; a Consti ti.IiÇã~ üe 22 âe i/9·i1~·aif'e ·:do . anho So ca'ra:&er!'Sou-o como 
suspensão da ConstituiÇão; a léglslac·ã~ ::franÕeza.' d·e l84'9 hão r~pud'du esses 
prinoi.pios; antes, pelo contrario, regulamentou-os. Na Au.stria e na Russia, 
ó· si'úo" ifuporta 'a annúhàção da 'alÚori'dad'e <!ivf! nà. atitÜ'ridade inmlar 
· · #a. _A.:rher1ca, po1ién1, ·a '·siéu·aÇão íé ··tilversa; ·.· a ·.dd:hÚ'ittillcão . ild~ lb~ea·il~s 
un\dos nã~ pÓd·e dar· ínâr·~~in ãs mê-siliaF ifiterpelÍa!Q'&éJ, · p011quaÍ'If~ rRe·fil ' cb-
gitou .. do ~stado cie siti'o, sus~hli~~ü6 ,.~õtné~Üé ·o · hâ:b'edf:c'cirp1ts; BliÍdkSt6'~e 
di ~. porém, que essa ~u~peffsá-o ci~ ' hài!eá's"~o1'v1is · súéÍ;iettd-e· tutlo -~ mai!l . N a 
· gue~ni éiv 'I 1da 'secoessão: ··ã, 'm-ercê 'd~·Jo slis.p'enkãô' ' do 'habe'às:ocn-pu§,' P,1-~ii.d-e 
' rarh-se députafcios, instauran<i'o-se tr<lbun a:é; htÍiitaréS: 

A ·Có~stituiÇão do Êrà~n' no 1empó ';elo imper~ó' t;mbem não fal!ava' iie 
sitio, mas sim de uma suspen são teriil;iôr'ãria áe algÍím:is "gài-a'.ntl.as -~Í'i'tístibú
ciO~ l;l eS . f:. · "so~il:a de !la ,- po~m, 'de~retâram-Se j;j~ ' ex{!epci~~aes' COmO -~ - i~j 
·de .1851 e n d·ecre·to ele 18.38 . A débnii)ão :elo nosso s itio 'actual .. esda 
exr: rada: nõ à rt : Só ·da_ · ·• Con~'ti tui(;ão ,' . ' ruizehâo . ~ue ao 'Congi:~s'o : ~~~·
petn c1o~Jar 9i- o e na àuse~ c~la .• (rei'\'e _ao ' f.o:der 'ID'xe-~t!t·,.;o, rios ca.s~·i ... cie 
cornrnoÇão ' in testina ou ' ae 'gúer.ra esh~a'ngeira; o é a suspensão 'das >~a:~:antias 
: conátitucicfn á",;~. que si~ ·a:s ~~~~~dá!.~ ' 'to'hla•das pa ra J}roúl.giir ~ Joib'erdàd€ ii.~s 
cida dãos contra os 'abusos elo poder ~publicõ. Ê'stas glu~ai:itias · estã.o · 'fnstitüi-
das. diz o orador, no artigo da Constituição em que .sé d~c!ina~ os ·d lrélt:ó~ 
dos c:dl'Jâã.oSo, e entr~ est'es estão eompreh(mdido·s os diréítos 'dos· ciãáaã.os in-
velsttdos 0 dô ; mahdató poptitã'r, 'os qillá.e-:9 teem: ô ·'direito d'é iião sei, :P'resos 
s<inã:o em _:deté'l'rtúnadas civcumstanc!as: Na sua or!iniã:o, os d!r'éitós · db' ârfl-
go •zo·.sãoiguaes aos do art . -72. Deve fil;'zer notar''c!l'ue ó rélatõr'ââ·-cóin'rri1s-
são de Leg'slação e Justiça confessou que as imfuu-fiid!ldes' .e~iio ·•dri:ti'Pté-
hfWdi_<!a~. _no ._si·ti.o, .,nã~ ·_~Çd~nd9 qe1las ~ahir s!não por acto novo e .ext>:re;;so 
.. d9~. Ço?.~!~~s,o ... ' .(~Pq.':te~ . )' . · i 
. . O . (~:O·~_g;e~sci, _na op4;I~i·~-. d~ .. inilstre r-e~ator, :P,óé\e. Çleolarar quan4~ ,de-

. vem• ser compr-ehei:ui•idas ·nG sit.io as .i•mmunidadli,S .,par-lament'àxes. ,.o- orltdor, 
• • . . .... •. 1': ·' '!-- l t -~ ... .. , . - ~ .,. to • • . •·. . • . . -. . - • 

,-porém, .• pão ·e,encorda com· essà;_ asserçãe, poi:i'qtie não 'á.dniit~ ··a '@Oss'•biUdaÇle· 
d~·. su;pensã~·:.des~as jrri~unid;d~s . k• •á .t~zão ,p~r <rue· nega .·o' se~ vdt'o ::S:o 

~_~ . ... . . t";" r ~- -" ·. . , ' -. . ·~ _-....- I 
~rt . F do pro,iecto. · . , 

... . __ • w ... f . ~ ··>:: ~-:te l..t~ ~ ... ~ · ·. _ .; - , ·~ - ' . ·. · . ·. ~ . 
. Nega .o seu voto a: o art . 2~. p01'que este é. inconstitucional, nao. sa'!Jendo· 

- ~ni''·~~e· '~a~1igo -~~· cbn~tl~t!i6'ão ' 'sJ"'ifJin<ÍÓiJ . cl tiu'toiP\IÓ"l)'~oJe~to. ' . Nl'fer~Íi:t~ 
. esse artigo ·que é · facultaao ao Poder Exe.cut<iv:o o . :Pralim necessanio. ,para .. a 
"aprésen-tMão -.dos· •documentos ,. \i:.~p&,. pórtt'a.nto;, ess'e'· :lÍ:l',t;1g,i!l •l!l'ttii' '·o' !'E*-ii-cutlvo .. 

.. · · ; ·· "' ·· · · - ,. · · ~(-- 1:1 ~ ~1: ~ .. ~~·r:~Ú.í ~-
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relate, motivando-as, as medidas ·de excepçã.o tomadas dumnte o siÚo . Ora, 
declara o orador, não ha cousa alguma .que autorise e_sse artigo. 

_ Quaes os motivos, eritão, pergunta o' orador, que levaram os autores ·do 
projecto a infringir os preceitos · -const<itucionaes? E' porque a s ituação ê 
gràve, 'é porque os signataTios do projecto reconhecem, implicitamente, que 
os motivos são · de muita relevancia. 

Na sua opinião, o Poder Executivo não é obrigado a esse dever, mas; 
ainda quando fosse, a po!iti-ca, ·na phrase do illustre deputado. 

O Sr. Eí-ico Coelho :<•) :. - Fundamentando a aua. emen~ ao parecer 
da Coromissão de Const:itui'çã.0 e JUS'tiça, ,começou a oração, accentuando que 
a mensagem do Presidente da Reptrbllca dizia estar ext·incta a. guerra civil , 
ao passo que a Commissã.Q da Camaca. propunha se proro~ a medida ex-
trema de ·salvação p'ublica, de!lominada estado de sitio, . afim de se apurar · 
a. crimirnal~dáld'e dos -individUO!! implicados na revolta da marinha de guerra. 
O orador, cOiherente ooro ' a doutrina qué da tribuna ex;pendera a respeito da 
commoção ·intestina de Abri:! de 1!832, ~ntende que durante 0 estado de sitio, 

. os ·a-ctos de prevenção: ou de repressão, or~enados pelo_ Poder ·-;Executivo, es-
capam ao exame da Justiça Federal, até que encerrada .essa qua:dra de ·sus-
pensão das garantias -.d.ndivlduaes, de brasile~ros· .e"' -eStrángeir.os no ·,.paiz,' só 
e-ntão se deve proceder judiciariil.mente c.ontra ~os suli~itos .Be -crimi·nalidade. 
Decl~~a o deputado fluminense que vota pela p'l'orogação d~·- Úta.do de sitio,' 
não prua apurar a . cr~mlnalidade dos. dnd~viduos acaso cumplices da ~ebEillião 
da marinha de guerra, mas si~Jl porque, ao contrario do que attirroa em 
mensagem o Pres!·dente da Republica, o ·orador vê qué a guerra ciyll aindft 
não se aoha extincta . 

. (Murmura-se que na Camara dos Députados está .o l õco da ral>eLHão con-
tra o governo do bravo FlorJano Peixoto,. gru·po ·da ml·noria · ardorosa em 
· opposiQão; motivo .porque a maioria governamental tenciona prorogar o 
e8tado . de sitio, na vig-encia do qual se f~m~â a culpa dos deputados eon-

-nl:ventes na guerra civ!l . 

' . O, orador, por~m. vota pela ÍJrorogac_ão -do esta4p de :thtio, coroprehen-
dendo no numero das g<J,rantias constitucionaes, suspe~isas· em vit">tude dessa 

. med·lda de sal·V'ação ';Publicas as immuni'dades do art!go 20, de . sorte q~e 
depUtados 'sináo .sena!dOl."65, sej;j_m . detl·dQS OU deportados, se·- a sua lÍber-
dade; ·onde q'liet.' que se a ohem ·no paJz, ~Or peri•gosa.' â ó~clem. pub!ea, e. 

·'juiZo do Poder ExecutLvo; 'no ; prevenir' ou Tepr:;hrur a commóçã? intest!J,la. 

Toma a dizer o .deputaoo ~luminense, em 1-894, como f.l?Jera· em 189'2, que a.;; 

1
immi.midades d,o . a rtfgo . 20, ~ão .pr~valec.e::n durant~ ·o e~tiulo · e sUi~;· quando 

' ·· ( 0 ) Resumo extrahido das .folhas da época, por não constar nos ·A nnats 
o 'dis·curso do orador . 



a~ garantias individuaes dó artigo 72 são suspensas a -bem da ordem p~

·blica. 
A in;v.iolabil!da'<ie do Senador, assim como do Deputado, ':por actos c,~ p-a-

lavras no _~xercicio do mandato ao Congresso, distingue-se da !mmun!dade, 
-atim de 1não ser -processado 'POr crime qualquer representante, sem prévio 
-consentimento do Senado, sehão da Garoara, -conforme o ramo do Cop,gresso, 
onde se_ acha _ o inculpadq. Uma cousa é a inviolabilidade, art . 19 da Çonsti-
tuição, outra é a immunidade, art. 20 do mesmo estatuto tede·ral. 

A distincção constitucional resolve todas as duvidas sobre a questão 
vertente . 

.Q Deputa;do, senão o Senador, t~ Hberd~d8. de exprimjr seu P.ensamen-
ío e de votar ·çomo entender, profligando as resoluções do iPoder Executivo, 
talvez concorrendo a ·punil-o, POt' crime de responsa'bilidade; mas, fóra 4<t. 

.sua cadeira o Senádor ou Deputado, jâ não é inviolavel por actos e palavras, 
embora com referencia a s:ua a ttitude no_ S'enad-o, um, na CE!Jmara outro. 

Assim, si o Deputado subir ao chafariz da praça pubÚca e d'ahi incitar 
-os seus concidadãos a deporem o _P,residente da Republic_a, esteja ou ~ão !~
_curso em crime de conspiração, lsto é, dada a cumplicidade de mais de vinte 
~ssoas, a policia deve constrangei-o a cal,ar, e o Deputado não pó-de se pre-
valecer da inviolabilidade do m a ndato .para ;pregar a rebellião, numa ql!adra 
anormal -de gu erra cirvtl, -como ~a ac tualidade se veriÍica,_ quando a censura 

_116de pe~ar sol:IÍ'e o jorna!lsm;, q~ando o domicilio do cidadão póde ser violado, 
_quando o segred'o S~a -con·espondencia postal póde ser vlola;do, quando o tele-
_grapho pg_de ~:ríao ser franqueado, qua;ndo !brasileiros e estrangeiros residen-
..tes, não podem se mover no palz, sem passapor-te, quando não podem sahlr 
-ou entre.t· no terrltorio· ne.ciona,l as pessoas levando ou U"azendo seus ben11 Q'Eí 
fortuna; em summa, não é' quando as garantias in{}ivlduaes -se a.cham sus-

_ __pensas em virtude do estai/.o de .s-iti-o, que o •Senador ou Deputado, cujos man-
datO-S sã-o de paz, ,podem se .p-revalecer das immunid3!des relJ'resentativa-5 

_para atear a g-uerra civil. 
Sim, o Deputado Insurrecto assim como o soldado que abusa das armas 

~ontra a .ord,em, publlca é :mais ·criminoso que o cidadão ·::que se aventura na 
sedição S.· mão armadâ. Declara, ao susten~ar a boa tlqut'rina, :i-sto é, de que 
as lmmunlrlaJdes do 'art. 20 não vi•ng:uem ·durante o Es·l:a,do de Si•tl-o, .acha-l!!e 

;() orad-or .persuadido de não :haver na eainara -representantes que em grupo 
saiam deste recinto, para tramar âs claras ou ás occuhas eontra a Ol'dem 
p ublica e- mdetr!mento das . ion-Sitituições republd·canas; razão rpor que, entende 
-que .todos nó~, _De.putados, devemos dar de barato as imm·unida:des do a,rt_Lgo 

.20, afim de provarmos ao pqv.o 'Q.Ue nesta quadra, de commi>ção intesti~i!.. não 
, nos arr:eceiamos de ser a-pa.nha,dos . mn _ ria gran·te .de Insurreição â mruo a.~:~ma

.da; e ainda menos conjecturas, que o bravo Marechal Floriano Peixoto est,eja 
na incon!essavel Intenção · de, á. prete:s:to · _qualquer, prender :Senadore!! • 
Deputad<>s, não pelo erime-·de- ~oinparticipação na revolta de. marin-ha de 

' · .~ . 
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guerra, mas por actos e palavras de · mandatarios do pov?, nesta casa ou na. 
outra· -de · Con.,"Tesso, no Criticarem as --medidas de repressão que Õ Podei-"· 
Executivo tem effectuado . 
: : Si ·'a •!nimuni-dade do art. 20 é tão respeitavel como a inviolabilidade do· 

aú. 19, ah! Srs. Deputados, sejamos logicos, -reclamemos tam'bem pelas 
. n'ossas :<gara-ntias individuaes -que ,pür effeito· do ·estado ele .sitio 'se áchàlh. 
suspel)sas. 

-Pór' e-xemplo, -m:e'nh~~1 De.p,utado ·ou· Sen~dor pôde s·e ::msenta:t· d.€sta ·ea-
pital, onde ·o 'Congresso Nacional"' está funcciori l;mdo, si nã o com liC!lriça do 
Po'der :Executivo, "·por outras palavras, nós, Deputados e .Senadores nos ·itcha-
mos_ constrangidos na nossa liberdade de loconi.oção e t emos a Capital da 
-R~publica por mena:gem . 

.. . ·é factó ·é ·que Deputados não protestam nem os ,senadores tâD pouco, 
'c-oniira essa -inedicia policial · que importa em :cerceamento da liberdade ·d·e _lo-
ccin-i-oc'ã.o dentro do paiz. 

· ·Sejam logi-cos, · .Srs . Deputados, que não abrem m ã u das immuntdade:.-
~o art. ·20, decla-rem que a liberdade de se aUsentarem desta Cidade. em-
q uanto - o Congresso Nacional est á funccionando, ·é garantia -constituci-onal, 
o.'ue • durante o E s'ta;do de Sitio, seja as~egurada aos. Dep~t~dos e 'Senadores·,. 
sÓmente para o ti~ de · não cori.parecerem ás sessôes do Senado ou <la ca::. 
;nara; justamente o cóntra rio da dÓutrina l'le âireito. pubÍ!co, conforme ~ 'Í-Ih: 
munüiade do ar t. 2'0, para que o Senador ou Deputado nã o seja arredado da. 
c; sa do . Congresso~ ;;_~ q-ual deSempenha o manda to pop.u!ar. . . 

-_· A liberdade de t:eunião· _n~- :rn·~ça ·p~b·!ica, em tempo de .paz, comtantó 
qtie os >eidàdios ~ 1fo traga m ar~~s; :é -u'rtla d~s · garantla:s constitu~Ionaes ' qu~ 
-~m 'b_uadra ' dé commóçjã~ int'estilià é sus'pensa, <'la mesma sorte -que aurante· 
~- ~stado de 'guer~-~ -· em · i3e tratando 9-e evitar mal ~á.lor. Pois imagine-se· 

. qti~ ~~u~~s de ' ri~~11tados ou ·de ISen.adod·es, a · prete~to d ,; q.ue são ihvióla-· 
~eis~ ~a ' tribuna. ç1.;. sua ca.sa .do Gon~r-_e'sso, entimde1n 'q.üe --p~d€m ' se r-liu!llir-
Hi pi·a\;a, publica conoltando ' o pov~- á r€beHjím, . -

Perg1,1nto si as immunidades do Senador ou d.o De-putad·o ihhÜ)~~- a pp--
I Íci~: de 'dlspersar ;_ -P-atas de cavallos representantes ao povo dos grupo~ se~ -
• .,. .. .- . í . ' • ~ '! .. ;. • ' • - \ ... ' • 

_ãíctq~s; ou ~i .dev~m _ser _compellidos da pra9a; putbUca a l-rem uns ;i!) s:e·-
;;~9 : e q'9~gos .. á IÇai):t~_ra desempe-nharem o mandato d~. i;az~- sim óu :h:ãâ1:., 
. · ·P-aSsando a argumenta-r contra o adiame~to dos tta::b~llios' d6 CongTe'sio-
~~.;;ion.al, !~to ·é, . ~- pr~j~·izo .da se~ã;'o ~n~a,I _ da: Í;g~~u_rà ,' . 9: ~ ~' ~1co· 

·. Ç~lhQ dj~;'n~o h.a:v.erc mqtiyo _p_qlj!ti,cp justJ4i>e~.ti:Vo da· reesolução de que SI:! c·ogi-
;:t4; pol:!j; e~ vez de prestitglar. o ~óvern~ - d~ in~Úto Fl~~la:no EeÍixot~ 'j;n'~"o·~ 

-c.~IÍru~~~~IJ~~- . ti~.tr.)qt.i;~-~ d~ .. ~a,lqriÍ~· go:Y~~~~e~ta! ··da _' ê~m~ra: :·~s·im: : cb~o· 
.qq. ~!lnl,lodq; ~ ~u~~ n,!i<? ; tem . n~~~~o f! -o f. ode.~, :lit~~~~.ti~o. 1. ·s'e?.~}·~:~i}>_ ~?~?;1 ' e-
r,e_c,tp;.so_!!. ;~cNn~;tr;l_ps.,,;.lj;t~m •. ~e. Jl~!ené\4jtr ·a Repúpl!~. da insurrel~o "P.TOfnoVi~ 
,P.e,Ia .w~~~~.h~ d!!, -~~erra . . :Ôc9J~g!a.r-s~--~~ ,;~9: ~fa:4'i -~~ei .~ .. ,~; !ó~~rj~~?.~t~~o
Jfllo, t);ve!if!§, 'IJeste , Jriq~énto ii!>Ját!cq,_ 9; apoio ' efflcaz . d.a malbriji repU:b1ica~a.. 

• ". 3 =..., ·. . • • . I' i 
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n ão seria ~aso da Gamara dos Deput!f:dos tomar ~ . . :in_~ciati'f"a do __ ,~diamento 
dos traii:talhos do Gocyg·1~esso Nacional, mas ao contrario deve-ria _proseg-u,ir a 

·;~~'~ir~ ad~~ai .. da l~i·i.Slàtuia, ·':iic.atido ·- bévutà:dos, ·e · s~nadorés 'tambeni, no 
: p;o:tiosito ·d~ ~~hiidd.l:em o h~sidente tfu_· Repu!i:à4~a ' em- li!-Cfos - aéa'.so ~iot;bi
tantes das . atti:ib~ições, qi.Je o' aÍ~. :.{o 'lhú co~fêré emciua~t9 o estdzt~ -ãê sitio 

' : t ' . ·~ 
v1g~ora. 

' :Ê:n~rê-t~ii<to .. o depÜW:i;lo 'fi,tÍminense a;ventrunctó essa ~bjec\:~, i·espdncÍ.e que 
'as €X:vr'~s.sõ~s ! da cori'sutuição 'da ' 'Re·publica, -~ã.ó ' frisántes de - ciue ' hurante o 
es tado·· de si-tio, sem embai'1g-o do Oongr-e;;so Nad onal ·se achàr P':'éserute, em 

l!essão legislativa· ordiríil,fia óu extràorcÚriaria, 1 ~~ · m edidà.s preveiiüva:> e re-
press'iva$' da éommo'ção ~t'estina;\ são'' da alçaqa ·exélÚsiva do Podê1~ Execufi-
vo, pelo a'huso do <qu\'1 e só depois de· cessado o estado de: sÚio, ê -responsavel· 
o J'residente da R'epublica e seus agentes subalternos; vi~to que todas essas 
medidas de e~cepÇão · o Congres~o Naciona l examinará em ()ocasião op-
portuna·. ( 

\Para tute!_a;r o Pode1· Executivo na vi'g~iicià ' do estado de sitio; a presen-
ça do Congresso N acional seria impertinente e odiosa, para .prestigiar mo-
ralmente e . prover de · recursos pecuniari'os o Presidente da .República no ex-
tinguir a g uer.ra ciiVi-1, a PI'>e·sença do Congresso Nacional sel'á a1vo de pa;trio-
tism oem deifes:a dâs ins:titüiçõ.es consti'~ucionaes . 

.. ,.· 

' O Sr.. Presidente i - A emenda do nobre deputado pelo Rio de Janeiro 
nã:o . pÔde ser accelta pei(t !Mesa, porque não 'fein relaçã o ·i~mediat~ . com o 

' ;projecto, 

O Sr. Ériço ,Coelho (pela ordenO diz que ·estava p-v2>v-enido dessa r ecusa, 
porqua nto, em consulta que fizera a S. E.x ., ouvjra essa m-esma opinião, ·-ora 
emittida, inas [>ondera que, si o art. lo das suas emendas n j'Lo ' tem relação 
com ,a 'ma teria' do projecto, ,tambem .n ã-Ú. ~ -· .tem a limlt~ção imposta -~o pro-

. j~ctó ' p'elo .~oB~e · · de-tii.itado pelo Di~trt~to Fei:lerru; :que,' eritire'tá nto: f~i'. acceita 
. -pel~ :M:e~a ~ s~bmêftida á/ cÜs~u~são; . . 

-nefuà:is, 'tàzerldo~se "&bra ' ~dbr~ a · MenSa.ie:rn, . n'ão ~pprovan·do o orador o 
res~i:iéJ.~cl~erito :-ait' Iel-kle 'i8i5.t, Jnte~deu· d€,Yer -fazer ~a 'Umi.tà\:\ão que, si 

não tem -con~exldade com o p.rojecto, t ambem não a teni ·3:' :1ii.i1iúiÇãô . esta-
~elecida pelo projecto 1que, e_nt-retanto, foi .rucceito . 

0 S-R . PRESIDElNTE: ·- 0 que· está .em ''ltis<fu.ssã:o nãb é ,;:•' Mép.•~agem, mas 
shn a pro_rogação .do estado de sitio . · 

;,;,:_~;~~:;r;~~;~:,;~~:;:.::~~-m> '•-'~ 
am~nhã . apresentar o ' substitutivo. ' ' . .. ,_- ' ,. 

;: . . ) .:1 .:-: . ;: ~ ' ~ ;- ~ • / ;;.~. {·· ., .... , ~-, :..,;- \ . .? ... ~·-,(t•:t j t:; __ ~ .... ~:,. ~· ~ ) · .. ,., ·'it~ ·· . ~:-- .,_ ..• ~. .. . .... -~ 
· __ São ."lidl'ts; · a;p.oia~as e . p'õsta.s•: .c_orrjunc'tamente"' eni '·discussào ',' as ··ség:Uill~~ 

,_1)' ·J .,:! -' , ; ; . . · ·-·. . . .. ' . . .. . • ' .· 
·emendas·.: 
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A Camara dos Deputados resolve: 
.Art. 1". Fica declarado o estado de sitio no Districto . Federal, comar-

ca de Nictlheroy e Es>taiios de S. Paulo, Paramá, Santa catnarina. e Rio 
Grande do: .Sul, 61té 3i de J ·ul•ho -do corrente anno. 

Pacagrapho uni co. Ao garàntias do · art . 20 da Constituiçã:o Federal 
estão {)Omprel:iendidas no numerQ "daquellas que os cidadãos .inculpa.dos na 
com~ogão 1intestina, ·ou simplesmente suspeitos, perdem tempo_rariamente a 
bem da salvação .publi-ca. 

1Sal.a das sessões, 1 . de Julho de 1894 . ·........; Eroo Coelho .. 
•Supprima:m-se ao art. 1° aJs Jl61avrli!B: - com as JimJtações d·os arts. !10 

•e 20 da Constituição. 
!Sala das sessões, 1 ue Julho de 1894 . ---' Martins Jwnior. - Aloinàà 

· Guana{ba-ra. - Gonç.azves Ramos. - Aní.sio de Abreu. - Rodolpho Abreu. 
Ningíuem anais .pe~indo a palavra, é encerrada a d!iscussl!.o e l!-diada Q 

votaçã;o, visto jã. ter "dado a hora. 

SElS!SIÃO DE 2 DÉ JULHO 

·,sã:o succe!lsiva.m'êfite postas a votos e rejeitada!! as emendas orrerectdae 
nã. sessã~ de ·horit~il; .. pe'.o 'Sr. •Erko Cóe:lho, · iMartin& Jun•ior ~ ' outro~ :..• 
e.rt. 1• do projecto n. 7, deste anno; relativ-o ao estaoo de· sitio. 

Em seguida é posto a votos e rupprovado em 3• -discussão o seguinte 
· projecto: 

O Congresso Nac ionál resolve: 
't." 

Art. '1.• F.ica prorogad9, até 31 d~ Jul'ho do {)Cll'rente anno, o '(lsta:do 
de sitio pruva o · .Dis•trlcto ·F-ederal, comarca. ~e Ntcth~roy e Este.d'~ de S. Pau-
·1o, Paranâ, Santa Ca:tharlna e Rio Grande ·do Su1, com as lim!Jtnççõe dos ar-
tigos: 19 . e '20 da cci.nst!tudção. , 

IA.rt." 2.•. E' facultado ao Pod·er Executivo o prazo necessari-o para 
· apresentaçã~ d·as lnto~mações e documehtos rel~ltivos ·ao § 3; do art" . . 80 da 
Constitu~ção; revogadas · a~~ ·diSJposJções em contrario. 
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O Sr. Presidente: - O projecto vai ser · remettidG â commissão de re-
·dacção. 

O Sr. Arthur Rios (pela ordmn): - .Sr. Presidente, a,chando-se so:Pre a 
me_sa. a r~Jla:cção do pFojeóto n. 7, animo-me a requocer ungencla~ ipaJra queeHa 
:;;eja dis·cuttda e votada immedlaiãmente. 

Consuit;t'da, a, Oamara concede e. urgencia pe.dlda ,pelo ·sr . .Arfuur . R.i.os. 
Consultada i-gualmente se a 'Itl~teria da urgencla é tal que deVQ. in-

terromiper a ocdem do dia, a camara decide •);leia afiirmativa. 
:mnt seguida, é sem debate a;pprovat1e. a seguinte redacção: 

O Congresso ~a<Cional resolve: 

Art. l.o •São de~larados em estado de sitio, até 31 de Julho do cor-
rente anno, o IDistrlcto F ,e.deral, co.~arca de Niotheroy e Estados de \São 
Paulo,' 'Paraná, •Santa Qa.tha.rina e Rio Grande do Sul, com as limitações 
d~s arts. 1•9 e 20 doa constituição. 

!Art. 2.• E' faculOO,do ao Poder Executiv-o . o prazo necessa.rio pare. 
a'presentação das 1nformaçõ~s e documentos relativos ao § 3• do o.r.t. 80 da 
Constituição. 

Sala das CommissÕ€11, 2 de Julho de 18S4. -:- Para.nho3 Monteneoro . 
.Hennen.eif.~o de MOraes . - F. L i1na Dwwte . 

O proje'cto é enviado ao Senado. 

' . 

.· 
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SElS'SÃ!O DE 3 DE JULHO .DE 1894 

·: ; ()lfftc.ió dó 1° secreta:rio. da ·Camara. 'dos Deputa dos, datado · de ··2 do cor-
rente, remettendo a. seguinte .proposição n. 1: 

O . 8on1gresso Nadonal .resolve: 

Art. 1. o São declarados -em e.stado de s-itio, até 31 d.e Julho do corrente 
anho, o 'Disltricito F'ed.eral·. a comar.ca. de Ni.ctheroy e os ·IEsta,dos de ISI,. Ea].IITo, 
Paranâ; Santa Cathari-n:a e iRLo 'Grande -'elo "iS.ul; com .. as !Imitações· dos ar-
tigos 19 e 20 da Constituição . 

.A.r.t. 2. o E' faculta-do ao Poder Executivo o prazo neces>.a.rio para apre-
sen:tação das informaçõ-es e do·cumentos .r~lativos 'ao 3o, do . at·t. 80 da 
Constitui!;ão. 

Catnara dos Deputados,- 2 de Julho de . 189_4. - D1' . F1·ancbsco ele A.s.s·is 
Ros:a e <Sa'L'a; ·P.r.es-idel'lte. - ThOmaz DeZf·ino dos Santo-s, 1 o S-ecretari-o. -;-c 

Joãq . Oae-!ho Dis'b,oa, · 2° Secretardo . - · A' C'cimmissão de Constituição, Po-
deres e IT)Lplomacia. 

SIDS'SÃO DE 6 DE JULHO 

Na- mensagem .de 25 de Junhe .. ultimo., o Poder Executiv;o .conl)i·rma a 
boa -noVIa que já. havia communi·ca!lo ao Corvo . L egislativo: "Pela •exposição 
q ue tive ensêj·o tle fazer na mensagem que v.o-s d-irig.i ao iniciardes os tra-
ba,lhüS da ,presente _legislatura, conheceis os traç.os geraes dos antecedente -e 
da irrupção da, r.evolta de ·6 de !Setembro •do_ anno proximo :finQ.o .e da grave 
COID)ll·OÇ~O intiJt.na que, agito.u r O :pe.iz e foi SUfiO'cada, a 13 ele 1\!:a rço ultimo, 
no seu reduct-o mais consideravel, perdurando apenas alguns efieitos Q.o 
drama cr-iminoso, cujas scenas f[naes se deseru·olam agora nas regÍC\es do 
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extremo sul, em continuas victorias da "legalidade, alcançadas pelo patrio-
tismo her1co das forçrus :republicanas. " 

A Corhmissão de Cons.tituição, P.odeFes e Diplomacia; acatandÓ, como 
deve, a pa,Javra do Govern'o, em assump.to tão melindros-o, r econhece que 
de faeto a revolta estlá e.nniqui!ada no Districto ]'ederal, nos Estados dO 
Rio de Janeiro e .S. Paulo ,. A .paz e a -tranquihlidade ,que rei~m n esses 'l.X>n-
tos ha maJis de tt·es mezes, a a.bsolUJta ausencia. de receió de novas perturba-
ções </ue nelles se nota, provam á 1-uz· da evide.ncie. que se acham ·sob o lm-
perio da lei que seria in}j'llst:ifi.cavel declarai-os em estado. de !sitio, col'local-es 
novamente sob a acção de m ed-ida tão vexaloria e odiosa . 

íNão dirá. ·o mesm-o a CommJssão ~m relaÇiio a os tres Estados do sul, 
solidarios em suas lutas, dous dos quaes estiveram por algum temPo em 
poder ·das, forças rebeldes, que nenes· 'eonstituiram séde do seu Gover.no & 
'"''le só agora os estão evacuando, No_ Rio Grande dd !Sul e. guer.rá de. re-
cursOs que os insurgentes fazem exige mais algum tempo de sacrifidos para 
.ser debella.da.. 

Nesses· Estados, pois, pôde-se dizer que ·ainda perdura . a commoção que 
levou o Governo a suspe!)der neÜes, a té 30 de Junho, as _.garantias indi:viduaes . 
A Constituição da R epu'bHca só permitte essa su~pensão de garantias em 
caso de aggressão extrangeira o ti . commoção intestina, actue.es, persilstentês, 
graves ,e que IJOnham em p erigo as instituições• não tendo o .Congr:esso ou o 
governo acbitri.o na decretação &queDa medida, de policia repressiva e não 
preventiva . 

•Se o estarlo ·pe sitio não póde ser empregado para prevenir commoções in-
testinas, causa conste·mação profunda á Cornmissão vel-o consiqerado -e pro-
posto <:orno meio de "~purar as responsabilidades dos factores de uma com~: · ' . . , -
moção extlncta ou suffo·cada". Não, o pa<:to federal, as l'eis dà 'Republka fir-
mam a competencia inilludivel dos tribunaes· federaes para "apurar e'ssas. res-
}Jbnsabilidades, processani'i·o e julga ndo os criminosos políticos" (Constituição . 
artigo 69, letira "i"). 

São po!iticos os crimes contra a inde_pendencia, integridade e dignidade' 
da patria, contra a Constituição -da IR.epubUca, ·contra. o Uvre _exerciclo dos 
.direitos politicos ·e a conspiração. (!Godigo .Penal, livró 2o titulo 1 o -e seis ca-
pítulos e. titu:lo 2° capitulo 01 o.) 

O .estado de sitio não é, não p6de ser, em fa ce do •nosso' di·reito constitu-
cional, um ' inst~~men.to de OIJp.re'ssão e arbttri~. ·CO~O talve~ o seja e~· ~utros 
paizes. Corres-ponde á ~uspensão 'de garanÚas <:orno . Se f~zia no antigo r e-

~ gimen, não su~pendendo :em tempo algum a Constitu ição, ~In caso · algu~ ôs 
IJOderes .poÚtlrcos da . nação, não aJ.cançando' as imm:u.it!dades desses poderes or·~ 
gão.s da sob_era~ia n~cion~. m as atÜngiruio' apenas' os direitos, as garantias 
individuaes, nos · restrictos .ter~ os ~ _ prazo . do decreto ou resolução ,que .0 de-
clara . .. 
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As immunidades p1wlamentares não são privi,legios .pessoaes. Têm ori-
gem em re.zõef? d.e ordem publica. -São, como ddZiiam ICihauveau e Helle ("J:nst. 
Cr:iminelle"), "uma garantia politica de funcção legislativa". 

Na ·Fra nça ,como. na Italia, àssim é . "Os membros do parlamento não' go-
zam sinão das immunid.ades c reada.s no interesse da "·causa publica". Na· In· 
glaten·a, onde gozam tambem de certos "pr!viiegios pessoaes", todavip. aquel-
les qu~ são consignados em nossa Coootituição, são igualmente considerados 
de ordem publka e dos quaes o deputado não póde abrk mão. 

Portanto, não se poda·ia comprehender o f unccionamento do Corpo Le-
gislaUvo na duração do sitio, se este affectasse as immunidades dos a rts. 19 
e. 20, porque affectaria não privilegio dos deputados; mas a propria essencLt 
do Poder Constitucional . 

Orf!, a nossa Constituição pres'uppõe expressamente ·O Congresso tfunocio-
nanQ.o com o sitio, ·pocque só elle póde declara:J-a de modo restrido ou a mplo 
e iguailmente só elle póde susp endel-o no p~riodo das sessões. Portanto, o et-
tio, no espírito da · Constituição não ruff:ecta as immun.dades pa-rfamentaces. 

Na áusencia do Congre::;so, ex.plodindo uma guerra ou gràve insurreiçãr> 
que ponha a · patria em immine.nte perigo, o Poder /Executivo exercerá. a attrY-
buição privativa do Legislativo declarando o sitio, mas dur-a nte elle "só po· 
derá; deta· eni Jogar não destinado aos réos de crime commum otl desterrar para 
.outro8 sítios d'o territorio nacional " . (Art. 80 paragra ph_os 1 • e z• da Consti-
tUJção.) I' • 

Exige mais a Const.ituição, no caso de ter s ido d·eclarad·o o sitio pelo Po-
der Executivo, que Jogo .que se reuna o Congresso ]he sejam rela das e mo-
tivadas pelo . Presidente da Republica as m edidas de excepção q ue foram tg. 
ma das dura nte o sitio. e que as a utor-idades que ordenaram taes m edidas sejam 
responsabilizadll,S ·pelos a'busos que 'tiverem •commettido '(art. 8~, paragraphos 
3° e 4• da Constituição), comp.eündo ao Congresso "approv~- ou suspender"-
a medida (a rt. 34 n. 21 da Constituição), ·o que indica que o Congresso pôde 
funcé!onar em pleno estado de siti-o, gozando ·OS seus membros de todas as 
suas irnrnunidades. 

·Sendo esta , segundo pensa, a Commissão, a doutrina constitucional e1u 

relação á suspensão de garantias, parece~lhe ociosa a ultima parte do art. 10 
da proposição da Camara ~os !Deputados e bem assim o seu ar·t. 2• salvo ,,! 
se der a essas dis;posiçõe:S um valor meremente declaratorJ.o, determinado pela 
interpretação erronea .que á ma teria se tem dado. 

A' vista do exposto é a Commissão de parecer que seja a p.provaid:a· a '!J<.'O-
posição n . 1, de 1894, com as seguin,tes emendas: 

No art. lo : em v.ez de~3'1 de julho,. diga-se~31 
Ni:i mesmo a·rtlgo: supprimam-s.e as· palavras 

de· N i'etheroy e EstaJdo <de 'São Pa ulo. 
'Re{Uja"se a proposição da seguinte· fôrma : 

d~ Agosto, 
:pistricto Federal, comar--
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O' Congresso' Nitcfolial resotve: 
Art. ' tY Fi'ca:m su;pen~ · ri;os · ESit:rul~ do 'Pár:an.ã: Santa 6itharlna 

t> S. P&dro do Rio Gxand'e' dd Sl\11: · ãa 'ãfliti::. ~· pr~sert~ · ~·~ol'uçâ(, ' ~.Ur ~1 
de A.gosto: do · corrente ann'O, a9 garantias cÓ;ns~·a:das nós· H se; · ió, -1~, 13 
e 14 do .ar.t'. n .· da. <C1'.o.rtsti.tuiçã9: tp;a~a que <Y VJc~esidé.nte dit R'épí':llb<1i'Ca 
JlO~f~a· aut~r.i~L' aos seüs agent-es· tesponsaveis n~'1:1.ell~g; .mstaid~s: ·' 

§' L '1.rPara manda,~ JJÔL' .em C·ú.'s·tod.iia:, sem· culpa fàrrri•alc!llà•, · ~ pà.r.âJ cdnser-' 
var em prisão,. sei!). · su1eitar a. processo; duran-te o temPo aol\ina · d'tto, os 

.. indiciados em qullleSquer ' d'C>s rc.rimes d.efini•dos no Liv . . 2•, tit. 1• e tit.' e•, 
ca,p . I, do Codlogo Penal; 

§ 2. • -Para fàzer swliir \I)iaa'a f6ra -dos · ditos !Estadias, · :para qualqua· 
dos s!tios do territ<lrio nacional, â.queLles dos ii!Jdiciados ·nos 1;e'f.eridbs cri-
mes que a segurança publica. exigir não se conservem nois mesmos Esta,dos. 

Art. 2.• Fi_cam suspensas as aeis em contrario . 
.Sala das Commissões, 16 de Jllaho de 1894. - Leopolilo de Bulhões. ~ 

F. Machado. - Q. BocayWIJa. Vencido; offereço. as ise.guintes emendas: 
. Ao art. l •: · p·nde E>e lê - 30 de J ·ulho ...:_ d]ga-.se 3i de Ago•stó, e sup" 

•Iídmacs•e torno o .periolio áJSsim concedidos: - -com as !imHaç.ões dos ~ig'os 

19 e 20 da Constituição: 
Ao art. 2•: slipprima-se toda ·eNe, por ooioso, vi•sto estar !preestabele-

cido .pela;. Constituição o prazo em ;que o Poder Exe cuti:Vo <leve relatar e 
mot1var -os aotos por -elle pra,tica!dos durante o estado de sitio. 
I 

O ~F. ~~. Bocayuva (pela ordem.) re.quei' ·e o Senado concede dispens'l. 
'àe impressão em avul§!o do ·parecer, afim de que a m a 'terla, a que se r e-
.fere, ·possa ser da.da pa,ra a ordem do dia d e... amanhã . 

V:f1m á ~ a seguinte de,claração: 
Votei- .~la ~ ispensa de -impreSI~ão .. para ent'lla,r na orde.m do · dia &e ama-

.nhã 0 Jlarj1qer da <e·gmptlssão soQite, 0 ~stad-0· ·de si.t·iq. 
!Sala {)as ses·sões, ·6 · de Jul:ho de 1894;, - AT!milno Affonso ;· 

SESSÃO DE 7 L)E ·JULHO 

O Sr. Quintino Bocayuva: - Sr. P·resiaente, t endo tido o desagrarlo, 
e eu polleria àizer o inf.ol'tunio. de discordar àa op!nião de_ meus . honrados 
e ill usbres .collegas, membros da Comm'issão de Consti tui~ã~ e ·Poderes; · ·et'a 
talvez dev.er meu, acatando .os _estylos desta Casá, formular em separado o . 
meu . 'Voto · I'l~a. funàamentand~-o, . <lfferece.r ·uma_ base i:nais. amwl·a â. clis-
c ussão do mesmo •parecer e ,ao mesmo temp0 dan.· lugar â. mani1!éstáção- da s 
opiniões dos meus iHustres col!egas; . uma vez conhecidos · os rfundamént'os do 
meu. v oto. 
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·Nào o fiz, vorfm, por •considerar ·que o assumpto era de sua natureza 
urgente e que. não d-evia diiatar po!r mais tempo a apresenta,çã o do pa.recer, 
r 'eservail!do-me, portanto, para, embora c om grande constrangimento meu e 
.do •Senado (não apoiados), viT desta tribuna o:fiferecer aos meus illustre s· eol-
J.ega as t•azões pelas quaes, em hora t ã o infeliz p-ara mim, tão profunda-
mente me sep arei dos meus Jllus tres collega s e companheiros :de commissão. 

Tenho, .,porém , tanta ·confia nça n a s abedoria do :sena <Jo, na serenidade 
-do seu esp'rit o .em t odos os julga me ntos solemnes, ·na cla rividen'Cia de sua 
r azã o esc1larecida, na sincerida de de seu •patriotismo e amor sincero á 
H:epublica ·e âs instituições :f'undamentaes da nossa pa tria , que ouso esperar 
e talvez prometter que a deliberaÇão desta augusta e respeita·vel assemblêa , 

a r espeito deste momentoso , ·e gTa ve assumpto, h a de satis fazer completa -
mente a ·opinião nacionail, que se agita fremente em torno da solução <Jesta 
.ques tão, e ha de resguardar. c onvenientemente os g~an<Jes interesses nacio-
naes .Jigados á solução deste ,p•roblema. 

Acostumado de longa data a p·restan.· o maior acatamento á sinceridade 
d á s co.nvicções da.quell.es proprios que, diver-gindo (\a minha opinião, se .col-
locam ás v~zes em antagonismo commigo, conhecendo, como conheço, 0:1 

.sentimentos de lealdade que inspiraram e inspiram sempre aos meus ~.J.lus
t res ,co:J.legas, acredi~ando que, tanto ou mais do que eu, todos quantos 
t êm a · hanrx·a de occupaT, um assento no Cong.resso Na!Cional têm sobretudo 
em vista a salvação da Republica, o bem <la Patria e os interesses funda-
mentaes da sociedade brasileira; acredito que , só por uma momentanea 
obJ.iteração do espírito .podem acaso a;quelles sobre quem pesa a responsa-

bilidade <Jas deliberações do Congresso afastar-se daq-uelia norma de proce-
·der discreta e prudente, da qual não ·nos d.evemos afastar nun.ca e mu~i to 

menos no momento <em que a IRepubHcã. se a:cha assoberbada .P,elos maiores 
e pelos mais graves peri.gos. 

O .SR . · EsTEvEs JuNIOR: - Muito bem. 
0 SR - SALDNNH'A MARrNHO: - Apoiado. 
O· SR. QBINTINo BocAYUVA: - Mas dessas proprias lu:as q·ue se esta;bele-

c em occasiona-lm~te, destes mesmos conflictos que emerg:em da ap,reciacãt> 
mais ou menos exa.c.ta das circurri!lta,nclaJl .pol.it:lcas .. e do exame- ma:)s , ou 
menos consciencioso dos prlnci.pios basicos da nossa organ!Zaç_ãe constitl,l;;: 

"' cional; •da obs·ervaç_ão mais ou, me1l:OSI .ca;lma e imparcial dos, acontecimentos 
QUe se desenrolam aos nossos. olhos;, do. estudo, finalmente, das condicões 
especiaes em que S'6 encontra a sociedacJe brasileira neste momento, é que 
.podem resul.tar, e eu e,s.perQ, que hãp de result~;r;. as delJ-berações ac!lrtadafl e 

vantagens assigna:ladas em honra da mag.estade do Congresso ·da Republi-~a 
e em beneficio da causa pubH-ca. 

A minha divergencia com o parecer elaboraclo pelos meus illustres colle-
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gas e companheiros de -commissão estava ·préviamente desenhada no meu es-
pírito, pela divergen~ia em que me achei :com · o proprio projecto · elab~r.adO> 
pela. tCamara dos Srs . Deputados . ' · 

Esta -divergencia funda-se de um lado na apreciação Oas circuuis-tan .. · 
cias em ·que se encontra o nosso pai-z e do outro laido na apreciação doutri-

na! dos pri-nqipios sustentados pelos meus honrados >CQlJegas neste ·parecer, 
A:lém de que, senhores, ouso dizer-vos, vós não tendE>s nem a co-mpe-

n~m >Com a p-revidencia, nem com os prop·rios termos . do nosso estatuto. 
constitucional . 

Não sei, ·porém, Sr. !P-resi-dente, si, subindo á tribuna para cumprir esto 
dever e expor a esta augusta assembléa os motivos que . me im-pediram de 
formular o meu voto em separado, nã-o s€i si seria mais prudente, ant€s de· 
es-tender-me em outras consideraÇões, es.perar que outros oradores, que te-
rão sua ópinião já feita sobr-e este assumpto, a emittissem, préviamente, ilO· 

debate que se vai abrir. ' 
D_este modo, talvez a discussão se esta;belecesse ·t.m um campo nials 

aberto, em :uma Ílirena m ais franca, .e para rmim propiio; · a_té -certo. ponto, 
seria: 'issó de grande vantagem , pol'que m e libertaria. do con-str_ang-imento· 
que m e o.pprime, tendo de oppor-m e a o parecer ·dos meus illus.tres >Compa-
nhéir ós, ·embora · rriovid~ ·por convi>Cções profundas e .consider_ações políticas· 
de · a >lto vaiar. Poderia a inda resul-tar t-alvez uma ou tra vantagem , a .de ser 
esclarecido pór · aqu elles que, pensando diversamente, estão n as condições- de · 
ü~ze~ ~ara . o delbate ·e para o espirito de~t:a. jlJ.J·u!o tre assembléa o •concurso· · 
rlas · sua~ 'Júzes s·empr~ .titil, ' sobretu<'lo em c~so de tanta ilp.portan.cia -c~mo- • 
este -.ê éri inom~rito~ tão solemne's c~mo acquell€ em . que nos e ncol).t•ramos . 

Com a minha h abÚuaJ ·doci!idade, eu seria talvez induzido a . mudar de· 
opirüãd, se pór-v·en t ura , esclarecido por esses .mes:tre,g n!). doutrjna constitu--

I ' . • ' ,, ' ' • \ .':.' ' ' ' 

c10nwl, eu ·corripreh_endesse \lue e!les, maie do que eu, se achavam •Ii'O ·· r-ecto 
cam inho e no ponto de vista mais verdaJCleiro- .pwra c;heg<~-rmos ao resultado-
que todos nós tanto almejamos. 

_ N:ão desejan-do po!l'ém. pa recer .q-ue m-e reservo para vir a posteriori 
rebater ·. ~s · seiis:--- ~i-gumentos, ouso . oc,cupar a attençllio do s-ena\!_o,_ embora , 
odm.:TÍSCO "d, fatig!l'Í~O. 

: ' Esta ·questão da d":ec!al:ação ; d.o esta~o · da 

a lc&n.c'e 11·0 · J,}res€'Il-te' e n ci futuro, 'para a marcha do riosso reg!men r epub'fi-
canQ . ê para .. a: séi.UránÇa nos ~clestino~ ' n'aci~~ae~ ·. .. . . ' . . . I -

·E' em torno deJia que hoje ·se agita a o-pi•nlão . publica, em manifesta 
anciecfade, é, finalm€n te; a que 'l!réóccupa·- -~ ÜniãD nacioriai, todo~ ;s a n i-
mo·s; · n ão . sóment€ n-este .grande >Centro ode põpulação, mas em "todos "os an- -
gulo:S do pa iz; onde tem chegado a n oticia desle ap.parente ·conflicto ·ente~ ' 
o. Qong~esso e o· l;'<;>der· .EJC.e'cutivo. 
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Felizmente, senho·res, é tão ·ser-ena a atmosphera que se respira neste 
recinto, é hrub'itualmente tão grande· a .serenidade de espWito de meus hon-
ra{los coilegas, q~e as mais graves e temeorsas questões ppdem ser aqui 
enfrentadas· sem risco de su'blevar tem,pe~tades e sem o risco ai•nda maior 
de ver a razão dos -hom·ens ,políticos que têm assento nesta assemb!.êa 
obliterado pelo influxo das paixões ou dos interesses parti-darias. 

Senhores, é necessario que o iCqngresso, ne-ste momento g ravíssimo, en-
care com resolução e franqueza a situação real dos espi r j:tos na nossa. Pa-

. tria, ·e a situação real dos acontecimentos ·que se desdobrarn aos nossos 
olhos; é· indispensavel que elle examine qual é a sua propria posiçã o e até 
onde -chega a extensão da s ua -responsabilidade. 

E' neces.!lari.o que .cada _um de. n ós, finalmente, nesta emergencia, que 
póde .entranhar funestas conse·quencias .para o f·uturo da nossa J>atria -e para 
a estab.ilidade ·Oo governo trepubliocano, assuma c~m resolução -e· .com franque-
za a responasbilidade' de suas opiniões e d·e sua attitude (apOiados) e, diri-
gi-ndo-se á nação , P,ossa ou tran•qu.illizal-a, offerecendo-Uhe a pers.pectiva cJa 
segurança ;dos seus d-estinos, ou deixal-a presa das duvidas, -das inqueta-
ções e das i.ncertezas, com o seu espírito eilsombrado, perpetuamente co·n- · 
demnada á expectativa de um . futuro tenebroso, cheio de novas ÇJ.iff.iculda-
Çles e· de . novas a marguras•. para o seu ·espírito. 

·E, ou não é necessaria a decla ra:çãci do estadia de· sitio, co-q10 um ele-
mento de defesa para a soc~edatJe e pa ra as instituições · mt:cionaes ? 'Esta · 
é a questão . Dos termos da s m ensagens dirigidas pelo .mustre .c,hef.e do Po-
der Executivo da elaboração do proprio projecto .da Camara dos. Srs. Depu-
tados, .e, .mais do que tudo .iss? do exame calmo ·e sereno· das drcumstan-
cias .reaes e effectivas em que aiiÍda se ·encontra a nossa Patria, ,podemos 
to·dos inferir e ass.egurar que a declaração do -estado d.e sitio é ainda uma 
medida exigida pelo~ mais serias interesses na;cio.naes, ·e que ella não •póde 
n em d eve ser recusada pelo .Cpng.resso nas -condições em ·que essa medida 
é ·TEiclá.ma;da, rufim ' de n iio ·~xporynos nessa s drcumstancias o goyerno .. e a . 
so'Ciedâde a os· azares ·e ' ~s calamidades da a narchia. , . · 

9 SR .. EsTEVES .;ru:NmR: - Muito. l;lE!m. 
- O SR. Q. BocAYUvA: - Essa não . é, ess.a não •pó,de ser .nem ,a ... m~ssão 

dos .governos :pr.e'videntes, nem . a orientação dos .pofiUcos, nem o_ papel re-
' r • . • ." • • \ 

serv'ado áquelles' quEl, . . qomo, vós, .. re.presentaes nesta assembléa o Çqngresso 
cJos ·emb~ix~d6res dos Es.taÇlos Fe.der~do~. que ·de vós çonfilj.m q:ue. saber eis . 
d~Ú~·der as in~tituições ado.ptadas pelo povo ·bQ·asileiJ:o, estwbmi·df!,dé ·do. 
regim·en TE\publi-ca-no· que se·. acha ameaçado o.por um~ ·guerra intestina, aiml.a 
não extincta e .talvez 110r ;~eaças , prov-indas · :de .outros .pgntos . .-. de o,utros 
h.or.iz.on,t.es, .. m~i~-. ionginq:u~s . qu !l · fl~ .':nã~ · qu~ro ·devassar neste IIJ.·CJ:mento ·: 

· ' uma vez reconhecida a · n~cessWade da .{l.eclaração do · estad:o .(!e sitio,_ 
') ' I , r. . . • 

qua.j pó de sEjr ·o po·nto .de . diy ergencia .- entr:\l aque1les que . f rguram .como . . os 
exagerados defensores do prin cipio. autoritario, aquelles .'=~.~!l hoi\l. , s~ .. I.ev:~~--
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t a m oc,omo os zelosos d efensores das prerogativas do Congresso e . d~ liber· 
dades .publica? De um Ia!do pergunta-se: quereis a illctadura permanente? 

e d o outro .pergunta-se igu a lmen te : quereis a agitaçã o constante, a g uerra 
perpetuada, a a n rur.chia am eaçaOora que tudb .põe én per ig o 

ISenhor.es, .o m·eu -espírito é , ,por eclucção e por habito, ·refractario a toda 
especie de superfectação, e em todos os assumptõs e em toda s as occa·s 'ões, 
pref iro a s.signalar ·com franqueza e l ealdade o meu .modo de pensa r .so.bre 
as •questões, encarané!o-as d e frente e mostrando os prismas pelos quaes 
obser vo os prablemas Bo·cia.es e polittcos, e usando de 1J.ma linguagem ao 
rulcan ce Oe todos, desprezando essa s arnpohybologias, que são m!litas' vezes o 
rebuço do pensa,mento, o disfarce : das opiniões; gosto c e usar de termos 

cla ros e positivos que não deixem lugar a equívocos o u a ambiguidades, 
para que os meus concidadãos possam cla ramente saber 'Per ceber qual o 
meu sincero intuito e qual o m eu verdadeiro modo de penswr. 

Com relação á faculdade que a nossa Constituição conferio ao Congr.es-
so NadGnal e p0r delegação sua, ·na sua ausencia, a.o Poder Exe·cutivo, 
penso que a cJeclruração do estado de sitio ·não importa outra oousa mais do 
que, isto é, declaração de um interregno constitu:ciona.I , a instituição de uma 
veràadeira d-ictadura inconstitucional, embora >estricta e provisoria. 

Esta ê · a minha maneira de compr,ehender at· dispo~ição constituci0nal 

que autoriza a declaração do esta:do de sitio,. com a suspens ão das garan-
tias ·constitucionaes ·. 

Mas ai·nda quando este não fosse o esp!rito da Constituição,. ha. uma lei. 
·superior a • todas as Constituições - a lei da suprema n ecessidade, respei-
tada por títdos• os povos, lei que se impõe pela fatalidade .das cir.cumsta.n- . 
cjas e que i.m,pu·lsa os individues e as soc1~_dades ao em'Preg.o da resistencia. 
e ao; uso• da força na legitima defesa de sua conservação e da sua existen-
ciay. quando amea~da por um perigo !mminente. 

E ; eu ouso perguntar• vos.: - Ousaria algum dé vós eer:cear em · uma. 
emergencia dessas as facuMa'<l.es e:x;traordinaria.s de que, em um moment.o 
dado se acha ·~nvectLdo o !Poder •Exe'outivo, em de'fesa da seg>Ur.ança, socia,l 
e da oroem publica., em defesa da ls'aciedaid'e, •da propria v.iõa, do Estado? 
<Creio que nãO'; tt.eiiO que não e vou malll loOnge ainda, não tendo escrupulo 
d,e declarar que; se 111ãio fosse o €Xeroióo dessa mcta,dlura, conferida pela 
lei fun'<l.aimenta'l da R'e!puibl•lca e exel"C'i·dá· !lm defesa da 'P!Gpr.la Obnstituição 
r~publicana•, e. nossa Repub!Jica a esta hora talvez estivesse sa;crifioada.. e 
perdida. 

iG' ·SR. Es~ JUNIOR: - ·Muito · 'bem, esta ê a verdade .. 
o 1~. Q. Bo"WYU:VA: - FoJ 'POC efiai'tó dessa alta previ.são db l6gislador 

~onsUt~cionaJl e fO>i pela frutal:ldade · dessas circumstancias em q ue nO's v!-, . 
!nos collocados, que o braço fo·rte do Poder EXe~utivo pllde amparar e 
sustentar a €sta'biltdade das instituições, salvando-as 'l1lO preoonte e ,ga;ran-
tind<l-aS no futuro . 
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Não, senhores, não ·ha de ·ser -certamente do <Congresso NaJCionaJ. que 
•partirá a a.d'opção de uma medida que t-end:a ou pareça tender a ferir de . 
pe.ralysia -esse mesmo braço muscula.r e forte, ·que foi o a:rruparo da !Re-
pu}bdi·ca e a garantia da iSobrev.ivenCiia Ida .pro-pria Constituição . (M;udtos 
apoiados; muito bem!) 

Quanto á applicação do estado de sitio a diveroo.s cir~UJmscr.i'PÇões «nd'i). 
o effeito d:essa medida extrao·rdinaria parece neoessaJ.io, cHvkjo tambem 
pro.fundamenite da opinião emiüida v,elos meus i!Iustres companheiros da 
commissão. 

Não ha .duvi•da senhóres, que a revoLta, essa funesta revolta, essa 
revo•lrta àssignalada pelos m a.is odiosos caraJcteristicos ·que podem assigna-
lar uma sublevação, a·ssombraxiot'a pela ·sua crueza e perver-sidade (apoiados), 
se.m um ddeal, 'ain-da que fo.sse uto·pioo, sem um intuito nobre ou eleva;do, 
que pudesse j:ustifica l-a perante a his:toria ou perante' os conteml[)oraneos 
(apoiaiilos), sem uma aSipi•ração confessaveJ cliante da Patria ou do munde; 
não passandio .de uma hybri.>da e r epulsiva conglobação d!e amhfções intem-
pera111tes, :de 'vaidades rtdiculalsl, d'e _Pretenções e aJppefites desordenados, 
todos elles contra1•ios á justiça, á moral e á Pa.tr1a (muito be?n!), essa re-
vo:Lta pôd-e comtuido armar com o f.el'ro >matri•e>ida o braço dle al•guns illUJd:i-
dos, d'e a;lgumas crianças e de ·muito~ 'bandidos, os quaes puderam aJff.ron-
tar na · séde do prO'prio Governo central re}>ubU.cano, não sõm ente a Consti-
tuição que eN•es querjam rasga.r a tir.os .de ca.nhão, mas aindla destrui<r toda 
a propria ·organização oi.nS:tituciol)al da. Pa.tria, P'Ondo em risco a estab-ilidade 
da Republioa. no Brasil. ·(Muito bem!) 

Não se 'P6d'e pôr em duyi>da, senhores, que .esse fóco deJ.ete1•:•o infe<Ycio-
nou !profundamente a sociedrude ·desta Capital e não é um mysterjo ipaca ne-
nh'llm de nós qu-e a.com:panhamos ·os acontecimento~ 10u fomos delles testemu-
nhas presenoiaes, que em to·rno dessa aventura anti-lp,a;tr1o.tic:a reundrallli-se 
todos os interesses inconifessaveis, todas a.s '3Jlllb:ições basta·l'das, tod·as as 
misemveis 3!&r>i.rações que podJ''am influir no animo de homens despi!d:Os de 
qual•quer sentim.ento •patriotioo, '<J'Ile não aninhavam no sim seio a menor 
parcella de amor ao seu paiz. 

O fermento, o levedo d:essas imim·rezas, fez com que se '<p<ro'])agasse a 
in.fecçãJo ·e esta alastrou-se de ta.J ·f6rma que, oomo uma verda.deira enfer-
midade contagiosa, paJreoeu por momentos ter avassaJ]J[a.d.o um!a grande 
parte da 'J)Cipulação; 

Nessa angustiosa situação, que perdurou por tantos mezes, houve mo-
mentos ·em que aq.ue].[es que eram movidos por verdadeil'o 11ere~smo e ad-
mtravel dedicação se eX:punham á:s balas assassinas para sustentar com sa-
ocif:icio da sua propria vioo rus instituições republ-icanas ·e a estabiJ!idade do 
Governo, eram a:q.ui aoomJpanhaxios 'POr toda a pa.rte pelo .adio e pela per-
vet:sa vigilancla dos que sympathizavan1 com eJSSa n efasta conspiraç~o. 

de que elles eram a;cti'vos auxiliares e ·procedentes já >do seio da p.apulaçã.o 
nacional e já do seio de wlgumas nacionalida;àes eXltra.ngeira;s. (Muito bem) · 

I • 
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Ora, pergunto aos m·eus honrados ·aoUegas, -se em um centro as·sim 
contaminado, ·onde fervllíham ainoda n este mom<mto, com -tados os odiüs 
sllllfoca-dos, as pretencões s~nistras .de ;uma futura e •cllesejada, vinglllil<}a; 
pergunto 11e é \I)ossive'l tolerar que se forneca, mpensadamente, novos alen-. 
tos a essa m-esma ;r.evalta, a que..!, \Se está. s'lllffocad:a, nos ~rinciJpaes redu-
ctos da sua resisterucia, . ainda nãio está. -e:xct1ncta (apoiaàos), como talv~ 

pareca e. os meus honraxios ·coll•egas; rpergunbo se é I])Ossivei em um mo-
m·ento, em JUma s-ituacão destas, su:ppr;Lmir ó estado de sitio em uma 
circumsoriJp<;;ãio que 1>6de ser consLderada o centro da agitacão, o centro 
de recurs'os e .dos auxHi:Os pres.tad'Os •COm mais efficacie. aos r evoluciona-
rios? (Apoútdo,s; muito bem!) NãJo! nem at}ui nesta Crupital, nem. em sãç> 
P~ulo, nem ·em Nictheroy, nem em nenhum ponto onde os r evoltosos ope-
raram e 1énc!ontraram sympathia, e.uXÍHo e -elementos para cmhb3Jter o Go-
verno re:pubUcan.o; em ne·nhum desses pontos se tpóde suspender o estado de 
sitio, shbtr3Jhindo-os· á jUJr.isdrccão e:xccepcional •da forca que o.s mantém, 
senão na obedde ncia volunwie., ao menos na passividade . Neste ponto .di-
virjo dos meus honrados collegas. E pe·rmitt3Jm-me os meus honrados ami-
gos di2!er-.líhes que por uma má atpr.ecia<}ão d~s ·condicões locaes e das 
circ.um.stamdas, ·que são 'OS •effeLtos da. re'V'Ol-ta, SUbbrah.iram no seu pareoor, 
ao estado 4e sitio, os .pontO's onde justamente es.ta medi1da pôde ainda ser 
e:llflcierite e neoossaria, ~o prusso /que autori~m a •continua<}ão oo :estado de 
sitio em pontos onde . justamente elle não é 3Jbsolutamente necessario, como 
naqu•eUes onde a •debellacãio da <revolta está contia•da ~ effi·cacia da f.orca ar-
~da que ,Já, está. pe:tejando e feli zmente yencend:o os. inâ:m·]gos da Pa'tria 
e da RepubJi.ca. 

Para cheg<a>rem a este r .esultaido os meus honrados collegas filrmlllram 
princ:itpios . e doutrina que eu não posso aceitar. 

•Citarei rus p.ooprias '!}alavras do par·!3Cer, porque não desejo rurgumentar 
parecendo interpretar arbHrariamente o. '!len~ento dos m eus 'honrados 
collegas . . 

Eis 1textuatmente o que ,dizem os meoo Hlus•tres coH<egas: 
"A Constituição da Repub!Jca só permitte 1a suspensão de garantias 

em caso ,de aggressão extrangeira IQU commocão 1nteis<ti.na, a,ctuaes, persis-
tentes, ·g>raves, e ·que ponhá.m em perigo as in~tituJçõe,s., náJo tendo o Con-
gresso nem o Governo arbttrio na decretação daJquel!a medida , de polio.ta 

\ 
1·epres silva e não preventiva. 

Se o estado de si•tio não '!}6d.e ser •em<pregado para prevenir commocões 
jntestina s, causa <lOns-ternaC}ão p·roJlnnda á commissão vel-o considerado e 
.pl'oposto como meio de •"amurar as responsabild;dades dos fautores d•e uma. 
c.o.mmocão e xt.inata ou ~uffoCaJda" . 

B mais aJd1ante· fiJI.·ma mais o iSeu pensamento n estas pe..lavras: 
"o estado r};e !mtio não é, não póde ' ser, ern face do nosso díreiJto c:onsti-

tuoional, um ·instrwmento de oppressão e arbitrio, como· talvez o seja em 
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<JU·tr.os paAaes. Corresrponde á susrpensãlo das garantias como se fazia nQ 
.· a,ntig,o . r eg-imen, ~ão se sustpend-end0 em tem.po algum a Constituição, em 
, ewso a'lg~in as poderes tpolt~Lcos da. · nação, não alcançando as immunida;d-es 

desses poderes, Ol'gãos da sob-erania nruciona.i, mas atU.ngLnà.o 3lpenas os 
<tireiflo.s; as· ·garantias ind'ivi,dua<es, nos restri-étos tenmos e prazos do decreto 
ou r esol-ução q;ue o decla•ra. 

Senhor.es, s·e o estado de sirtio não ·servisse para prevenir commoções ;, 
intestinas, se não fo·sse u1na ·midida .precaucional opara . evitar a ex;plosão 
de •um mal ma]or de que a sociedadie se sinta ameaçada, 'o léstJaàJo de sitio 
,.,.erie. "uma medida, oc.io~a e ãnutLJ. e · eu .peço .Iiocença. aos' meug horu.-~dos ami.-
gos ·pa•ra dd2ler-ij;h~s que, s·e nó seu p ensamento, ·nãio no .meu, · a jurLsoprudencia 
constituciona,l ~o nosso -.:egimen é esta, ·e·lua e.stá em 'd·iametral •opiposição 
oorn a juri·sprudenç.ia constitucional •de t 'a<los os vovos· civ.i.Jizrudos dkl. terra. 

Posso mesm!o àtrirmar que, ao contxa~r-io do que suppõem os rnetllS 
d.Jlus-tres •collrloega·s, .o estado de sLtio é definido e.m todas as legiS!agôes, quer 
na Ell·rOpo. quer na IÁJineri1Ca, COIDO uma med-ida preventiva e não r.ep'1'e8'8iva. 
E o funda.m~>nto destà _doutrina ·é · nlaro. No estado de !S\tio nãio se julga 
:n:em se pune. A detenção ou :des-tt?rro, m ·edtd'i!S autortzada:s pel:a nossa Con-
·stituiçãio, quanto iis p.essoa.s, não sãio nem ef,feit0 de sentença nem pena. 
Sãio actos de ip·rev~nção .para !impedoir que 1da a meaça do perd.go s•e l}S..Sise 
·á rea.Jiála:de da aggr:essão e do transto·rno de. ordem socia:l, ope1a ·infLuencia 
·q·u,~ . pÕssa~~ .· e~~i~er á!q ~eU'es a quem se af?-Sta do terre.no onde se prr;>duz 
.a agiltação. 

Não .:ê depois que o incenJd•io ·Se p•I10nu.ncia e lavra, não é jlepois· que .:; 
revolução arvora s ua bandeira e vem com as arJTI.a;S .na m-ão aiflfl!:"ontar o 
Gov,erno de um Estado, nãio é nesse momento certame.nte que o estado 
de sitio póde te_r a aJP;plice.ção ou effeito. 

· o ·estadia de sitio .foi rjustamente nons1derado e concebido •Clamo um~ me-
dida .precau-cional ~para ev-itar semelhantes 1caD.amildades, e se· as1shn n ão 
;fos,se, nãio te-ria ahsorru.tamente 3.'J]pUcação nem . effeito. 

'Essa é a m.in'ha opinião. E ,ouso aocrescentar que essa ·o•p.\nião; de~
autori~a;da ".pela minha ;p·~s·soa (não ·apoiaà!os), ao ponto _õe .que não 10üso 
con'trapôl-a á OP'inião 1àJos meus i)'lus-trados ·coN•e.gaos, ruchà.-:se apoiada voar 
muLtas pu.'IYH.cistas nimitres, ·cujas opiniões pedi·rei ui·cença ·.para transmitti1-as 
ao· c-onheçdmento do SenaJdo, ;quando ·mais não seja domo eie:mento de amparo 
·â min·ha frruqueza •Ciontra a legitima autorida:de dos meUs dous i:1Justrados 
··companheiros. 

Que. a ,declaração do esta.&o de s-itio é =a medi·da I>reventJva, mesmo 
·pela nossa .Cons·tiúuição e peia nossa ~·urislpr·udencia, demol1jSitra -se peJos 
·.proprios .termos ·emJp·regadios n~ artigo da ConstiJtuiçãJo, Qll!e a esta mediJda 
se !'efere.. Baste. a ameaça dlo perd.go;· basta q'Ue a ·segura nça da R epubJ.i:ca o 
ex;i.Ja, no 1ca:so de a-ggr.essã.o ·extrangei.ra ou commoçãio dntestina, Pal'la ser 
1egJt.ima· a adoipçã~ desta medLd:a precruu olonal .' Nãio é n ecessario que o mal 
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tenha e:x:plod!h:lo, é j-ustamente para prevenir a sua explosãJo que esta po:e-
caução . é adotp.tada .pelos poV'Os cultos, lalf,im de impedir os desastres e as-
con.sequencía,s •seanopre lutuosas e funestas de urna luta sang-renta. 

Veja,mos quaes são as d~tferentes opiniões autoriza;d!as que 'POSSa tra-
zer em apo'o da minha doutrina. 

O Senado não e:x:traruhJa.:rá q,ue eu ci.te a.s •Otp•lnciões de a;J.guns pubHcls-
ta s notaveis da Republ'i'ca !A!rgerutina, p1ot· duas razões: , a pr,Lmeira porque 
a quehles a quem m e vou ~·efel':r são rverdadei•ramente autoridad'€1s acaltad'as 
no mundo iUustradõ; em segundo Luga,r, pm•que lá, ma;Ls do 'que entre nós, 
ma is do que em pa rte alguma, as successiv11;9 1utas intestinas -têm tornal<l.o 
f1>equente o e mprego dessa me<1ida ex·cepcional · em d;if!f·erentes circu<Inscri-· 
pções da Republica. 

Essas Olpiniões já foram ruq.ui citadas ]Yoc um 1Hustra.do collega ·agora 
ausente, mas eu as r eproduzirei . 

Eis aJquJ o que d iz o 'S:r. Alcosta autor de e~timadM ohras sobre· 
varias II'amos de dJreito 'P•UibUco: 

"A or.d!em pubUca se commeve ou n!o caso de .um atruq,ue vind!o do· 
exterior, ou no de uma oommoção inter-na. . ~ 

Tem sido ma.teria controvertida a de saber-se - se o a;t.ajque exterUG· 
ou a c.ommoção int.erna .G.~vem ser um fa;cto real e €i:fectilvo (para decre-
tar-se a medi·da), ou se basta ·que h a ja perigo imminente de CI>Ue veruham a . 

· produzir-·se pa•ra que que a. med!ida seja leg:!'tima, para q•ue os Po.deres Pu-
blicas se . acham no caso de dictar uma disposição tã o grave rque im'J)m>ta 
suspender as. garantias ·consbimucJonaes. 

:A meu vêr, diz elle, a ofacu.Ld~<·de de !declarar o estado d!e sLU.o é uma. 
facul&l,de de que póde ·usar~~ não só no momento do ataque ou da commw-· 
ção, senão corn ma·i.'! etficaoia e proprieilade PARA PREVE!NIR essa commoça() 
ou -ess-e ·ataque" . 

Outr-o i!lust·r e puboJ.!cista e 'homem de Estado, o 18-r. Sm·mjento, que fo! 
Pr~sident•e -da. Republi.c:a Mg'entina e cuja memor.ia •Pel'durarã c:o-mo a (te 
um d·os -espiritÇ>s mais E;!evados da America Laltl·na, a:ssl.m se •pronunclo<l. 
!gua:lmente: 

"O est:a.do de sít:o, dizia f>m 15175, n!!id-;:.. tem que ver com <> e~taéio de 
guen:a : é uma medida prev entiva para 'que, s e se trata de uma sublevação· 
intestina , esta não s e estenda 'e pro']}a gue; ' e, se se trata -de uma luta oom 
o inimigo extrangeiro, nã o ha ja trahidor.es que lhe commun~quem os planos. 
do Governo. 

O esta-do de sitio ai nda mesmo rup:pUcado a. prov·ln-cias leaes ou q-ue 
estão submettidas ao Governo e não op.põem resistenaia - é u1na medli.:!a. 
àe simlple.s precaução . 

' -Qitaret ain·da a opinião de rum outro iJolustre es~dista arge-ntinu, oe.d'} 
«'oubllldo pela morte ao serv.iço da sua Patria e á gloria das 1enras e d:a. po-
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l:itica americana,. o Sr. Av;el-la n eda., •<rue tambem foi Pres~dente da Republ!ea 
vizinha: 

Dizia elle em 18!70: 

"Desconhecer que a if'aúU!ldad·e do estado de slt!o .é uma faculdade pre--
ventiva . é des·conhec~r a sua .n atureza, é desconhecer qllle elila se concede 
p&Pa evitar grandes p eri-gos, .para im'Pedir que os conspka,dores possaJm 
reljnir-se e cau sar grandes ma'le.s< Assem · tem ·e.Úa por fim ".i-mpedir " a 
acção pernici-osa -d-os que sy:mtpat'h:i2lam com a revol•ução e podem fornecer-
lhe reGursos (J)U al<ental~a: com os •seus a:uxilios·. ' 

"E' um principio aceito .p-ela legislação e jurispruden ~ia a merkanas que 
ll. am-eaça do ·perÍigo imminente imrporta tanto quanto o prOipr'<o fa:cto pa.ra 
o fum de exer-cer-se essa faCIUl-dade". 

Nem outro é, .sent'lwre3, o espl-l'ilto dessa taou:ldadoe comprehendlda hoje 
em todos os model'nos .codigos poli-ti-cos, ainda meSIIDo nos paizes re!l'idos 
por instituições divers·as das noS'Sas. 

Na Inglaterra, como sabe1s, o eq-uival-ente do nosso esta;do doe s1tio é a 
suspensão u:l·o· " ·ha'beas-;corrpull" - ·essa ga~antl-a suprema. <la •liJ:>erdalle ln-
dtvi-dua:l . 

Pois :hem; _els a1quJ a ()<1J'Ínião · •de Glad·stone sot>re o ooracte.r dessa med·i-
da e:x;cepcional; 

. "A SUJPpressão do "ha·berus-cor-pus" é uma racwdade "preventiva" con-
ferida especiwlmente para " p.reven!r ós pertgos" e Isto -por UJma ~zão mui-
to sim•ple.s; porque, quando a r evolução tem aJça<lo a s·ua bandei-r a, qua,nd~ 
é precizo r"'peHiT .a força com ror~, q·ue se p·rendem -ou se .:mb'juga m os 
rebeldes; o q-ue h-a . a razer ê sntregl>.I-os :a,~ ~ustlç~ -para que 1~&s appli-
quem as ' penas da lei " . 

•. 

O SR .. 'CoELHo RoDRIGU!!ls : Apoladiss-Imo. 

O SR. Q. BoCAYUVA: - Na pr.opr:.ia Fra.nça, onde -a;,liás a declaração ao 
est•ado de sitio .só pó'de -ser feita depois do pronunciam ento ~nsurrecc:ional 

(a:lv.i;tre que se intentou wdo}J<ta;r entre nós) , ll\ mesmo, rupezar disso, não é 
outro 0 esi]J-iQ·ito dessa medida nem o -modo da S'lla ·CO)llllprehensão. 

Para provai-o basta citru.- as pailavra.s ;to rela~or d·o pare·cer sobre a lei 
addptada pelas Camaras ifran cezas n o ann.o doe 1849; ei;s o qu:e eHe •dizia: 

".Se _p&ra dec1a~;ar o estado _.de s.itio dev~ss:emos esperar -que .- a. lut~ ho-
' midda ensang-uentas6e as ruas e a guerra civ i·l alçrusse a s'ua. odiosa ba n-

d•eira, ma1!-à:iriaJJ11os a imprevisão d-a lei que, encadeand·o as nossas V'on.tades, 
nos 1m p•uzesse o dever,' n(J,o lfe ag-tr, mas 'lfe pres!:nctar tm .. pote1.tes á rea liza-

. çã,0 das m ais <desol&doras calamidaides publicas·! 

Quem pode.rlá descon-hecElr . que Q:!Uando estas cr.ises àie.sastr-osas \Vão 
'pr od.uzir-"Se é mais político e p.rudente "-preve nll -·RS" com promlptidão do 
que ·"reprJmi·l -acs" pela força das armas?" 

Cirt:e·i exem-plos da Inglaterra, da França e da Republica Argentina . 
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Devo . tambem !Teferlr-me aoa Esta'<'J..os ·Unidos da. America, desse :pa.iz 
modelo, ·onde ifomos beber a instrucçãlo neces-sar.i·a para aproveitai-a TI!\. 
or-ganização dQS no.ssos poderes cons'titucionaes e no _qua l eu .posso dizer 
que farnos copiar al<gumas das s uas pro.prias d;nsti'tuiçõ·es, ada~p1t:anà:o-as á.• 
índole da nossa raça e aos -cQs'tumes do nosso povo. (Apoiados) . 

Como sabeis, nos . iEst:aiios Unidos a :prlmelra vez em <tUe Q e·m~gq 

dE>.'SSe. medida ex>trao!'CHGlaria se tornou necessario, 1loi, se bem m e r-ecordo, 
no anno de 1•79>5, -quando 'Uma ·d·eliberação ioi adopta:da p&ra perm1<tt-)r . a mo-
biJLize.ção das mJilicias lo·caes . Essa 1-ei dizia claram~nte que a mobi'ldzaçrto 
era úrdéna-da para garantir a S'egurança publica, ameaçad.a àe perigo. 

Esta doutrine., o pensamento d€Ssa lei; foram mais tar'de amplamente 
eX'J)lanaodos ·, pelo mustre .AJbra•há{) Li·ncoln, .na 1sua celebre carita .de 13 de 
J·unho- de 63, qu8.1n:do teve d·e justi!fic<!lr a luedes·si1dad'e em q-ue se :vio d·e 
adoptar algumas m~dâda.s e:x;celpcionaes e a.r'lbili'I'a.rias, no _e:x;erc.lcto da dieta-
dura que a~ cill'cumstanclas' especiaes da sua IJa:t<rla Lhe 1mlpuzeram e da. · 
qual elle fez uso com a mesma firmeza, com a mesma confiança, com a 
mesma sere.nl<lade de anime e co.m a mesma eMicacia cC>m que o iUustre 
Presidente d·a Republl·ca dQS Estados Unhios do Bras·l!i pôde nesta eJdgenCia 
tri-stíssima da nossa historla fazer f ace aos· i·nimigos· que ameaçavam assú-
\lJerbar- a. sua a.u.torl~a·de e com e lola as Jt1.5 . e a proPrta exl-stencia da R e-
publica. 

() ;SlP., SALDANHA MARINHO E OUTROS: - Apoiado, 
O ISR . Q . BoCAYUVA: - Nos Estados Un'iclos, J)aiz !Lo qual porefko ap-

proxlma;r-me -de preferencda aos outros que citei, o equ.ivalente da !lectara-
ção de e-stago de solt·lo autorizado pela no,ss~ Const1tulçáo é, como sabels, tt 

proclamação da lei' mmrcJa4,. 
Desde que esta 'Proclamação ê fe1ta aN!, em nome da ~ilctadura cbnstt-

tuclonaJ de qu~ o poder publi-co se Investe nestes momentos supremos e 
e.ngusrlosos, em que, como o.s indiv-lduu.s a s sociedades têm o dever de se 
baterem €m - leg.ltlma defesa pela s·ua conserw.ção e sxlstenc1a, desde eSS(l 
momento, aproclaJIDG.ÇJão id'ã. lei marcia] faz cessar todas' as jurisdâlcçõeg con-
e.ti·tucionaes -ou civis, po!'1que -dahi em -diante a pailavra é da;da á:s áiutoll'l-
.!ades militares e a jurdsdicção da espada ê a unice. flUe tem o direito de 
exigir .e de dmpôr a obed1encia. 

Foi o ca.so fatal em que nós 1n-os encontramos e, se me ê :permi<t'tido fa-
zer umtJ. censura a. lmprevl-denc:ia dos nossos !lmmens pub~·lioo.s e do pro-
prio Governo, eu não hesito em dizer, com todo o acatamento e com toda 
a gratidão devdda aos serviçO:s d·o Hlustre marechal, que u nosso erro o o 
er.ro do Govocno foi n!Lo 'havermos declarado o estailo -ele l!itf.o a ntes _ao 
e de !Setembro, quando já. se sabia que a cons.p.iraçã:o estava sendl() t!'a-
mada,. 

Era pubJka e notorla a ~ntenção dos con.spiradore,s o et!tes eram eu · 
nhecldos e a pontado's. 
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0 •SR. ESTEVFJS JUNIOR: -.Apoiado; todos· i!lab!amos. 
10 SR. Q. BoCAYUVA: - Sabia-se qu~ e!lectiva.rnente os cons·plrwdorc" 

se re:tmlam, que >Planejavam a con:spkação, q·ue estend.lam e. rê'<le de· se·us 
espiÕes, dos seus agentes e {los seus cumplic~s. rpara, em um momento .dado, 
sucrprehender a sociedade, usurpando a autoridade ·legalmente conferida aos 
ma:ndata.rio.s •quE\ se achaiVam na posse do Go'V'erno <to 'Elsta.do. 

Se ·essa m edida de prudencia _e de precaução, medida "preventiva", por-
tanto, houvesse si~o toma,da op·portuna.rnente, eu a~seguro que a revolução 
não t&rla irromplào . nem causado t\. no·~sa Patrht os males que ca'llSou üu-
rante esse !período nefasto, {l.urante o qua~ assistimos a esse especta~ulo dv-
loroso, e hum·Hhante ao mesmo tem·po, para a r1ossa {l..ignidade social, e ná/, 
veríamos a naçfio a!frontada · :POr um punhado ,de filhos desnaturados da 
nossa Patria. 

\Senhores, a ml·nha opinião ê que se pr~ciZEt aln:l.a de estado de sitio . 
'Para a Capital Fed:eral, .para N-ictherQy, para S , Paulo oe .para todos os 
pont.os que ,forem infestados J)ela. revolta. 

Se esta .foi dehellada em seus prl-ncipacs elementos {J mais t01'1tes redu-
ctos, ê tambem verdaõe que latentemente existem -inimigos da RS'Public:l. 
que se conservam com Ós olhos attentos, seéretamente animados pela es-
perança de uma desforra e da vtctoria final. 

!Senhores, sem nenhum Intuito de .. f a ltar ao respeLto d{.'Vido ao Con-
~!l~o T\'o.;c-lonal, e alncl& meno~ com o Intuito J)O'Ilco g·eneroso de ;faze.r 
alguma a]l]usão pessoal, ouso dizer, porque é a minha conv'ic9ão: a re-
volta, st>.nhores. teve e tem rep·resentaJ!t~o>s . no sei.o do proprlo Congresso 
Nacional. (A.flplau.sos .,-zas galerias). 

O SR. PRF.JSIDENTE: - Attenç;ã.o! As gal~rlas não pedem faze rmanifes-
taç~es . 

0 ISR. Q. ·BoCAYUVA: - A revolta é ainda um per:i>go, é urr:ra aJmeaça 
para a ReipubHca e para todos o:s que, como nós, têm a responsabi'lldadtt 
tradlclona! desta grande causa virotorio:sa, que não :ha de ser destruida pelH 
ca-viHação dos con spiraõores; para todo.s qua,ntos soffremos por el.Ia e · a.ca.-
rl<clã;mos por tantos annos a supr.em-a aspiração desse ·ideal que ohegámos a 
<'oruquist'lT . e que tE'mos o dever ele sustentar :\ c't1sta d'e quaesquer ·sacrt!!· 
dos, ·por m al·s ·dolorosos que sejam. 

ISi·m. eu sei que no pensamento da rcamwnL, como no .pensamento do~ 

meus honra(! os collegas de commissão, não está absolutamen te o in tu i to 
<!e eRÜtlbelrecer uma ·cri\Se, ·àe proVocar um conflic·to, nem tampouco, de 
da r uma ·prova. •de desconL!anç.a ao Poder Exec-utivo. 

Mas .o -que eu ·posso -dJ:zer, sem melindrar ·'POr nenhuma fÓit1ma, a surs-
t'eptib;Ji!dade rle todos que têm responsabilidades na adovção deste projecto 
~ que no ~spi·rito publico eJ.Ie signl·fica uma politica d'e d'esconfiança .ao 
Chefe do Poder Executivo, e é pa.ra essa .poliüca lq·ue não concorcrerei com 
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O meu VOto. Qt:anào não fo:sse pela conside·ração aoa serV!(lGS prestaJd()ll 
por esEe eminente dd'adã9, quando não fosse peJa ·SOli-dar.ied'actre que já nos 
liga a elJoe. e que não ·póde' nem !Deve ser inter·tomp·i!da, seria pelâ nossa. 
p•t7op:da. co-res>ponsabilidat1·e em todos esses actos arbiotrar,i'o.s ou · violento~ 

por eHe pr,aticaJCDos em noome da supr·ema: nec.es·sildructe,, em nome da razãO: d e 
Estado pa;ra s::tlvaçã.o da Repub'lica. 

ise o effeito dest(!. medlida, uma vez adaptada pelo ' Congresso, ·pl.J-dessf.> 
s·ar ou parecer uma· tentativa i·mpatriotica <para enfraquecer ou P~'esU.gial' 

o Poder Exeoutivo.'. · né'lite momento em que eUe es•tiá qua;si a tel'ml·n.a.r ·o 
' I 

periodo das suas funéções, .queondo deve entr.egar a;os .seue~ s:uoces•sores, s&-
gundo a sua propria linguag~m a 1 Républica 's

1
ailva. e forte ~· dignificada, se 

tal fosse, senhores, o es•pirdrt:o dessa medida, cr.eio .que . nes-s-e rmo:ó:lento se es-
tabeJ.eceria um definitivo dworóo .entre. o CongJ:'esso e a op·ip.ião ,naJcional. 

Acredito que todas as nó]:iores v1ctimas saor:ifi.cadas 'p·elo dever e p·el'o 
pat1:1J.oUsmo em holocausto .'â Patria e , á R eJ)u!bJ..i•ca, se leva!1tariam de, 
seus tumulos para vilrem aquí exprob~·ar a ·nossa irnJp.reV'i·dlenóla, a · nossa 
fraquezá ou a nos'la co.VaJl'dia, _ (Apo!aàos). Não; o C'ong·res•s·o não chegarA 
jámais a essa extremid'aiLe, que nada mais faria éto que ,prolongar e~ta 

·série de wgitações em que tem vi'vl.ct·0 ru sociedade br.aJsileira 'e á qual cCUcni· 
pre pôr tf)rmo, ·custe o •q't):e ·CUStar. 

:Sen•hor.es, · a suprema ruecessJdadie de toda e qua•llqu•er soc:·e.dade ' orga-
nizada. é a · da ordem publioca; é a da segocança da ra.miilia, que deve v-i·ver 
confiante r:.o seu 'lar; ; é ~ da tranquillidade do Operaria·, quoe 'l.Jil'eC!za 'd'essa 
ga:ranUa para o seÚ traballho; é a d@ ·socego de · todos d,a cid8!~ãos ,a.gentes 
e .collruborrudores dó .pr.ogr.esso naciol',lal, emJP'enihados na oiJJil·a do engramdeci-' . \. 
mento 'des.ta Paúia ·q11e tudo nos deve ,merecer. 

:m• indi&P,'erusavel_ que es.ta pos·sa 1Su.bsisti17' 1segura de sua eeirte., para 
<'J.Ue tenha confiança no se~ · destino,, e para que possa de&fructar a · liber-

. 'I 1ade sob a prottecção da;s leis·, 

Mas ·se póde acaso assegurar essa 
le1, quando ;por effei'to de succ!ó\ssivas revoltas torna-se necessan:-io, . segun-
do a beNa arrlegória -d!o meu rumig~ repres•entante do ' Esrta;do 'dé s. Pa;u!o, 
velar a estatua da ve1:1d•ade nesses momentos a ngustiosos p·ara q.ue e!la 
possa, como o sol, resp·larudecer mais ' tarde, para: o f'\llgm·:),nte, ·apps a Q.esap-
·Pjlrição das nu:vens que a escul'ec.ia.m? 

Não; no momento da Juta o poder aJt (l<cado tem c dil'e.Jto de 'defender-
se, e, mai·s do que isso, te·m o dever de garan't•ir a sociedade e preservar a 
segurança e a ordem pilblica, usando de todos os Te~ ursos·. qu-e. a propria 

' lei lh,e fa.cuJota ou dos qu-e elle possa cTear, quando· a lei os não tenha pre-
V'enido. 

A.s ·republicas, disse Machiavel, que no supremo momento dos perigos 
não a ppellam para as dictaduras, ·estão arruina-das, estão perdida~· . 

Tal ·é, effettivamente, senhores, a ~ancção da histeria. 
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· A Re];)ublica romana tanto comprshendia isso, que em todas as graves 
emergen{)ias da sua vida. naci.onal, nos momentos supremos de perigo para 
i integridade da patria ou para segurança !lo seu gover.no, appellava p,ara 
o "senatus cpnsultis", pelo qual se investiam de pqderes extraordinarios os 
magistrados supremos nqmeados pa.ra se encaJ.Tegarem da defesa da patria 
e da segurança nacional. 

Escripto ou n ão escripto nos {)Odigos, não é m·enos verda;de que este 
supremo direito da necessidade tem-se imposto a todos os governos civl.-
lisados. 

Nos Estados Unidqs da Amer ie;a violou-se tambem o estatuto da Consti-
tuição, emquanto a guerra da successão exigia dos poderes .publicos o em-
prbgo das medidas as mais rigorosas. 

Na França, cuja historia conheceis, são tão frequentes estes accidente9 
da sua vida política, que. não careço rememora:l-os. No Brasil, infelizmente, 
esses momentos angustiosos se têm multipli.ca.do por vezes, denunciando a 
meu ver um symp,toma de!}lorabilissimo, um estado m'Or·bido que denuncia 
haver falta de !}atriotismo, falta de interesse sin{)ero pelo bem .e peia feli-
cidade da nossa terra; demasiad·a intem!}erança de paixões P.oliticas e de 
ambições !mmoderadas. 

Por tal fórma se infiltrou no nosso organismo. social esse virus revo-
luc\onario, q.ue. desde o dia em q,ue, .com grande esforç.o. pudemos, Por as-
sim dizer, aca;bar o nossq edifido const:•tudonal que entre outras condições 
de segurança offerecia a expectativa da. ha~monia erit.re os pód.eres :insti-
tuid·os, .póde-se dizer sem erro que a nossa exist:encia .politica tem sido, não 
o funccionalismo harmonico dos poderes, mas, um verdadeiro duelo p,erma-
nente entre c Congresso e o Poder Executivo. 

Desse attricto, desses· con:lnictos, dessa luta !}erenne é que têm resul-
tado os males q.ue têm aff·ligido a nossa Patl!ia: e dos quaes- em grande 
parte a responsabi1idade pertence esp.ecialmente áq.ueUes dos• membros do 
Congresso Nacional que !}elas suas• impaciencias ou intole11ancias têm prc-
cinHado ou pr,omoi\iido. a ex.!)losão desses , odi.os,, tornando impossível o· desdo.-
btamento . regU!aJr. da nossa. ·fôrma de governo.. (Ap,oiaaos . ) ·. 

Senhor,es, doutr.lnalmen.te, esta questão, do estado. de. sitio foi nesta 
me~ma. casa,, amplamente-,, 1.umin,osamente . debatida ainda ha dous. ann.os . 
F.of â iniciativa. do. meu.. illustre ·· collega, e honrado. a:migo. repl!esentante 
do Estado de S . Paulo, bem como á , inicia tiva d:e outro illustre· collega re-
presentante do Estado da Bahia, bem. como á iniciativ{l. . de outro. illustre 
collega, cuja auseneia. desta casa sinceramente deploro, !}Orque elle soube 
hon~ar: . a . cadeira· q,ue aqui. ocCU!}OU; o Sr. Ama,ro Cav.alca;nti; que varios 
project.os foram · formulados, prev.a;lecendo finalm:ent~ o p,rojecto de cuja 
redacção se incumbiram a;s ·commj.ssões reunidas, e · de que foi relat'Or o 
meu. !111:1stre amigo rep11esen:tante de1 .S. Paulo. Por c;ccasião de·sse deb<~ote 

luminoso ficou, por assim dizer, esgotada, esta questão de saber se a decla-
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ração de estado de sHlo comprehendia ou não as immunidades parlamen-
tares. SobrE- este ponto, poTém, a minljca tranquili:dade é absoluta . 

. Affirmo · que o Senado Federal é incapa:>J de voltar sobre us seus p_as-
sos contradizend-o-se a si proprio, e destruindo · o aresto que já· firmou, não 
de uma só vez e em uma .só votação, o que .pod·eria explicar-se pela sur-
preza do acontecimento, mas deliberadamente, friamente, systemaUcamente, 
uma, duas, tres · vez~s. 11epulsando a idéa' de pr€servar as immunidades par-
lamentares dos effeitos· .comprehensivos da declaração do estado de sitio. 
O acatamento que devo· aos meus illustres collegas da commissão me obri-
garia, talvez, ainda com risco de fatigar por ·mais tempo a attenção d.o .Senado 

• I 

(não apoiados), procurar oppor algumas objecções aos pri.nc:ipio·s f.ormu-
lados pelos meus dous honrados coHeg8;s. 

Não o farei; porém, Hmitand'o-me a dizer que, se f-osse possivei a per-
manencia d-essas immunidades durante o estado de sitio, esta medida po-
deria ser contrariado nos seus effeitos pela corr-elação parallela desse -pri-
vilegio parlamenta·r. . Não seria 'nesse caso a immunidade, seria a imp.un"i-
dade, e quando t-odos os cidadãos dessa .patria se acharo:am, em nome da lei 
suprema da necessidade e da def-esa d-ella, •propria, · privados da garantia 
dos seus direitos individuaes e de exercido da sua liberdade, haveria um 
grupo de homens com o priVilegio de poder a:tifrontar os poderes publicos e 
ameaçar a ordem social · em!}regando para isso recursos muito mais effi-
cazes do que aquelles de que podem usar todos os outros cidadãos. Qual 
seria o meio ·de o impedir ? Ousaria alguma das casas do Congresso ten-
tar - cercear a liberdade na manifestação do pensamento de cada um dos 
seus membros ? E n ão deveríamos '·e não deveremos nós proprios zelar 
como a nossa a dignidade dos· nossos prop_rios adversarios e antagonistas ? 

Pôde-se ac~itar que uns fiquem ·em posição de constrangimento e ve-
xame, impossibilitados de terem a mesma liberdade <}e acção de que outros 
podE)m gosa•r ? · 

'Não, senhores, isso nao seria nem justo, nem nobre, nem digno, · nem 
equitativo. Eu, 'peÍar minha .parte, se tal princi•pio p;revalecesse, ·para con-
servar o meu assento .; no · Senado, teria necess:idade · Õe renunciar solemne-
mente a essa imr.áunidades; desprezaria ·esse privHeglo para conservar ·essa 
outra condição, ·de •que ·muito me orgulho, a de poder · considerar" me igualado 
a 'q ualqu-er outro ·dos in:Ems concidadãos. <Muito bem; app·Zausos.) 

o oSR·. ViiiaiLro :Ó~MASIO: dá u~· apàrte . . 
0 SR: , Q·: BOC1-YlJVA: - Ó apai·te ·· do m~u honrado collega ·me obriga à 

demorar· neste ponto mais do ·que eu queria. P eço Iic•.:nça para di:>Jer· q-ual 
é a' legi-slação · americana· com l'eferencia ao principio da immunidade . . Nos 
Estàdos Unidos :os· membros do Congresso gosam um priviiigio sobr-e · este 
ponto mais ··rest'ri.cto dQ que nós · gosamos no Bra:Su·. · O representante <!o 
Congresso amêrlcano . só tem immunidades emquanto está em funcçõ'és 
a-ctivas ·na casa do · Congresso, e mais sómente durant-e o traMcto da casa 
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do Congresso pa!'a a sua residencia e vice-versa .. Fóra destes dous perío-
dos de tempo não gosa de immunidade nenhuma; está sujei'to como os 
outros cidadãos ás mesma:s ·condições da lei commum. 

O .SR. VIRGILIO DAMASio : - Para o q u e foi p,recizo uma declaração na 
lei. Mas não quero interromper a V. Ex. e opportunamente desenvolverei 
este ponto. 

O SR. Q . BocAYUVA: - Penso que não é assim; p,enso que não deve 
ser assim, pelas razões que 'v-o u agora adduzir. Ou prevalece na~ emer-
gencias a q;ue alludimos a medida excepcional da declaração do esta'do de 
.sitio e. nessa hypothese desap·~·rece e deve desapparecer, ou prevalece a 
immunidade parlamentar e a declara.ção do estado de sitio põde ser con- · 
trariada nos seus effeitos. 

E esta é a .razão pela qual apresso-me em d·izel-o, no meu conceito 
(e . foi essa doutrina q ue s ustentei aqui no anno passado, doutrina aliás 
combatida pÓr alguns dos meus .honrados ·coHegas), não dev-e o Congresso 
funccionar dur,ante o estado de sitio. Desde que não póde,' q~,al entendo, 
o Congresso pos.suir .nesse período a compl-eta liberdade da tribuna, é um~ 
depTessão moral para a nossa propria dignidade conser-nos em funcções 
incompletas ou negativas .para o effeito de. nossa alta missão. 

o SR . CoELHO RoDRIGUES.: .. - E' a consequen cia. 

O SR. Q. BoeAYUVA: ...:... ·E, -3. con~equencia e esta consequéncia é logi-
ca, é !'egitima porque o Congresso :foi instituído . para, nas condições nor-
maes da soéieda de, législar e prover ao bem sociai, exercendo o seu man-
dato, cuidar de desenvolver o bem publico e de não recusar ao Poder Exe- ' 
cutivo os meios e os recursos de que elle care(la, em defesa da sociedade, 
do seu progr essà .e do seu · desenvolvimento; mas nas condições excepcio-
na;es, .. nas situações . anormaes, nem é p.oss ivel exerc~cio regular e funccio- ~ 

namento systematico do regimen I'epublicano .(ap.oiados), nem é conve-
niente .cercear por qualquer fórma a a:ut0ridade s.uprema de que se- acha ' 
m01~entaneamente investido o chefe do Poder Executivo .. 

: -Senhores, esta · opinião tem nesta propria Casa o apoio de outra opinião, 
que peço lkença para c it ár, porque é a de um companheiro, .. •a de um· 
amigo1 a de um dos cídadílos ' mais distinctos da' nossa Pa:tria . e que mais 
estima nos merece. ·Peço licença · para citar -0 ·seu nome· e as suas pala- · 
vra~ - · refiro-me ao meu amigo o Sr: ·Campos Salles': -eis o que elle dizia : 
ná sessão· de 15 de Junho . de 1892: 

"Não se pó·de dar completa execução ás instituiçõ·es· em ' uma phase · 
anormal da vi·da: pu'l;>lica, quando os depositarias ·do poder ·são afrontados 
P.õr •con·stantes . ameaç·as de grandes perigos, qua.ndo a societlacle atravessa 
um p-eríodo dé p-rofunda .. a norma;]idade, cheia de 'sobresaltos. ·" 
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.E' ou não é esta a situa ção em ·que ainda nos encontramos ? 
(A poiados) . 

Pode-se pretender funcciona m ent o re gula r de todo o nosso m ecanismo 
constitucional republicano federativo, qua ndo a lfedsração está ainda amea-
çada no sul pelo influxo da propria re:volta ? qua ndo a am eaça de um · perigo 
imminente aqui mesmo no seio da nossa Capital é um motivo '11€ a ncieda de 
J)ara o povo é pa ra o proprio Govecno? 

N ã o,. Senhores. 
E' necessario .que o Cong1·esso seja logieo, seja firme, sej~ ·Coherente. 

s ·i o Congresso entende que já ·chegou o momento opportun<J de exigir o cum-
primento norma l do regimlln federativo r epubJ.i;carto, que já •cessou absolu-
tamen te todo e qualq·uer motivo de inquietação ou •de perigo, o seu dever 
nã o é vir com meias medidas (apoiados), o seu dever é propor f.ranca e reso-
lutamente que se le vante o es:ta do de sitio e que sejam avocados das prisões 
em que se encontram os proprios revoltosos que teem mandato a de-sem-
penha r no seio deste Congresso. (Apoi ados; muito bem.) 

.Este é que seria o dever do Congresso; istõ é .o .que nos imporiaJID a 
coherenda e a logica. 

Mas, si ainda não ohegámos a · esta situação áfortunGJda, si temo's à~nda 
a obri•gação de ·conterhporizar com as: cir.cumstancias em defesa das .insti-
tUições e da Patria, o nosso dever é não tentar ... niio direi -não tentar -
nã o consentir que impensadamente e involunta,riamente a.Jg_uma medida seja 
decretada pelo Congresso, da quaL se pos.sa inferir que ·l).a intenç-ão de cer~ 
cear as attrit'Uições conferidas ao chefe do Executivo, attribuições das 
quaes fez uso com tanta glor:a para si e com tanto ·proveito :Rara a naç{io. 
(Muitos apoiados. App~ausoA.) 

I 
.A.l:ém de.· que, seruhores~ ouso dizer-!Vos, vós ·não tendes ne ma coma>e-

tenci~, nem ~sr. me.ios, .pa11a:· retirardes dos, 'homb116s do . Ma;reclmL a res·p,on·. 
saJbiHdade da; situaçã.o;. tomando-a. pa:ra collocal~a sobre os voss.os, ou antes; 
sobre os nossos propriosr hornbros. (:Ap,Oiaà,as. ) 

Não; faJ!tam-nos a competeneia e os ree>\lrsos. ISómente o c'hef.e do .Fe-
der .ExecUcti'vo, appar:elhado. pelo conhecimento. das- clr-cumstane.ias, illmas 
patentes, out:ras oecul-tas, oon1hecendo o. terreno e conheendo.,o não sóm.ente 
na. sua superllie, mas nos seus su')Jterraneos; é . que póde; no· uso dlm fa-cul-
dades que· lhe, foram comeridas; continuar na sua , nobre missão, a: desem-
penhar os altos .deveres. que lhe estão impost-osr e dos~ q\j;aes eu e.spero que 
elle ·Saberá desempenhar-se com honra para si e vantrug,éns para a consoli-
ilação da Repu:blica. 

Qu,ero, senhores, 1que lhe f iquem integras a glorda. e a responsabllldade. 
Muito agradavel me será, e creio que a todos lllês, . podermos; aa lado do 
testemunho do reconhecimento da historia, ser iambem os interpretes da · 



·gratidão' •'hadóna:l ' ·(apoiados'), quande: elle -nos possa . .r:estitui~ a ., no:ssà Cóns-
.t:tu,çao restaurada, as nossas leis -1nviolae18s e a nossa Repu·blica . .fir-me, e 
imperecwel nus aâcerce» em true roi fundada. (Apoiadas.; ·JJ~U>io buv-. .. ; • . 

· ... S<ltllw res; - comvrehehdendo que e~ ta d,scus§ao nao .. deve ser .. prolongada, 
que. ha. toda con.v.en,encia pulitiea em. apressaq:nns . a ~esoluçãu. do Congr~s13o, 

seja ella q_ual fõr. Dtgo apenas que no meu espirtto ha somoras ... ....... ,. 
O 3R . ES1'EVEs J'ur.ron: - Só ·não as vê quem não. quer. 
O SH. (.J . floCAYUVA: - . .. e CIHbora. uu; t.:,uha. "ab du u má sor-te de snr 

no me o do .Con-gresso Na-cional: desde o i~icio de no_,sa v.da" reJ)~bÚcana, 
um~ ~_speci.e ct_e Cassandr~ inutil, ous~_ d.zer-vos: med.tai n~ alca~C'e -' de 
vossa deli1i:J·eo!'ação. Não é a sor_te de um Governo a.queda· qua póJ-3 depen· .• er 

" do acerto ou · desácet'to da vossa résoluçào, é a· sorte da Patr:a, é 4 sorte da 
Republiêa . · (Muitos apoiados . ) 

0 SR . SALDANHA MARINHo: ~Isso é o que e.stá ~m jogo. 
10 ·sR . Q . BoCAYUVA : -'- Depreéo o v,osso patr iotism o, .a vossa. '·al:megaçao, 

a . vo~sa sabedoria, para que dessa resolução resulte a tranqu lliaade --de anl-
mo, que já está per.turbada no .seio. da propria nação, ·_pela sirnpies apprehen-
:siw .. da · imminenê·a de n ovos co•>fli<ctos, de n ova" 'pe.·t),lrba\;ões e .. de noyas 
catastrophes, que são o -descredao das instituições rep),lb!icanas e. que po~co 
a pouco. irão posthumamente servindo de justificação á causa dos proprios 
re~oltosos. (A~oiados,· muito bem.) 

Esta: ser ·a para m'im, Senhores, a ultima h umilhaçãÔ qJle o destino me 
Fe5ervasse, a ·de áoceitar, ainda que posthumamente, ·por ma:s indirectu que 
fosse, a "co-responsabil'dade. naquelle movimento ·detestavel, que deve ser 
execrado por todos os filhos do Brasil. (Apoiados.) 

Essa não póde ser a intenção do Senado como não seria jã,mais o cami-
nho da prudencia e da prev isão governa m ental . 

O Senado me permittirá que eu conclua a 'minha imp~rtinente oração 
(1ião a.poiadàs) com as palavralli severas · e os ·con selhos pruden tes, dignos de 
serem seguidos, conselhos que eu ped'rei de empr-estimo ao mesmo amigo, â. 
m'esma luz .que me tein .guia do -nesta· Casa em tantas occasiõel;, e I.J.Ue eu e,;-
IJero me ha de g u 'ar a inda po.r muito tempo . , 

Es.Sas -palavras sinceras, .esses conselhos -austeros e prudentes .são a:!nda 
do meu honrado amigo rep.resentante do Estado de São Paulo. Elle me per-
rp.ittirá ·1\ler'{ir-me dellas parã.,.ep'l ogo .elo meu discurso. -(Attenção geral.) 

"Estão su1ffocados os elementos re-voluc·onarios? Po's bem, d!zia elle: é 
prec'.so agora que fortif:quemos. este poder (o Executivo). E' indispensavel 
o n osso ar,o·o para que o Governo tenha o prestigio da nossa ·solic1ariedad:e, 
ú preciso isso pa1'&. que elle p0s_sa comJl!etar· ·a obra patriotlca .de firmar · a 
ordem publioo . 

Só depois disso - é que pqderemos experi~entar as vantagens. do nosso 
systema: de G ov.erno. " ..: .,-.. 

VozEss- Muito bem ! Mu it o bem ! (-Appla1tsos~ . 
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O. Sr. Leopoldo de .Bulhões: - Sr. PrE-sideiJJte, ac~bou dj) fallar o. l'e· 
pt•esentante do esp;rito conse.-vador, o defensor do _pri~cip-io da autoridaqe; 
a-cabou de fallar o chefe mais respei·tavel e mais respeitado do partido repu-
.:>licano, "Um dos mais iUu.str~s mernioros desta cvrporaçli.o, encarando a que, .. 
tão do ,q.ia sobre um p·risma unico - a nece-ssidade da manutenção da ordem 
publica . .... 

E' preciso ·que alguem falle em nome do prin-cipio da 1iberdade, ew. 
nome dos dil'el·tos do povo, o1vidados neste m-omento, já que, a cau-sa con·tra.rJa 

' encontrou um patrouo tão poderoso e que, incontestavelmente, fará pesar a 
sn·a palavra, o seu prestig:o na solução da grave -questão que se debate: 

.::linto, ·Sr:. Presidente, que a causa da liberdade tenha um defensor tão 
fraco; o mais obscu.ro mem!:Jro desta casa (não. apoiados), o mais moço dos 
que se assentam nestas cadeiras, sem o prestigio que dá .o ta1ento, sem a 
a utoridade que dá uma reputação firmada, . para erguer o debate á altura 
em que deve ser collocado. 

Não sei !fazer um· discurso, nunca o. soube; não tentarei fazel-o agora. 
Procurarei, tendo deante dos olhos a lei, i.nspirando-me nos dic·tames da jus-

tiça, defender as liberdades publi-cas ameaçadas, senão -compromettidas. 

Fui -cons'p•:radol!" depo[IS do go!>pe ele. estado e tenho stdo governista desde 
23 de Novemb-ro <J:té hoti.e. E, si bem me r-ecordo, aprendi na Faculdade á e 

São •Paulo, dominada, aliás, nesse tempo, pelo espírito -conservador, e · depoi:j 
(·m uma escola mais ampla - a da vida pwblica que a insu.rre:ção é um di-
•reito, desde que os abusos d-o poder não encontrem. outro conectivo; que a 
revolta é um direito a que os pov-os opp.rim·idos se socco·rrem em legitima 
defesa de sua liberdade e que não se pôde, solb o pretexto de ordem, exage-
rar os me:os de compressão ao ponto de esquecer, de sa-crificar-se a lei, o . 
nosso pacto fundamental e at.é os princípios mais comesinhos da civilisaçá.v 
moderna. Sim, é preciso não ·esquecer-se .que militas :vezes se teem ergui~o 
vozes, que repercutem no mundo inte:•ro, em nome da revol-ução, qu·e é um 
direito do povo. 

O SR." CoELHo RoDRIGUEJS: - Foi -com elle que se .fez a Republica a 15 de 
Novembro. 

O SR. LEoPoLDo ·nm BULHÕEJs: - Sr. Presi-dente, os espiritos os mais con-· 
servadores, ·os ohefes de escolas as mais ree.ccionarias ou d.utoritarlas não 
toma.riam, por certo, a responSa.bHid-ade de subscrever, eoorupul.isariam em 
aJpoiar a doutrina do a .ppel!Jo á diota;dura para a manutenção da. orCLem, dou-
trina ha pouco preconisada na tribuna p_e!Ó 'h-onrado senador pelo Rio de 
Janeiro. 

Ao appello á dictadura opponho o ap.pel!o á revolução, como a 3 de No- · 
vembro d-e 1891. 

·'. 
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:M:ac:1ul~y, Gulzot, os proprios doutores da igreja c:athollca affirm:.m que 
'l. revolução é um d:reito; ·as cartas e constituições antigas o reconhecem, o 
consagram. (1) 

F oi em nome desse d-ireito que a RepubHca se fez, derrocando as :-n st itui-
ções monarchicas, que ha mais de meio seculo nos regiam; é rpor elle que 
se legitima ·o noss·o r e;gimen; foi estribado n el!e q ue o Congresso, o povo e 
a força M'mada se levantaram a 23 de Novembro para depõr a diotadura, 
que ousara alçar o collo, e a nniqul1ar. de vez as tentathvrus de usurpação de 
poder. 

Surgio, então, a ;s/tuação actual - a da legalidade que temos sustentado 
e que contiJnuaremos a defender ao lado do mustre ,Senado,: pelo Estaçlo 
do Rio de J aneiro. 

(l) C'est un a'Cte hien grave pour tout hol')lme de sens et ele vertu, que 
J.'insm rection, la l'upture aves l'ordre êtabli l'entréprise d'êtablir un. orclre 
nouveau. 

Ji.'v\dentemf'nt = jout· était venu ou le pouvoir perd son droit á la fidéLté, 
ou nait pour J ~s peuples ce1ui de ce protéger eux-mêmes par la force, ne 
trouvant plus, dans l'ordre établi, ni sul'etê ni recours. 

Jour redoutable et inconnu, que nulle cànstitution humaine ne peut ré-
gler, qui pom·tant se léve quelques f ois, marqué par la main divine . 

Si l'êpreuve qui com.mence alot·s était absolument, interdite, si du point 
my.stêrieux ou il -rêside, ce g·rancl d?'oit social n e pas;;ait pas sur la tête des 
poúvoirs même que le nient, depuis longtemps le genre humain tombê ·sous 
!e joug, aurait perdu toute dignitê com me tout bonheur. (Guizot-Washington, 

êtude historique, pagine 13)". · 
"ll est imposs .ble de tracer le !"mite qui separe la resistance lêgi.time 

de la resi.sta nce illégitime; mais cette impQoSsibil ité résulte de la na tu re 
même du drmt et elle se rencontre dans toutes 1es sc·en ces moo:ades et po-
litiques . 

L e d'roit qu'a un peup.J~ de resister à un mauvais gouvernemen t est 
tout à f ait sem!Jo able à celui qu'a I'indi·vidu, à defaut de protection 'lê-
gale, de tuer un injuste aggresseur. Dans les deux cas, avant de recoudc 
à la force, i! faut avoir êpuisê tous les moyens reguliers et ·pac.tl qu-s. 

Mais dans i'un et dans l'autre cas; on ne peut n :er l'existence du 
droit. Un homme assailli par des assassins n'est ·Pas obligé de se Iaissen.· 
égorger, ,parce que personne n'a pu en care dêfinir exac•cement que! est 
!e ctegrê du peril . qui just ifie l'homicide . D e même une na~Jo.n n' est .pas 
ol>ligê de souflfrir pass:ve-in<:nt tous les maux que t.,_ tyrannie peut lui in· 
fli.ger, parce que nul n'est parvenu à determiner exactement quel exces 
de anau7(a1is governement justitfie l'insurr-ection". (Hi.sto,·y uf England, 
IX, 212. Maucautay. L e Gouvm·neme·nt dans La D é.mocratie, XIV, 175, La-
veleye). ; 

"La résistence à l'oppress·on est la consequence des a.utre.s droits ds 
l'homme; quand !e gouvernement viole les _droits du peup!e, l'insurre-
ction est pour !e peuple et pour chaque port:on du peu•p;e Ie plus sacré 
et !e plus indispensable des devoirs". (<..:onstitution de 18»3) Laveteye 
ob. cit . , .pag. 179. , 

"Um rei traidor ao seu dever perde o direito á obeà·enc·a, ê um re-
b~lde que pó d-e ser deposto. (S. Thomaz de Aqui no. D e ltegimme Principum 
ch. VI. , Laveleye, ob. cit). 



A d'ou.trina que o Senado acaba d~ ouv:ír, ·prêgada ·pelo h1mrado · S ei).ajÍ.or -· 
com tanto br:i"·hanti.Simo e cónvicção, esteíada com a a utoridade ae Machia· 
vel, me surprehende, me causa espanto e. me apavoraria, se 'me fos.se . licito _ 
duv·idar ·um só instaprt:e da condemnação que a es·p·era no Congresso e fóra 
delle . " 

Os grandes esp:ritos, Sr. Presidlente, não estão ao a brzgo de illU!Sões . 
fatídicas, . .so:flfrem como os mediocr·~ a . pressão .das cit>cum&tanc:ias q ue os 
rode iam, do m -eio em que v.ivem. 

E' naturaJ que, depois de uma commoção que abalou tão ;prCÍ.funda-
mente a .nossa 1Jatria, ruque'l"·es que presenciaram as angustias da -popu 
!ação desta Capital e ,as compa.rtífl"am, procurem exaggerar os recursos con-_ 
stdtucionaes ·para o resta:belec.i!mento . da 01~dem, queiram me~o .~udo sa.cri-
.ficar, inclus~ve a Constituição e as leis, ·para garah tk à tranqui.Jlidade pu-
blica, aáeditando que a aut-ori!'la;de da Jf.orÇa Só Por !Si pôde sawar· a su-
ciedade . 

/ 

Não; ·ê 'P·recizo que i!'es·istamo:; a essa corrente de opin•iã-o que tem ne.stt 
r ecinto um or-gão Cte tanto •presttgio ' e que póde noil ·c;onduzir a um > a;bys-
mo iguaa áquelle a que 'nos arrastaJria a rev.olta de 6 de tS•etem:bro, s·e tri·um· . 
phasse. Não; raci-oc<inemos com isep.ção, ob,servemos os factos CO'Ill calma e 
impa.rcialidade, não estejamos a fonmar doutr:nas de occa&iã0 em materw. 
constitucion-all, olvi<dando a gTave responsabiHda'ie -que sobre nós pesa n este 
momento crJUCO e escuro das instituições re·pubHcanas! 

.Não esqueçamos, senhores, que, se as rev;J<!tas têm perturbado a con-
solidaçã<:> do nosso regimen, os golpes de \Estado não o têm menoo. 

0 .SR. COELHO RoDRIGUES: - A'P'Oiado. 

O SR. LEOPOLDo DE BULHÕE-s: Nãio sei encarar com sympabhia a re--
• t · yolução, qua nc:to: -ella vem doe cima, sob a f6rn~a de golves ·de Est3!do, de 

abusos do ·'];}oder, de v.iolaçõoo de di-reitos, d~ •usuriiações de a ttdhuiÇões,' ' 
para fulminar a que 'Vem de baixo, sob a f6rma de protestos, ae reivindi-
cações, de restaur~ção _da lei e da Constituição. 

Não, q ueremos a R epubJoi.ca sem oppressões injust 'lf.icaveis:, que a pO'_. 
d·em to~·nar -odi-osa, c; s em a11 agi•tações populares estereis e conaemnav-eis, 
que díla1:a-m o período de sua · consolidação e .podem mesmo compromettel- <l.._ 

E·, por isso que não sentimos embaraços em respop.der de prompto á 
pergunta com que nos hom'ou o distincto Senador p.elo Rio de J a n e:ro : 

"Quere:s a dictadura ? Quereis a a na rch!a? 
Não, não queremos a qictadura, não queremos a a narcl1ia, queremos, 

sim, o regimen da lei e da Const:tuição. 

Foi pa:ra salvar a Constituição que esse exercito, a que s . Ex se 
re~e1iu composto de cidadãos de uma patria livre e não de pretorian~s 0~ 
co'ssacos, Jeva:ntoü-se corno um só homem "ho · d.!a 6 d s t b . . e e ·em ro; , fo1 l{f ra ' ·• 
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'manter : a ·lei em' todÓ . ó ~eu prestigio que a 'Guarda Nacional' acudiu ·ao 
appello do gover.no ·e 'os batalhões patr oticos se organizaram e se collo-

. càram ·ao lado delle; fni ainda ijara dO::fender a magestad·e da lei q.ue unia 
·parte da · ~rmada ensurdeceÚ-se aos - clamores do espírito de classe para, 
em todo: o período da 'Juta, só .ouvir ,a - '\Voz da razão_ ·e da autoridade legi-
tima. (A.poiadlos.) · 

0 SR ,. Q .. BOCAY;UVA dá um aparte. 
O SR. ·LEOPOLDO PE .ÉULHÕEJS: - Nem dictadura ·e nem anarchia; d:zia 

eu; a 'dictadÜra cahiü. a 23.·de Novembro de 1891, para não se levantar mais; 
·a ·caüdiJ.hageJ:Il a . 13 d·e Març.o deste anno, esmagada sob o . peso de uma 
conderimaÇão gera-l. 

O povo quer. o regjmen ·da l-ei, o povo. quer. que a lei se cump·ra e que 
· di'a_nte della se ·curve· .o Governo, como. o . mais obscuró dos cidoldãos. 

F1óa·a da l:ei não .ha . Governo forte, não ha Gpvenio que se iÍnP'onha 
á nação, não h a autoridade p;restigiada e legitima, . não ha oruem e ·nem 
se póde -ex:gir a obediencia dos cidadãos . 

. Fóra da lei ' rtão ha salvação vara à Repub-Hca, b.a o naufragio doella, 
as usurpações, : a vio)encia; a cie:;;.orckm,, a desinpegração dà Patr!a. 

Como quer o nobre Senador pelo Estado do Rio ·que nos convençamos, 
ora · de. que o· "si:tio ,; é 0 "interrein.~ da Constitu'çãó", a s.uspensãó total , 
embÓr.a tem]Joraria, de -todas as leis e garantias, ora que é a le.l m;ucial '! 

··Não E';:tbemos a que t)1f?OTia de ·si~io se refere S. Ex . 
. A da . CÓnst:ti.lição Federal não é essa, não se approxima 'dessa e nem 

com e lia s·e. parece. 
O sitio . da CoBstitu1ção dos Estados 'unidos do .Éra:si'l pão é inte1·1•egno 

da 'mesma ConstitÜição: não .é . didadura, e nem a , suspensão total das ga-
. ' ra.ntias, como ap1regoam. 

Não é tão pouco a lei ma.rcia·l. ·E: · u~ instrumento pólicial pará . o res-
'tab-;lecimento ·da ·ordem : e nada mais, determinando a 'üoristituição ·exprés-
same~te' as ·cotid:içÕes em que ~ seu émporego é J.~gitfmó, e ;fixando de modo 
inillud:vel a sua extensão: reg.ulando ,os seus effeitos. 

Não ha como .conciliar-se . o sitio, tal como acaba d·e s-er exposto .Pe.lo 
eloquente orador que me precedeu, .co~ a l~ttra ~ o esp>iritó da noss~ 
'constituição, ·dessa Con~>{'·tuição que . o Governo Provisorio de.cretou e que 
~onstitue. o s~u .maior :padrão de ~~~ria . 

Em face do · nosso dlre.fw· constitu cional, podemos d'stinguir as tres si-
. túações erri que se póde achar o paiz ~u parte ·delle: estado de· pa.z, estado 
rle sÚio, e:itado de [Juerr:c~. 

o estaclc de paz é .normal, é a:queJ1.e · e:~p que a ~yonstituiÇão 'e as . leis 
·têm pleiià ' execuÇão, a: segurança é ·geral,, ,a tranq]lilliclade pubLca inalte- . 

. ravel, 6~ dÍrGito's' dos cidadãos· encontram 'absoluta gàrantia: o estado de 
·sitio,· :p,rovoca.do em .regrq., por uma grave commo.ção intestina, 'amplia . os 

"podei·es ·-poHeia~s ~a it'Í.JtorfçJ,ade oivil; autodzarid.o a suspensão, ·por ·n,mi-
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tado tempo, de a!gumas garantias da: liberdade 'individual, isto é, permit-
tindo a detençãd e o desterro. O estado de guerra, finalmente,' ~ aqudle em 
que a necessidade de repellir uma : nv~são extrangei~a, de combater o 
inimigo, exig;e a proclamação da lei m arcial, · e que a todos aquelle.s que 
se acham no theatr0 ·das operações se a ppliquem as leis de guerr a. 

O estado de sitio en contra o seu assento no art. 80 da Con·Et tuição e o 
estado de guerr::- no ·a rt. 73 21, cujas dispqsições synthetizaremos 
assim: 

"Em caso de grave commoção intestina, que po~ha a patria em immi-
nente pet·!gq, decret:u-se-ha o s .tio, que permittirá a detenção e o des-
terro (art. 80, §_§ 1 • a 4"). 

Em caso de guerra ex.terna serão postas em ·execução as leis militares 
'· para o tempo de guer.ra, s endo então toler ada a pena de morte." 

Vê-se, pois, claramente que o legislador const!tuinte permitte o sitio 
nb caso de commoçÇies intest'nas, graves, perigosas para a R epublica · <?-

·para a Patría, e a p roclam ação da lei m arCia l . <·q·ue outra cousa não .é se-
não as leis meita res em tempo de gu erra) no caso de gu erra externa. 

O estado de sitio não , desclassifica jur 'sdicÇões e . durante elle não . se 
pôde processa-r e n em julgar os indiciados em crimes políti-cos ; o estado 

rl.e guerra uo lei marcial desclass "f!ca jurisdições (lei n .' u31, de 18 de $e· 
tembro, de 1851), admitte processos e julgamentos e a con demnação á pena 
capit al. 

A pena de morte só póde ser imposta sob regimen da lei m ar cial, ,lei 
que · só se a•ppli~a n o theatro das operações bel!ica;s e só tem execução -no 
tempo da guerra externa. 

Esta já era de · facto a doutrina const' tucional na Monarchia e n a Re-
publica m a is se accentu ou, não a dmittindo duvidas, como já vimos . 

Sr. ·President e, a revolução de 15 de Novembro de 1889 não veio so-
lapar · as liberdades publicas, já reconhecidas e acatadas pelo - poder, não.; 
ve· o a largai-as, desenvo·lvel-as, garantil-as com mais efficacia. 

•Se assim é , como · comprehende-se a doutrina ha pouco expost a. sobre 
o pstado de ·sitio, qu e attribue ao Executivo, durante a suspensão de ga-
rantias, a dicta dura , poderes discricionarios e ;!limitados ? No regimen an· 
tigo ninguem ousaria sustentai-a e em face do nosso pacto federal é in~ 

sustentavel. .. 
O SR. Q . BocAYUVA: - No regimem a ntigo, durante a revolução dq Rio 

Grande, as autoridades foram autr.riza.da s a prender sem culpa fOTmada 
:;t um juiz da Capital, que deu "habeas-corpus" a um criminoso daqueHa 
·revo'lta, f o' responsabilisado . . 

O SR. LEoPoLDo DEl BULHÕES: - Teriho em mãos as ~·eis que suspen-
dernm as. garantias no -Rio G-rande do Sul e hei de res·ponder a V. ]1x. 

' quando tratar dos decretos d-o g·ov·erno a-ctual, de Fevereiro e Março, man-
(\anl'\o • submetter ao fõro militar os criminosos civis . Se no correr da dis· 
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cusr>~o e~quecer-me Ç.este 11ontQ !mportante, Y . Ex terâ. a bondade de cha-
mar-me para elle. 

:Sr. Presidente, o estado de sitio suspende algumas garantias da liber-
dade individual, autoriza, como vimos, o governo a tomar medidas extraor-
dinar:as de policia, · mas não passa clisto. Tudo quanto não fõr detençáó 
e desterro póde ser legitimado pelo s:tio, .pois que elle só permitte 
-dete"!:çcio e deste7To . 

E' para prevenir os abusos a. que o sitio pó·de dar lugar que a. Consti-
tuição !mpõe ao Executivo a obrigação de dar contai! ao Congresao da!. 
medidas que houver tomadc:, -~ exlge a. r'esponsR,bilidade das autoridàdes que. 
tiverem ordenado taes medidas (Const., art. 80, §§ 3° e 4°). 

Estado de sitio não é estado de guerra ou 'lei marcial e nem com esta 
pôde ser comparado. Durante o · s:tio não h a proceE?sos nem condemna-
ções, não ha julgamentos e nem im•posições d·e pena; o estado de guerra 
a.drnitte urnas e outras cousas. No esta;,do de paz e no estado de sitio nin-
guem pôde ser condl)mnado á pena de morte; no regimen da lei marcial, 
isto é, no caso d-e guernL externa, a pena u~tima ;p:óde ser -appUcada . A 
Const:t~ição reza: "Fi-cá abolida a pena de morte, resa:lvadas . as leis m!-

lital·es em tempo de guerr.a art . 72, § '21" . 
Ora, se o •sitio não é lei mar:cial, corno pôde ser interregno constitu-

cio~al ? Que interregno é este, regulado pela propria Constituição, que pôde 
ser suspenso pelo Cong!'esso, que só permitte a ctetenção e o desterro, que 
não exclue o habeas-corpus senão em relação â.s _garantias determ'nadas e 
suspensas ? Que poderes dism'icionarios e illi'YYIIÍtados confere o s!tio ao Exe--
cutivo, quando lhe impõe a obrigação de prestar contas de seus actos ao 
~oder L \')gislativo, que .pôde arolproval-os ou não, e m a nda respçmsab'lisar as 
a utoridades (in0lusive ct Presidente da Repub1ica) pelos abusos que com-
metterem? 

.·No proprio estado de guerra, os commandantes em -chefe, os generaes, 
não têm boderes d'-scricionaTio~ e illimitados, pois estão s-ujeitos â.s leis que 
regulam a quelle estado e respondem pelos abusos que cofumetterem. 

Como pôde o sitio se-r inte·rrel]no, isto é, absoluta cessação das leis e da 
Constituição·? · ., '~--r::·r; ·r 

Na commissão dos .n, que deu parecer sobre o projecto de constitui-
ção, · offerecido á ~s.!iembléa constituinte pelo governo proviso~io , discutia-
se largamente esta materia e fOi nessa discussão que eu aprendi o que agora 
re-produzo , 

A doutrina, portan":o, Sr . Presidente do nobre Senador pelo Estado do 
Rio não encontra: apoio na lP.ttra da Constituição. ' Encontra l-0-ha no es-
J:}'rito da mesma Constituição .? Esse espírito tão genuinamente republicano 
e livre repelle a dJ.ctadura e o despotismo, é abf!olutamente lnconctliavel 
rom os poderes i:llimitados e irresponsavels. 

Na Republica a responsabiljdaoe das a]:JtoriÇiaéles, desde !\· •)Tll'\i<;; (:leyaqa 
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na hierarchia administrativa ou· judiciaria, até á mais modé~~a ou obscura; · 
~ um . ;:iogma. Todos os pod.ores po iticos da nação são limitados .. 

A · céi'n;,tituição de 1823 ab..:>: i·o· a .s· penas illfamanres, a m a1·ca de ferro, 
quente, os áçoites, o confisco ; a carta federal de 1891 foi além, mui o al~m, 
!·eve:ando o espírito human tar'io e civilisador ' da primeira constituinte . da 
ReJiublca, áboiio a Jiena de g'a:és, a pena de banimento, a pena . de morte. 

C~mo admittir-~e que essa Oon H ituição, elaboraida com tanto ·zelo, · 
com tanta pre.'/dencia, inSpirada : no mais v'ivo desejo de dota r o. nossa pa -
tria com um co.digo. pnliti<'o modelo e que servisse ·em todas a~ sit~aç·õ~s ·. 
de nossa vida social da .ma' s solida garantia da:s Ji'bel;dades pub'icas, c~mo . ~ . .. . . ~ . ' 

admittir-sc, digo; · que esse pactó f ederal :faculte ao Poder E xecutivo, em 
üm . 'mom~nto dado·, deartte. de um rribvimento popular . quaÍquer: a slispe~-
são ele todas as suas disposições, de · todas as leis, a annull~ação dos outros 
p oderes político:" da nação, a procl~mação da d ctadura ? Se assim foss~, a · 
Con stituição n~o seriâ um codigo de liberdade, seria uma escriJ?tura de ca~ 
p'Úveiro, como jtÍ o disse · ~m dos esp'ritos mais alevahtados e fulgurantes· 
da_ g~ração <*) · · 

\ 
'o digno ·representante dÓ · ·Estado do Rio, sentindo gran de diffi:;uldade 

ou reconhecimenclo talvez a impossibilidade de sustentar à sua thEoria àe s :tio 
em . face do nosso direito constitucion al ou. dos . textos .claros e ex]:}!icftos do 
art. 80 da Constitu ç.ão, ·foi }.frocurar ·apoio pa ra ePa nas iEigtslações é · ju-
risprudencia de outra s n a Ções . 

· Poderemos nõs, Sr. Pr~idente, importar disposições legh>lativas · e ju-
ris-pruàencia extrangeira, quando temos nà Constitui ção âisp·o.Síções ·e:X'-
l)ressas e t erm'nantes, regulando o sitio ? E' muito . amor ' ao que ê extran-
geiro e menospreso a o que é . nosso. · Se• ainda o direito extran.geiro. rosse 
mãis· adianta do· do qu e o n osso, a importação · descabida teria explicaçâÓ, ·mas 
n ão é, como o mustre. senador se :n cumbiu de convencer-nos . E:m vez . de 

. rec0rdarinos· o que fez a ing'laterra em 1 700, a Fra n ça abalada· pela · ági-
taÇão so.cialista, a· America nas a n cias ·de ú'ma guerra colossal , em cujo golfao· 
qua:>i subverteu -se, consultemos o a rt. 80 da . nossa lei fundamental e · os· 
q'àafro· J)aragraphós em que eli e se desenvolve (l€)': 

"Àrt. 80. Pod er-se-ha dec'ara r em estado de sitio qualq'ú·er· pa.rt'e ·cio:· 
terril:o·rio da . l::Tntão, suspende ndo-se ahi - as garantias córist'tuc.ion•3.es por 
ten1po tletermna!lo, 'qti·3.ildo ·a s·egurariça da Republca. o éx;ig'a-, em caso de 
aggre.ssão , extro'l ngéiraJ, ou commoÇão -Ü'ltestina. 

§ 1. • Não se achando réuni d.o o Congresso, e cDrrenclo a pUtrià ' i1n7ni'-
n·ént e 'p erigo',' -ex 2r c'êrã -'et-sa· -a.ttt-ibu' ção ·o ·Pod er Executivo F ederaL 

§ 2. 0 · ·Este, porêíti. diirante. o estàdo de· 'Siti.o, restringir-Se-há, nas ~fii
didas . à'e 1'epress'ão cc)nh'a as ''pessóÍls 'a 'impor: 

1•, _a !re't en Ção ein' 111gàr não dootiiiaa0 a os rêos cie· ·crimés 'communs·; 
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·- ·~~. ' 2c, d~s,terr'?. .pa·~ , ·ou~trgs _sitios, p,o . territor~o __ nas,i.<:>n.~l. ·· ~: . . 

§ 3.• Logo que • s.e reunir o 0ongresso, , :o . P1:e~i~ent!l . d~ ~.e.fl'ublic,~ lhe 
relt'!tará.-_ mofvando~üs, [\[3 .m~dldas de l'-xç:epç[0 q;u e ·houyçcem !'Jld,o tomadas . 

. :§ . 1· • .As. autoridf!.de·s· 'C[Ue tenham .·Ordenado t.aes ·. 1ned).das• sãq. -r·e.sponsa:.,_ 
V;ei~ pel,~s ·;.l,<l uso~ com~etfidos" .. . · . 

. . '· S:~- ·~m _F.tã.nç[J., IJC!glaterra, R~public;;: ~rgeptina, e·tc , .• o · .s:tio ê lei mav-
'çial ou_ é~ ni:otis do que isso, é .inten·egno .aonst;tuoiona,l, .pouco nos. importa; 
na: Repub~ca do's Estrud.os -U~·idos , do Br asil é só :a .que. d.·z o a rt . 80 da 

·canstitu'ç·ão.: meio repres.8ivo de movimentos revolucionarias, a utorisando 
o ·,Gove·rno a .detw ou a desterra,r c·ida.dllios podendo ser igualmente. empre-
gaÇLo em c.aso. de invasão extrangeüra, porq~e .as . ]eis regu'ad~ras . cl~ ~tado .· .. ;' " , . ' . . 
de guerm (Jei marciwl)· só teem applicação n o theatro das .operações ele 
guerra. 

Entre ·O'S .-puJ;>licis.tas à,rg~entin,os, Si·. P'l'eS·i~ente, lembrados ' p•elo honrado 
Henado·r do R' o de J~.neiro,. · en~ontro um que não pa re·ce inteiramente favo·--
ravel á;s bpiniõe.s externadas por_' S . . Ex .: Ref·irc;-me a Sat>'!YI!iento \.q-ue, criti-
cando Julian Barraquero por pro.põr a substituição do sit io pe~a marciGJ-1 cri-
Hca a:Ilás injusta) , . diz: 

·· " E1 ·estado ·de Siüto. es un~ at<Omuaci•on· d.e Ias 
. ' I 

tfacuQta:d prevêntiva àe -imp.edir q·ue se cometa el 
casti§aria duramente . Se .. susp~nd.e ei der·echo 
detenido . 6. apartado de sua pi:e13unto pt.op0s·jto, 

leyes de la guerr-a. ·Es ia 
delito que la ley ·m·arcial 
ele Jsaber pOt;·quê es uno 

J>ero ,rtü puede • el. aa'rest•godo sêr sumetido á juic-io. (1) El estado ·de S·itio, 
la ~uspenslon de! liabeqs~oo;;Jus son· Ia .misma c•osa, con pa;Íabras distin-tas. 

E j'á , •que ci'~e i o nome ão illústre p·ublircista ~arraqueoro, seja-me Uc"to 
~er urp. tre·c'ho de sua obra. - Espr#o· ~ P1·a,ti0a, da Constituição A1'gentina, 
emho·ra me .afaste àeUe em' _wl.guns pont~s secundarlos àa doutrina . ~ue ' ex~ 

, ;pée (l~) : 

"<La , f<lcu'tad ' de suspend'e.r ias g<\rantias. ,' cunstÜuc'ona1es, que ti.ene 
€n s·i tanto·s. vi.sos de absoJ.utismo ·aebe· por consiguie'nte . estar s·uj€ta a una 
pro!'ja y concienzúda reg.~m(')nta~ión . rS olo .ass1 'e·l estado de sfP,o socâ me.-
nos attentatoriÇ> á 1\J.S l'iib<errtades· puMircas, y ser·á mirado con, ,menos' 'J:loi-;ro·r 
y a vers'·on. 

•See:-uT>. .nues.h:a êOnst!tudon. · ·el ·estl'l..do de sitio no ·dâ. como ·se "•ha cridc; 
· facultades -tan extraci~dü1a-r'·a.s qu e pon9'.1n ·é], honor y la viãa de '1os : ciu-
dac'ianos á me1·ced de los gciberna:n tes:·: -re•P"·cto . a"· 1as personas Ias ·racul-
tade• del . Pres'dente se lhnitan á a''r es.tar ·'6 t rasladar fi. ,los presuntos cul-
;pa·'Qles : Pe1' o, aunique do.loi"Mo sea· dieirlq ... e' ·(Jstado · à<> sitio ... ha -s.ervido en 
la ·.RepublÍoa Argen't'in·a ·P-ara vi-alar rt~das las· garant-ias . ·const·ituc'onales; 

·, '(1) 'Intrôd . C! o' Es•p1titU y ' Pratica Ele · "la · c'onstitúciort 'Argenti'na. 
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para castigar 6 deportar en vez de trasladar ó aúestar, y para satisfaoer 
miras 6 venganzas personaues . 

. . . ·El estado de sitio sin ]ey ceglamentar-ia, que precise los poderes y 
fig€ a responsâbilidad de los d'uncion arios, incita ~! abuso y á la arbLtracie 
dad. 1Si á ·estas reflexiones se agl-ega la carencia de respe>nsa;b ilidad que ca• 
ra:cterisa ai gobi_ílrno a.rgentino, t endremos av.e6guadas la~ causas que ha-
cem .ele! estrudo de sitio una amenaza constante para los der-echos y liberta-
âes de todos los hombres 'CJUoe pisen e! su~lo argentino." 

.... ,_. 

E' pre·oizo, ·Senhores .que .o si ti to não se~a €ntre nós o · que te-m :;'ido na 
visinha Republica - o descredi<to da constituiç'ão e do regimen democratico. 
INonhuma mec1ido 96 presta maJs do .que eS88 · aos abüso;s d.o poller t aos so-
phismas das ga!rantia;s ·constitucionaes. 

Inf~izm·ente, p·arece •que vamos seguihd.o os tristes exemplos da Repu-
bllca Argentina no m::>do .de compr-ehender· o s itio e de a pplical-o, violando 

· os textos e~p.ressos do nosso codigo politico. 
Paca evita•r con'fusõ(~:; lamentaveis no assumpto, Julian Barraqu·ero , 

depr•ls de tt·atar ·do sitio, •deifine e ca•raéterisa a lei marcial . Ouçam oi-o: 

"La verdaelera defi.nicion, la genuina interpt·etacion de la l·ey marcial, 
es la que dá un '!}rOfeso.r de la celebre Unirver~>i-~d ele HaQ-vaa·.c]: cua ndo <rioo :. 
La ley marcial aquella regra y_ autoridad rn.ilitar que exis~ em t iempo . de 
guerra, y es confer ida por las leys ele Ja g uerra, con respec:to á las personas 
y. á las cosas que se hal1a'Il •bajo y d·entro de! desígnio de las· opernoLones 
mitltares ' activas para hacer la guerra y que estingue y suspiende ,por el 
momento los. derec1h os civHes y los remedJos , fundados sobre ellos, ei -cua nto 
!)Uecla ser necessario ])3Jl'à. el p leno oumvl.im-ien to ele los propositos de ·l.a 
guerra, quedando Ja p<~~rta que Ja pane en pratioa, responsable po1· qua!qwie1· 

ab·ttso de la a·u.tO?·iclad q1te OJi se le .IJOnfiere . . . 

La proclamacion ele !a . ley marcia] no impo,rta otra cosa qu.~ reempla-
z.af las leys 01:elinax-ias po.- las Jeys mil-itares; 1Jer.o jam,as el absolutismo ó la 
ditaclumL L a .Jey marcia.l se aplic~ ta'Il sol; en el t;at;:o :de las , opera~ 
clones unil itares, clohcle ver clacl·ei·amente ~eva.J ece le, guerra: e tc." 

Conclusão : sitió é uma -causa, lei marcia.! é outra; · tanto o sitio como 
a lei marcial não conferem ·poderes ·i !limitados ao executivo, não importam· 
em di-ctadura, não ·.dão lugar a i.nterregn0 consti'tudonal. 

O nolwe Sena•doõ- ·pelo Rio -de Janeiro ãiverg.io ela commisisão · em dous 
pontós, -quanto á doutrina àobr·e o s itio e quan•to á apr eclação das situáÇãó 

' I ' 
das 'rircumstandas em •q u e ora .se ·ach am esta capital, Nic.the'roy e 1S1. Paulo': 

'Sobre o pri.rn·e'ro ponto de cli'Vergencia j lá e'xternei tudo quant0 de mo-
mento me occof'eu nesta tribuna ; ·passa•·ei agora a occup'lr-me do segundo. 
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A CommissãJC> a,f!i-rmou no ·seu parecer que a · decretação do sitio não 
era ·e não podia ser arbitrlllrie. por parte do Cong'{'esso ou do Boder Executivo 
e Çle .facto nãto o ê. A Constitmção determina positivamente as cond'ções 
em que o emp·rego da ex~.raord:naria medida ê legitimo: grave commoção 
intest'na ou invasão extrangeira, Íue ponham em imm'n•~nte p<"rigo .as insti-
tu·ções e a patrla, etc . · ' . .. · 

Ora, Sr. Presid e-nte, uma g'{'ave commoção é um movimento conspirador 
manifesto, ·conhecido, publico, dispondo de ·poi'Lerosos meios . de acção e amea-
çando :prapagar-se pelo pa-iz. 

Não vejo nada disto agu1, nem em Nddheroy ou .s. Paulo. Re'nam em 
' todos estes pontos a calma a rri!Üs p.rofunda, a tranqu'llidade a mais completa. 

Póde-se -comprehender uma -commoção perigosa para a Republica e para 
.a Patria, occulta, resérvada, subte:r;ranea, medrosa e que deila ninguem tem 
nottcia? A propria policia· nio a t:eceia. . 

Não; a com moção não ê · um ente de razão, um phanta:sma, uma som-
bra; é 'um facto pl).b-Hco, real , alarmante, que sobresalta ao paiz, intei.ro, que 
r.b-riga o govelt'no a ter a tropa de promptidão e. a policia vigilante. 

!Sr . Presidente, permitta.-me que confesse a y. Ex. e ao Senado com a 
franqueza que o caso reclama .,...- o unico sobresalto que existe hoje no Rio 
de Ji]..neiro, em Ni-cthProy -e :s. J>a.ulo ·ê o que ·o estado de sitio ;porovoca. · 

Nãp ha que se julgue seguro. SOib a pressão do sitio mórmente COD;J.O vai 
elle .sen{!o e~tendido e ·ex,eootaüo ... 'Tem-s& medo da poli.cia, tem-:;;e horr.or 
ao sitio. Esta medida, tdlera.v·el ·em' circumstanciais especia;es, anormaJiss·imas, 
to, na-se um vexame, uma arma de pers.eguiç·ões e vinganças, um perigo pu-
blico, quando ã·ec•:etada em tempo de paz, em uma situação calma. 

Disse que a -prop•ria policia n ão receiava. 'perturbações e para assegu.-al -o 
tenh 0 a ·Palavra do governo nas mensagens ·dirigidas ao Congresso, ·e o facto de 
ter obtido licença para ir pleit·ea;r eleições em s ·ergipe o actual chefe de po-
:icia desta capital . , . 

Pois q uando 'o governo lncencrla ~ seu ch~fe ·de polícia, · o 'seu bt•aço direito 
pa1'a a manl.!tenção da, ordem,. não é evidente q ue a tranquillidade publica es-
tá garantida n(lsta capital? -

Que •ha em ISI. P a <Uio, em N'.ctheroy, que }JOssa justi~hcar o .sitio? Desejaria 
ou'vir a palavra do Sr. Campo;; Sal'les, pois si n?Lo i:ne falha a memoria S. E;c. 
attdbuia ao sitio a demo~ru d~ organização dos partddo·s em ·s. Paulo, depe•n-
d'endo ·dessa: organização a boa marcha ela política republi·cana no Estaclo. 

Nestas circumstancias, me ].Jarece inconstitucional a . decretação de sitio 
para .o Distrioto 1 Federal, Ntctherqy e s' . .Paulo ·e a ·Commissão de poderes nãio 
teve . ainda · occasião de .v~r refutados os wrgumentos que ap·resentou em seu 
parecer, neste sentido. 

;Si o sitio 'é hoje ·necessario para a:ba;far fermentos Tevolucionar!os, como 
se diz, eu perg·unto 1onde nos l ev·arâ. essa doutrina? Ao ruby.smo em que se de . 
bate a Hc'P,Ublica Argenti·na, ·Onde j!á d·ec.retou-se o sitio por •30 dias em Bue-



330--

nos-Ayres; po~.que um incendio devorou O · mosteiro de -S. · Srulvador - e .onde o 
· estado de sitio tornou-se o estado normal. 

Eu lamento profumd .. amente que estas doutrinas subversivas, perigosas, 
tenham um qrgão tão illustre, tão orientádo e de tantas responsabilidades 
·como o -Senador' pelo Esta-do do Rio . 

S. Ex. referiu-se aos Estados Unidos da AmeTica, onde a sus~nsão . d.:J 
.... «habeas-corpus" · só teve loga-1' uma -v.ez -em u-m seculo; ·para eternisa.r entre 

nós o estado de sW-o. · .. 
Os •povos livres não toleram a suspensão de -ga~antias .s·inão quando, estas 

garantias. já-foram, cm•-ceadas por· uma coinmoção intestina, grave, persistente, 
·-invendvel· pelos mejos ordinrurios·. · 

.0. sitio não suspende a Co'Ilstituição, não att:nge os ·poderes cons•titucionaes, 
não ·alcança as ·imn?uni-G,a;ctes· 1parlametares e não -póde ir além ~da · situação 
excepcional, extcaordinaria que o provocou. 

Dar-lhe maior amplitud·e, estendel ~o no tem·po, cessadas as perturbações 
que o. deterri-linaram, é annuncãar, não o anniquilamento da revolta, a .paz e a 
ordem constitucional, · como em termos inHÍudiveis o fazem as mensagens do 
Pod'er Executi-vo, mas o regimen do terror, das d~lações, . <ia;s :sus'peitrus' e das 
pPrseguiçÕes, tão lutule_nto e triste .Como a propria Tevolta. 

Tratando das immunidades P.arlamentares, S·r. •Presidente, o nobre se-
nador pelo Rio de Jimeiro reproduziu áqui. um ar.gumento que lá fora tem s~ 
em'pregado contra ellas, mas absolutamente sem vrulor . · 

Disse 'S. Ex, : "Quando os cidadãos não 'teem ·gal·aritia:s, como gozarão d,; 
immunidades os seus .representantes? iPois poderá um grupo de homens pre-
tender a posse de prer'ogativas quE! o pc:iv.o não tem?.,._ 

Antes de tudo, <&. Pn:esident e, a incórrecç·ão da phrase que o nobre Se-
n'adbl; me permittirá que· assígnale : O Congrésso não é um grupo de homens, 
é um dos orgãos da .soiJJoeii'ailia nacional, ·é ·um poder po'lltko, erxo <te todo o 
mecanismo constitucional . . 

. J'á. alguehÍ, é certo,~ ·consideroU, nflo um Simples- agrupamento de homen:s 
mas · um ajuntamento i!Hcito, fóeo de <:on.spirações, e. mandou dissolvel-o á 
mã0 armada. 

_Oreio que o nobre. senador não applaudiu ·o facto s;, pelo contrario, lamen-
tou-o ; no emtanto agora olvida a TésJ?eitabi!i:dade da representação nweional, 
autorisa;ndo a suspeita de que deputados e senadores prevalecem-se de suas 
im~unidades par~ provoca'!' moviment~s perturbadores da .ordem publica. -

. . Sen:hore~. já -o dí~se a CommissKo de Constituição e Poderes e agora repe-
tirei - as immunidades parlamentares não são ,pt-'yilegios pessoaes-con<:.edidos 
aos membros do Congresso, são garantias dadas a um poder constitucional afim 
de que elle possa desempenhar as · s uas funcções. 

0 .('Óngreso fa~ a iei, decreta- ·O· estado de sitiO, SUSpende-o, ·quando de-
cretado pelo Poder Executivo. apnrova os actos 'deste po<!er. deni.mdâ, proce!!-
sa e 3ulga: o .. :Preside~t:e- <ia 'R_ériubuca. 
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; Ora, _(!omo poderá exocc~l' _:ElS~as e outl'as attribu:çõ_es sem _as prero.:-at~v:a~ 
que hoJe lhe querem 11ega;r? · 

!Sem as immunidades, os representantes da nação estão á mercê do Pre-
sidente da Republlca e como conseguirão processai-o e ju •. gal-o? 

\ 

Com effeito, para anniquilar de vez o Poder Legis1at:vo, que .na RepuQlica 
arrasta uma vida mgloria, sinâo triste e lamentavel, só faltava este golpu -
deci'sivo~ 

Neguem aos seus membros a immunidade, que nãó é" sô a ii-responsa·bill-
(;ade da palavra e do voto, mas tambem a inviolabilidade da pessoa d'e cad;;. 
representante, fóra do Cong>resso, e verão ocompletámente annullado ·este· Oi· .. · 

gão do poder publico em .nosso paiz. 
Não ha caminho mais r_ecto para ohegar-se á dioctadura, mas .nós co·mba-

t,emos e combateremos a d:ctadura e por certo não .;ha ·de 0 Congresso faqil'i-
tar"lhe o adlvento. 

A · ühmurtidade paralmentar· é um privilegio odioso? 
.. Não ·pódé sel-o; 'POis efle é .dado a.o manda tario do povo' afim .cr;e q:ue o Po-

doc LegisJattvo perenda ·com independencia, livrto de qúiW:quer ·coacção, os di-
reitos do !}ovo e vele p'elas liberdades publicas, .contendo 0 Executivo, n~s

ponsabilisando-o pelos seus excessos. 
•Pôde p~·esta.r-se ao· abuso? 
Não o contestare!, mas, mais graves abuso5 dará Jogar um Congresso sem 

liberdade, sem ind.ep~ndencia, chancellaria do ,Poder Execut.vo, ridioc~lo simu .. 
l&:cro de Poder I,.egislativo. 

A immunidade não é o unic-o privilegio ·consagrado pela Constituição, não ·, . . . 
ha quen;~. o ignot·e. 

O P.res~dente da Republioca tam'bmn tem os seus -, é processado e julgadu 
não pelas jus-tiças ordinaria·s, como os cidadãos que o elegeram, ma;s pe·lo 
Cong1:esso nos crimes de ·respoJ?-sabilidade e pelo Tribunal F.ederal, nos cri-
mes communs. 

O ·sitio suspenderá tambem estas prerogativas ·do chefe do Estado? 
·Si · sUspende "todas as garantias", co1no ensinam, não se poder{!. abr::· 

uma excepção paa-a .as do ·chefe do Poder Executivo. 
Não, Hr . . Presidente, ~ estado de sitio n iio alcança _as immunidades par-

lamentares, ·não as pôde al-cançar; e si ·essas i~munidades são necessarias em" 
tempos normaes para o .regular funccionamento de um dos poderes coríst itu~ ·" 
cionaes, ainda mais necesSa.rias se tornam erh épocas anormaes, nos períodos 
de agitações e guerra. 

E' justamente nessas épocas, nesses ·períodos que .a fiscalisação do Exe-
Cli'tivo Se faz · m:steor, .qU:e a l;·epi•essão dOS abusos se torna indispensável par<t· 
a fei:.cidade (la nação e . garantia das instituições. 

Nos termos expz:ess.os dos arts. 19 e 20 de nossa- Const'tuição, os .deputa-
dos·. e senadores são 1nviolaveis pór ~uas opiniões, palavras· e votos, no exer· 
cicio (lo ·mandato -e, de_sÇte que tiverem recebjdo o diploma, até nova. eleição;. nãu, 
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poderão ser presos e nem IH· acessa das'. criminalmente sen1- ·previa licença de 
sua Camara, salvo caso de flag.rància em. oclme inafá'iançavel. 

Neste caso (da prisão em flagra nte) , .]evado a processa· até pronuncia ex-
clusive, a a utoridade processante remetterá o.s autos á Camara re-spectiva, 
para 'resolver sobre a · prncedencia da acçusação. 

'l'eniho ouvido dizer-se, Sr. P ·residente, que 0 sitio não a,tting~ a •. disposição 
do art. 19! mas comp~·ehende a do art .' 20, . isto ê, respeita a inviolabilidade 
da palavra e não respeita a . i·nviolabili.Jade da pessoa do deputado ou sena;ior. 
Em que )JQ"incipio de direitc ou regra de hermeneutica se estriba semelhante 
distincção? E' sophisma banal e nada mais . . 

Qual é a legislação de paiz culto que não "reproduz mais ou menos as dis-
posições elos arts. 19 e 20 da nossa COIIlstituiçã.o? Nos Est<lldos Unidos do 
Norte go.sam os deputados e senadores das immunidades parlamentares, salvo 
em caso .de crime, de trn.:ção, d'-elonia e pertur!OO.ção da ordem. 'E' certo que a 
immunidade s.ó os protege durante a viagem de ida e volta do Congresso ·e ·dtl · 
:-ante a sessão legislativa. 

Na Inglatenra, uma vez o rei ouso'u violar a immunidade v.arlament<.< .::, 
mandando ·processar a· m em.bro da Camara dos Communs, Elioth; e este des-
acato ao parlamento, diz Erskine May, muito contribuiu para precipitar o 
desfecho fataa da luta com CaroJ.s I, cuja cabeça rolou no patíbulo (1). O 

granile privilegio do parlamento repoU:sa sobre o art. 9° da "Declaração do~ 
direitos '' e tem sido acatado como inherrente á funcção Iegislat;va (2) . 

Na . constituição belga deparamo~ nos ar.ts. 4•4 e 4·5 com disposições n.na .. 
legas ás dos at'ts ~ 19 e 20 do nosso pacto ,federal: "Aucun membre de !'une. ou 
de l'autre ·Chambre ne peut êt<re pou.rsuivi ou rechercê á .]'occasion des opi-
nion8 et votes émis paa· !ui dans l'exercice de ses fonctions (art. 44). Au(;un 
membre de !'une ou de l 'au tre chambre ne peu.t, p,endant la durée de l;;L ses-
sion, être poursuivi ni arreté en mat-iére de repression, qu'avec l'autorisation 
de Ia cllambre dont il fait partie, sauf !e ca.s de .flagrant delict (art. 45). 
' • • • ' ' ' ' •I• " " · ' • • ' • : • ' , • • "• • • • ) • "' • • , . , • ' • ' '• • ' ' ' • • • • • ' • • ' • • • • • • • • • • •' • • • • • • • • • • • ·• -\• • 

La detention ou la poursuite -d'un memL!re de !'une ou de I;autre chamlJt•e 
est suspendut' ·pendant la sessioL et pour toute sa durée, si lâ chambre !e re-
quiert (art. 45). " 

(1) Histoire constitucionalle de !' Ang!ete-rre, E. May. 
(2) L a liberM d e la parole et des débais comme aussi de tous les procédes 

dans !e sein du parlament, ne peut être émpechée ni mise en question, soit 
dans une cour de justice, soit ailleurs. 

"Les vaies de fait contre un deputé sont sévérement pun;-es par ·les tri-
boneaux. Si n' est en cas de flagrant délit aucun mem.bre des deux chambres 

ne peut être arrêté sans l'assentiment de s"es collégueS. Avis d'une anestation 
d.oit être immediatemente donné O'U prési,dent et l'assemblée déCide si eHe 
veut fai•re usage de sa prérogative et réclamer le prisonnier, ou· bien laisser la 

j1,1stice su1 v r e, son çours". Institutions de l' AngZetMTe, Karcher, pag. 3·58. 
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'.rhonissen. , commenta,nd0 esta. disposiçâb "La cunstitution belge annoti\e · 
. (pag. 1·56) diz: " •L~ but de cette qisposition est de favoriser ét de garantir la 

iibre manifestation des pensées .et des vreux des deputês. L,e Cougrês Na tio· 
nal a voulu q'ue ·chaque membre des chamlYr& put exyrimer ·son opinwn tout 
_enti.sré, san5 avoir â. se préoocuP.er des consequences que cette ma.nifestatio::J 
pourrait entrainer. L'article 4·5 assur-e une fnviolabilitê légale â. la personne 
de cha·que membre du chef de sa conduite rparlam&ntaire, c'est-a.-dire que ses 
?-.ctes ne peuvent pas ·devenir la matiére cl'une poursu:tt:: judiciaire; c'est ainsi 
qu'-on .!'ente•nd dan:s tous Jes g<OIVernemerrts re"Presentatlfs ou •varei'lle d•ispo-
sltion· est inscrite dan~ les dois constitutionenes. De:l _a·aisons â. peu prés iden-
tiques ónt en.gage le Congrês Nation~l ê. preservtr les membres des deux 
-chambres, pendant la duré.e de la session, de toute arrestatLon ou pbursuite. 
en matiére criminelle, co"rrectionelle ou d& poll·ce, etc". 

Vê-se, · poia, senhores, que -o disrposiUvo do art. 20 da nOSIS'a Constitui-
jjãO é !OOiipiJ:)lernent<Lr do avt . . 19 .; este aiDfi.rma a irresponsabilidade legal da.s 

· opiniões e votos do rerpreseritante no seio , do Copgr~sso e aquene garante 
a inviolabilid:ade de sua ,pessoa f6ra do rec·into dat; Caniao-as . .. 

O .SR. CoELHO 'rRoDRIGUElS : · - E o · :8-ena·dor ou Deputado póde 'ser preso 
mesmo nos tet·m-os da co'nstituição. 

0 \SR. L,EJoPoLDO DEl BULHÕ.ElS: - rSem dJI.JNido, adguma, n-o . C:l.1SO da fla-
gvancia (!e ·Crim.e inafia.nça:vew, nYa:s Jevac'l!o o r:'robesso até P·ronuncia ex-
cÍusive, a a utoriclade processante tem que r~metter os autos ao Senado ou 

· á Camara vara· se a'Ver:i.guar a p~·ocede,ncia· da accusa.ção. 
O SR. ICoELHO RoDRIGUES:- E a vrisão é_J.egrul. 
O SR. LEJoPoLDo DEJ. BULHÕES: - Não contestarei, mas leg!ü mada pe la 

flagra~·qia, não vóde- o _·r>r·ocesso proseguir, sem Ucença Ck"i. respectiva Ca-
mal-:a e isto não só em terrllpo de paz, como em estado de sitio ou de guerra, 

. sendo "Para .notar-se, comj1 já obs~v·ei, que as immunidades são mais h e-
cessarias nos per'i!odo.s ancn'/ffiaes, nas o'Ccasiões 'de crise do que em c i·ncum-
stancias ordin3.rias, ~orqu~ n~quelles periodus, .na.qtieHas o~casiões in~umb~ 

.ao Congresso· tomar medidas ·de salvação 'xmhUca e .não pôde f i·car um jo-
guete .nas mãos do Póder Executivo. 

Sen'hores, ·o nobre Senador' peJo Elstado do Rio, afina:!, ferio 9 poruto 
em torno do ,quaJ -hoje gravitam 'todas as questões que se debatem no 
Congresso: "o estado de siUo co~m:preherrderi.do as immuPida(les parlamen-

. ~ares, suspendendo-as, decretado nestas condições, força o Congresso a acUar 
as surus sessões". O sitio é iricomvati;v.el com os trwba1hos legislativos, mas 
_por que? 

Tenho ouv~oÇto JlaUaT na .necessidade de afastar o Con·gresso de sua mis-
são por a;Lgum tempo ou talrvez por todo este. ·anno, mas ainda não 
ati-nei ·Com a razão de oddem .publica; que exija esta medida ou. a . possa jusn-
ficar. 

Não 'ha muito Ma nas "\Memori!a.~ de To·guevHle" ·que . em 1'8•4·8 ·a As, 
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StllnJbléa Nac'onal, .aggredida por- mais de 1-00.000 or>erarios de Pariz, em-
paraçada. em sua a~ção ·pelas .agitações soçialis-tas; ... cujo fóco estava : n ... 
gr:anõ.e oop1tal, .co.n<f-eri.o a dictadura· p!GV so.ria a Ce.vaignac, continuando 
a func<;io.nar ao lado del!e, !}ara prestigiai-{), fortalecei-o e gui.al-o. . M'as 
tarde, sob a presidencia de ' Lu_iz Nar>oleão, -decr.etou o s .tio em· ,Pariz, conü· 
nuando igualmente a funccionar. 

E .m 1863,-· na Ame.ric:a do Norte, ·p.rocla:mou-se a lei màrCJal e :iíão 
consta que du.-ante o regi.n1en ou imperio dessa lei, o Corugresso se julgas,;., 
incom!}atibiJ:zado para exercer as suas attrtbuições e, pelo contrario, · fu.nc• 
ciwwu, criticou o. Governo, votou ieLs importantíssimas, gozando àte ·de 
certa omnipotencia. . I 

Já ··em 1776, quando ainda Jwtavam os americanos pa•ra impôr â In-
glatecra o reconhec '.mento da independenda de sua n_ação, o Cor,~resso 

havia conferido a Washington a d.ctadura poo: seis mezes, ~em que p~r 

esse 'facto s uspendesse ou interrompes;; e as suas funcçoes. (1). 

Prorogou o prazo da dictadura e manteve o pleno exerck1o de suas 
attri'b.uiÇões, sem receio de aÜ.-itos, . de choques, , de sus_cepti]?ilidadies. ,ncom-
prehensive·s· nos orgãos do poder publico, desde que todos os manten)lam 
nos limitElS de sua acção e estejam animados dos· mesmos sentimento_s pa-
tr.ioticos e nob-res. 

:Enxergou o · illustre Sénador pelo Rio de Janeiro no parecer da Commis-
s.ão de Pode.-es um p.renuncio de desinte.ligencia entre o Legislativo· e __ ,, 
Executivo, mas, sénhores, quando tal desaccõrdo fosse real, não. , Cl,eve e 

. não p'õde surprehender ou causar receios ao paladino do systema pt·esiden-
cialista. 

No actual regimen, de· independencia dos poder-es, para que naja o ac-
cõJ·do ideal, co.nsta.nte, inque-bt"antavel do Legàs)ativo com o Executivo é 
pr-ecizo que _a.quelle poder esteja a adivinhar os desejos e vontades do ou-
1;ro, amo-ldando-se áJS su as exigencias infin tas? Não; po1' . certo. E' · p·récizo 
que as trans'.gencias, as condescendencias, as contemp-lações, que a boa 
harmonia reclama, não corram só poc conta da representação naoiona.l. 

A historia ·da Re·r>ul:>li.ca ameri-cana re-gistra longa série -de conJllic•tos, 
tle desintel!ig·encias entre o Congresso e . o Presidente da RepuJJllca, mas 
qJl•e foram .. esolvidos ou afastados sem golp-es de Estado, sem -nwoluções, 
sem o des•pres tiglo do pr:meiro magiRtrado da 1~aç-::iC1 e sém ·tambem a u.n:· 
m.illaç;.to, a morte moral do primeiro !}odcr da aa.çà.o - 0 Gongres:,.,. 

Não obstante clamam entre nós: - o Congressu deve adiat . , a. sua ses-
são para _'hão enfraquecer o braço ,do Executivo; pera não e.nrtorpecer-J.he 
a acção. Vote-mos o estado de sit,io . e. para am[}l ar a-inda· mais os podeLes 
da a:dministr~ção, fecl}emos as portas do Senai1o l: dá- Came.ra! 

(1) -€le.r.lier; Qonstnwtion des · Etats ·ün-is; voL ·1·; 
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Ma!!, senhore<>. por que abandonaremos os ndssos postos? Que poc!go 
nos am<>.aça? Corno interpretaT'á a nftção este adiamento imprevisto, · qu<5 
repel.'cussão prod•Jzi.rá no extrang<>iro? As ciccumstancias do paiz recla-
mam o func<:'iomvmento de todos os pod-eres consiitucionaes e com especiall~ 

daqe o do Congresso, · e não permittem, não justificam esse erufeiJ..-a.mento de 
:poderes extraordinarios em uma só mão. 

A hístoria en.s}na que essa centralização de autoridade, operada ern 
·cris0s alg-udas, não col:npromette a virtuae, não corrompe a alma generosa 
·-e grande de um ·vVashington, d-e um J•ua rez mexic ano, mas ás vezes Põe a. 
prova a ambição, a fralqueza de 'Um Cromw-el!, de um Napoleão, d-e um 

.serrano. 
Washington, coni quem já se ~embt·aram' de comparàr o bravo so1d•ailo 

-que •hoje d.iri•ge o;;; dE-stin~s de Brasi~l, porque urn e outro consolidaràm o re-
gi•men rE<publicano em seu pa iz, foi um estadista de f,ina temv-era, de vis-
-tas elevad1ssimas . FoL o ma.ior amigo do Congresso, nunca -lhe dis:pllltou a.t-
1r.ibui6'ões, · emJthra a linha diviso-ria · rla competencia j.eglslativa e executiva 
·estivesse nesse tempo a.pena~ esboçada nos espiritos. Procurou pres-tigiar a 
Congresso, prat.eg-el-·o {'Ontra a s tenfati:va.s rle tlnniquiJliliiilento com que o 
-sur:prehdiam os Estados, amparai-o contra os protstos que partiam' do 
Exercito, q-ue >'e contrariava corri as negaüvas de meios-·soldolll · e pensões. 

Washington vio sémpre no Con.gresso um a:!Ji.a.do, e mais do que is·to 
- um Plemento indispensaved pará a consoHdação das instituições, o laço 
federal .por e:x;oellencia, que hawia. de evitar • a desinteg,raçã;o das càlonias 
transformadas eín esta.dos de uma, gra.nde e po.:J;erosa ~nação. (*) . 

A politica · ne desconfiança, a que ' ·rullu<1io o nobre Senador pelo RIQ 
(!e Janeiro, não exi~te, nãó tem razão p ara existir:· Governo e Congresso 
estão animados do mesmo espi"vito, inisp.ira,m-se nos mesmos sentimentos, 
caminham para o m~mo fim. 

A _poUtica de oorufiança e desqbnf:iança além diS-to não tem cabimento 
no a ctual re.gi>men, que não é parlamentarista. 

Entendamo-nos . 
.O Congresso pód~ diverg<ir do Gov-er.no no modo de encarar a situa-

ção e se a razão estiver do nosso .Ja;do, !força é convir ·. que 0 ®\xecutivo 
<Teye ceder, deV'e mod·ifdca,r a sua linha de conducta em :Oem da pa.trla .• :,. 

A Republlica está firme, tem em cada cidadão um defensor e não ~·e
ciza para com.p·letar a sua evolução de recorrer ás meéhldas extremas, ve-
xatorias, ·que geram- o terrnr. 

Os mais pertinazes ad·versarios da si-tuação ·col"lserva>m-iSe em a.ttdtude 
correctissima no Congresso e fóra delle, a r evolta está e:x;tincta, dill-o o· Go-
va·no, as .scenas de sangue· a-penais se desen,rolam ~o extremo sUI e ·em bre-
ye cessarão, reJ)etem as m·enswgens do Vice-IPresidente da R ep·ubHca. 

(*) Cornelis de Witt, Histoire de Washington. 
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Pois bem, em vez do sitio que _não se justifica e <tUé aterra a popu-
la ção 1pacifica, que prejudica o comm.ercio e repercute llá fõra camo at-
testa-do · -de que a paz nãJo existe, quando ella é real, o·estituãmos a liberda--
de á imprensa, ·aas cidadãos (apoiaàos), que anceiam por el~a, r ecommen-
demos assJm o Governo .e o 10ongre5so á sympathia pubHoa. 

Votemos, senhores, o sitio iSÕ para os tres Es·tados do isul e nos ter--
mos do .projecto. -Não é só 1p0r amor aos princi-pias que a Commissão de· 
Constituição e Poder-es dJeu ao ,projecto a fôrma regu1aanentar que elle tem,. 
foi por amor ll. humanidade . .SJm-, o estado de si!tio trul como tem sido 
int~rpretado é m ais pe1' i.g.dso do que o praprio estado de gue11ra e pôde· 
arrastar as autorJdades a -e:x;cessos condemnaveis, a abusos que manchem 
as paginas da histo-ria contemPOl~-néa da R§;lpÚb1-ica Brasileira. 

Chegam aos nossos ouvidos o·umores sinis-tros que nos ·enlutam o co-
ração. Vêm dó sul esses boatos aterradoreS, essas notic:ias vrugas e so-m· 
brias. Diz-nos a re:flexão que elsses boatos são falsos, que essas noticias nã.o-
são verdadeiras e a fé que temos no Governo do nosso ,PalZ, Governo-
que não preciza do terror para vencer, que t em a seu lado as 'melhores-
lforÇ-as so.ciaes; a nação inteira, autoriza-nos a affirmar que o poder pu-
bilico não abusa e não abusaJJ.ú de LSilla victoria, nãç se a,fastará do cami-
nho que a lei e os sentimentos 11umanitarios l-he traçaan. , 

Na o deve o Congresso, 8r. PresideaJJte, v-otar uma lei para r egular · a 
reorganizaçãQ -de um Estado, -como o de Santa catharina, outio governo com-
pt·ometteu-se na d·evolta? Tomo a liberdade de dirigi'!' esta consulta a V. Ex. 
Nos Estados Úni•dos o Congresso intei'I'Veio na reoons-trucção dos Estados re-
-beldes e parece-me que em face de mossa Constituição a sua comP.etncia é· 
dar-a. 

Termmo . agi-tando essa questão . Acredito ter cumprido um dever, coinp 
'~·e publicano, como cidadão bra-sil-ed-ro, · que deseja. ver a , sua p·at•rda fllot·escer e· 
pros•perar á sombra .de ·instituições adia·nta)das e livres. · Secmndei tanto quan-
to me foi possível o movimento abolicionista," •e depois o f-ederalista; mas nU/11-
ca pude servir a Repu:bHca nos tempos difrficeis de sua pro-paganda. Sirvo-a 
agora, nos esbre-itos limites de minha possibilidade, com sinceridade, preco-
nisando os 'P'riil'Cipios que àpr•endi na .e-scola Hberal. 'Si tri·l·ho cammho errado. 
oun:os mais autorizados e for tes inutildzarão sem eslf'ocços. os ·máos effeitos· 
·que por ventura possa <produzir a mi·nha paiavra pallida, mas convencida e 
l-eal. (Mwito õmn; muito bem. O oraitor é C1~mpri.mentailo pelos S1·s. sena-
,ao,res presentés. ) 

<1' Sr. 'Ramiro Barcellos acredita que as questões políticas e, especial-
m<>nte, as que emocionam o espírito ·publico devem ser encaradas sob dous· 
<Prismas differentes: o doutl'inar:io e a,quelle que entende com a proptia vida 
e C'on-stituJção nacionru. · 
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, Coniquanto o · pa:rec;e~· em discussão se não h a-ja · a,Jlastado de.sse ponto de 
vista dup.Jo, força ê ccmfcssar q ue e11e ê incompleto. \ 

Assim rque, pretendendo que. o estado de sitio apenas suspende uma ou 
outra ga•·an tia constitucional, comette evidente dtisacerr·tko e em - perfeita 
opposição ao a:rt. 80 da Constitu~ção da R e1>ublica. 

Eis .POr q.ue não concOl'da na .Hmitação e excepção em d'avru· de 1iet€C-
minadas garantias indicada s u10 parecer, t s•peciáilomente quanto ao habeas- cor-
1JUS, !}rese-rva;don a!} roposição analysada. 

O ·que .pócle ·Ser um es•tado de sitio· ··eom o habeas-co?-p7bS!I pergu nta o 
orad'O:r ., 

E' sem duvida uma med~da ;ineffi.caz, n ulla e sem o maior aka nce. 
A situação exig<B m edidas de energria, q:ue cesta,beleçam a 01.·dem e fir-

mem o e:l\;_ercicio ha;nnonico d.os· poderes publdcos. 
Não ê, pois, O.[:!!}Or,tuno dtscutir ·doutrina;s, :pots, que a odesol'dem não t'B-

·su!ta da ·falta destas, mas do concun:-.so <Íe ambições mal contidas e da com-
p-leta deficiencia.de edu cação ciivica cdentr'o do !}alz.' 

A adopção, porta:nto, do parecer, a dirrun,uição nos poderes, que devem 
ser confociclos ao cl\.ef.e do Executivo, para consoHda;r as institu ições m a l se-
gur;;t.r, importaria em gt'ave perigo pa<.-a o pai.Z, c uja opinião quasi unanime 
a:mpara ·soberana o !i!lu.stre Pres:dente da R epu.blica , a quem se ·devcer!í. a 

. paz e a prosperidade n a01ona1. 
. . 

O Sr .. Leopoldo de Bulhões : S'r . IPresi·dente, limi.t a:r -m e-he.i a 
t·esponder a ~ous topicos do ·ddscurso <Lo .illus.tr" Sena dor tpelo Rio · Grande do 
Sul. 

S . Ex . aHudio !í. · conferc.encia que o· Si.·. Mi·n istro do I ntcl'ior e Justiça 
teve com a Commissão de · Constitluição e P oderes e em nome delle fez á casa 
uma declmrnção . Não mdaga rei si taes d·eclaraçõe8 em nome {!:o governo ou 
do Ministro se compadecem com -o a.ctua.I t·e~imen, •com a s, Pra"'~s do Con-
g"~resso . 

-t . 

A c,ommissã0 
jecto q•u.e tJrat:ava 

tendo de p~-OI~Úmci'ar-se sobr e o pr-ojecto da .~amara, p:o-
de uma medi·dá de adminis~.ração, qual a da mamutÉmção da 

ordem publica, e nã o tendo sido solicit a da providencia alguma n esrt:e sent ido 
pelo governo, julgou indispensav-el ouvir ·o Sr. Minrish'o da Justiça. 

Compirehenc1e-se que esta {J8.Sa quebr-aria a tra:dição gloriosa, a que allu-
dio :S. Ex., si v-ota:sse uma resGlução de estado de sitio, sem que o governo 
iiv:esse solicitado ,em mensagem, 'P'0Sitivamente; essa medida, ou a justificado 
devic1amente ill'O seio da ·commi-ssão :d:e Pod·eres. 

O Sr. ~inistt-o. do :rnt~rior e Justiça d eu promptamente as informaçõ ' S 

ao seu a lcance, habilitando a comll).:issã o a p·ropôr ·o <I:Ue iPropoz. 
A commissão ·t:ll!lha conhecimento das m ensagens 'annunciando 0 anni-

quilamento . da r·evolta, tinha lido os jornaes desta Capital a circu1a r do chefe 
Çe policia do R io Grande do Sui, dando por concluida a guerra, nada sabia 
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ao certo das ·cil'Cilll111Stanoias de SaJillta Catharina ·e do Pa,raná e por isf!o 
quiz uuvlr o gwerno. rSo~re esta C~·pdta;l, 'S. PI:Lulo e Nd·ctJheroy ·ó &. . :Minis-
tt·o illaida adiantou . 

A conferencia foi para esclan:ecimentJo e OTienÚição da commissão de 
Poderes. 

·O SR. R~ MIRO BAR~LOS - Não· nego. 
0 •SR. LElOPOIDO DEl BULHÕES - , .. , o ,Sr. Minilstro da J;u:stiÇ'a não fah 

parte da commissão, não levaria o .seu · desejo ao ·pcmto de exigir que ella 
subscrevesse o que S. Ex . quizesse lhe ditar, embora a encontrasse ' docil e 

· clee.ejosa de lhe seragra.clavel'. 
O SR. RAM!ltO BARÇELLOS - Na.tll!ra lmente. A commissão disse · ;;t.penas 

que tin:ha ouvddo o MinLstro em c~nferenaia; nada niàis. 
O SR. LEoPoLDo DEl BULHÕEls - O parecer é da' com.missão e exclusiva-

mente della e sinto que não pudesse· ser feito de coUaboraçfuo com o illustre 
secx:etario de EstadQ, porq·ue a:ss\«n tonnar-se-hia dispensavel a declruração que 
o SenadQ aJCaJba de ouvir e ,que 'P·rovwv:elmente va1 rfi.rmw:, senão ym asesto, 
um p·recedente nesta casa. 

:S. Ex. lembrou ao Sen ado a votação que aq:ud te·ve lugar o aimo atrazado 
sobre as imn>un4darc1es parlamentares. e a a,P'resentóu como um a resto, q·ue 
de:ve forçar hoje esta casa a da.r ao assunJ\pto a mesma sol-uÇão . 

S. Ex . se esquece dê que o .Senado, tem hoje elementos novos, extranhos 
á decisão do anno passado, e que si pôde revogar as pr~prias ~eis, recon~e

' cendo a sua incoilveniencia ou imprestabilidade, qua.nto ma;is• os a1·estos que 
não são leis? 

Pretender-se-ha elevar o a1-esto a altura de um prirnrcipio constitucional? 
Colloquemol-o já ao lado dos princ~pios da fórma republicana fedel.'ativa e 
igualdade da representação no -Senado, os guaes· não podem ser re~ormados 
em tetrJiPo algum . .. 

Sr. Preside nte, a1·esto é uma palav•ra juci<dica que sign id'ica jÜlgado de 
um tribunal d e)ustiça sobre um pooto controverso do di·reito. Si 11m aresto, 
em decisões judidarias, sobre pontos comrtroversos, nem semp·re fol"l!la dou-
bl:ina, ~orno ipóde uma votação do Senado, admittdndÓ-se por hY,pothese que 
se~a aresto (e só po.r hY'pothese ·póde sel-o), obrig~ esta corporação a re-

solver 'uma questão da mesma maneira .'Por que [L ·resolver ou su.ppoz tel"a re-
solvido, na sessão passada?. 

Digo - suppoz tel -a resolvido, p(}JJq·ue a decisão compete aos dous ra-
mos do Poder Legi<slativo e o ·SenGJdo não J?óde impor á Camara o,seu·)11Qdo. de 
ver, a sua opinião, mormente quando eHa triump<hou aqui por in(3ignilf'icante 
maioria,. 

Não h~ aresto e quando houvesse pelo accôrdo da Cama.t·a ;;erla nullo 
·porque não ha aresto cont.ra _direito expresso, contra a lei' • . . . ~ ' . - - '" - ' 

. Os ~roprios tri·bu.nraes abandonam os a:restos quamdo rec!}nhecem que não 
consa~m m éÍ<hor-· doutT.ina, o Senioo·o é •que .. h~ _ de fica,r ama,rrado a ,, .uma de-
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d n-'ln ... n . 'oil'numstancias transito·rias, sob a impt•essão c1Sa:o sua,. = 1 em presença """ ~ 

de JfaiCtos ·passag~iros? 
Di~e o nobre !Senador que as immuni!lades são perigosas, pedem habi-

litar os !'epre.semtantes d!iin ação a ~azer do C'ong.resso um fóco de conspira~es 
e da tri'buna uma a.t·ma de [pTo'pa.gartda sediciosa . 

>Sr. Presidente,' o povo nãJo elege ·con!WirllJdores; não con fere mandato 
para tJra!llJlhl"-se contra as instituições e contra a ordem pubUoo, ao contrario, 
im·cumbe aos seus .representantes de fi·sca!iz.a,r' a exce·cução das leis, de dM- o ' 
exemplo de acataJmento e t"€1Speito á oon<ilituição, de re51PonsabiUzar ruquelles 
que as transgredirem .. . 

O SR. RA:MIRO 'BAROEJLLOS - Ent;r.etanto o estado d.e sitio vai servi·r para 
o pevo que tem representantes que abusam. 

O •SR . LEOPOLDO DE Bu~õES - E' certo que essa immunide.de pôde pres-
ta:r-se a;o abuso .. 

UM SENHOR SENADOR- Pa<:a iSSO ahi estã. o regimento. ' 
O SR. 'LEOPOLDO DE BULHÕES -Mas pelo facto da electricidade e do vapor 

produzirem des8.>&lres, , deve a indusfr'oa deiX'ar de empregar, de servi•r-se des-
sas forças '! 

As immuniclades podem pr.estar-se ao abuso, mas as vantagems que deUas 
se colhem são tão imP:ortantes que o perigo ·a que podem da-r lugar desap-
·parece . 

- , .Si o representa:nte a nação, em V·ez ele cumprk o seu dever, tornar-se 
um conspira.C.or .e abusar das franquezas da tribuna, á sombra da immunidade, 
esse Senador ou Deputado pôde' ser p~:ocessado, p_or:1que naturalmente lá fôra 
será attJrahido ·para as reuniões, onde se concert-am os pl.anos· de perturbaçãJo 
de. ord·e~, tomar•á paq-te nos conselhos dos salJado·t·es da .paz p.ublica e poderá 
ser apanhado em flag;ra.nte pela policia. 

Si do Poder LegisJa.tivo, digo, de a lguns membt•os do Pode·r Legislat~vo 

podem provir coN.s:pit"ações contra a Republica, do Poder Ex;ecutivo tamlbem 
o mesmo perigo {Pôde surg;ir e o '3 de Novembro que aimda não deve ter sido 
exp'blll1gido da .memotia publica, ahi estiá p:a.ra ·provwl-o. 

·Por •que JJ'l'ivar um. po<le1: ·de suas p<r'ieroga,tiva.s, desp,ojal-o de suas ga-
rantias e deixar o oUJtro ,puder de ;posse odas sua:s, facilitand-o-lhe a invasão 
de todo o domintlo da o..utocidade? 

Qs poderes elevem ser i·ndependentes e harmoni:cos e comoc 'Ollo-ca;r o L e-
gi·slativo em posição' subalterna, em deg.radante qependencia do Executivo? 

Além :ae Jnc onstituc·ional, •ha nessa tentatiova ~mpatriotica uni. grande peri-
·go, patente aos olhos de t-odos . NiLo ~aJrece me..J,s c m"lial que se risque de vez 
do Codigo fundamental um' doS')) oderes ·politicos da1 nação? (A.poicuiosQ. 

Sr. Presidente, tive ~mpre treceios vagos de que a Republi'oo lutaria 
com ~-andes diffiouloodes pa-ra entrar e finnar a ordem constitucional, at-
tenta, a pt~•ja.mça do Podér' Executivo no aJctual .l:.egimen, os nossos ani:e:ce-
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d(lntes 00 govocno pessoal e a f·ra.Q,ueza . do CongresSo. Eu prev;ia as inve.-
. sões que se têm dado, em tempo de .perfeita ;paz:, e que se têm rewJ:'oduzido 

durante a t·evolta de modo t a;! que hoje .o Executivo é leg-islativo e judiciario 
e jâ. nerri tolera que o Co~gresso . funccione, que o judioiiairio (,Xerça as suas 
att!rihuiçães cOIÍlJstibuciona es. 

A impertinencia v em de longe . V,. Ex. ha de recovdai'-se de q\le, quanclo 
se reumio a assembléa -constitu3nte, levant·ou-se para pt·opo.r uma moção, 
conf•Elll'indo ao governo prÓvisorio as· funcções exe cu.tlva,s ·por entenDder que 
die,nte dwque<Lle poder nenhum out ro· pode•ria exi·s.Ur, que twcló ·~ev"i'a ·emanar 
elo Legislativ·o. 

Esta moçãJo foi amp·l:ie,da 'pelo nobre Sene,dot· pelo Rio Gra,nde do Sul, 
clanclo ao Podter Executivo, €ll1Jtãio Gov.er.no ,pr-owisorto,' alé m das éx.ecutivas 
as funcções legi·slaüvas ·ordina·rias; po11que o íMin1stro dta Fazenda queria. 
completaT ou desfazer a.s s•ua.s Tef•ormas :liinancei.ras. 

O :SR. RAMIRO BARCElLLOS - A minha eme nda :foi Pl'Ovocada pelo fa cto 
ele quer-er a Consrbituinte eer ·Po'clJe•r Ex;ecutivo. 

0 .SR. LEOPOLDO DE BULHÕES- lcléa da qual V. Ex. mais tarde devia te-r 
se at'repend!do, po1~que ·ella deu lugar a ess·as creações de bfun09s, que V. Ex. 
teve de combater e cOJnbateu com b-rilho e efftcac-ia . 

O SR . RAMIRO . BARCEJLIJOS - Isto é outra cousa; a Coomtituinbe q·ueria. se 
transfo-rmar em convenção nacio-nal o que seria uma balburdia, uma anarc hia. 

0 ·SR. LeOPOLDO DE BULHÕES - Ma i.s tardie, Sr. Presidente, a Constitudnte 
não se sentio s egura, t ev-e de a .p·ressar a sua obra; e o pr.oprio Congresao, 
Camara dos Deputados e Sena;do, ·revelava a 3'\la icrllq·uie tação quanto â esta-
bi'lidaded es ua viela. V . Ex. sabe das ~utaa que sustentá.mos, das causa s 
que as motiV'a rwm e da .soluç.ã,o o-u >deS!fecho que tivel.'am: Q COJU5-ress0 <foi 
dissoi'V·ido a mão a.t·mada. E •POr .'1'~1?? Porque foi p>ro'Voca;CLo, poTque "queria 
ta· autonomia na organização dte súa oodiem do d·ia, na di·recção de s·eus tra:-
hal'hos, porque emfim tEl'Ve a veHed'<'lade •dte ex-e!1c.er as s'Úa;s , •aJttri:blu içõ8jS• con-
stitucionaes. · 

Depois, Sr. Presidente, veiu o 10 de Abril, muitoe rios memhros do Con-
gresso foram .Jl'resos e desterrados como conspjrado·res, · e como · cidadãos 
perderam sua s paten.tes e cargos vitalicios. O Congresso approvou todos os ' 
actos do governo te a mnistiou os desterritdos . Votei c om a maio-ria, sus ten-
tando o governo. 

UM SR .. SElNADoR: - E V. Ex. não se arrependeu? 
O SR. LEoPoLDo DE BuLHõEs: - Não nie arrependi, vorque votei con-

victo de que acertava entã o, mas não quiz protestar contra os -excessos do 
govt~rno, pois houve· excessos, e disto é que m e arrendo. 

Mais tarde ainda, S·r . !Presidente. o Congresso teve de tol?ar. conheci-
mento da grave ·questã o que se impunha á sua cogita ção e que não sei se s e pód!l 
considerar resolvida - a ques:t;ão economica comp-licada no ·paiz pelos actos 

' . 
I 
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-da dictadura de 1890. O Congresso, em sua ing~nuidade, suppoz que t inha 
·competencia para enfrentar com -o momentoso prob'le~ e procura va dar-
lhe solução. 

V. EJÇ . sabe e foi testemunha do que succedeu. 
Ence.rr-ou-·se, apressadamente o Congresso, ncando o projecto fina n ceiro 

·no Senado, e di as depois a re.forma era feita por decreto do Poder E x e-
cutivo . . . 

Reunfdo Q ~ongresso, teve elle de a,pp·rova-r esse decreto sem -o d;r eito 
-de alterar-lhe uma virgula. A obra era tão perfeita que n'ão admittia 
reparo a lgum; co'llaboração a lg-1J.ma do poder que dev-ia, "Este Congresso 
que · sur~i:o commigo de uma 1:evolução que me pa•receu que êxercer assim 
o mandato, era ·esquecer a minha p.ropria dignidade pessoal. Não ha de ser 
-com o meu voto que o Congresso ha de annullar-se". 

U _M SR. SENADOR: - Mas neste tempo ·aquelles que votaram contra pa~~
.saram por -conspiradores ~ 

(Muito bem). 

O SR. LEoPoLDo DE Bur..HõEs: - Vê V. Ex. a <que perigo estamos ex-
postos. 

Sr-. Presidente, votando este projecto, o s enado na da mais fez do que 
reivindicar um dir eito,_ Q direito de conceder o estado ele sitio t &-1 qual esta · 
.instituiçã:o foi es ta belecida pelo voto do legisla dot· constituinte, tal como exi s te 
em nossa carta constitucional. 

Votando este .projecto não vamos affrontat· o Poder Executivo e nem re -
tribuir-lhe as Qffensas que ·nos tem feito. E!le tem exigido tudo, mas creio 
-que 'não levat•á a sua exigencia ao ponto de dizer: " Este Congresso que 
.surgiu comm:go ele uma .rev-olução, que me. t em a mparado nas occasiões as 
·mais difficeis, dad.o ao _meu. governo um apoio cledicadissimo, torna-se in-
compatível comntig.o po-r que quer estabelecer a doutrina constitucional em 
·materia ele estado de .sitio". Quando ' o governo se sentir incompatível com 
·o Congresso, o estará com a lei e com o paiz. 

A revolta está. vencida, senhores, a nação fa tigada , senõo exhausta , 
-q u er' :Paz, quer ordem, quer legalidade. 

O Congresso df!ve continuar no exercido de sua s attribuicões _pe-rfeita-
·mente gÇl.rantido. 

Fun-ccionando o Congresso, auxiliando 0 ·Executivo, ·da ndo-lhe todos os 
-me:os ·de governo que solicitar, attesta-rá ao extra n gei·r-o que a pa z está res-
-tabeleci da e firma da nesta -capital e que em breve o estarã. em todo o paiz ; 
-é que a 15 de _Novembro o novo P-residente, o !}r~mei ro Pr€Sidente 'eleito ;pelo 
-povo, .assumindo as 1·edea,s do governo, !lão terá de lutar com as clifficul-
·dacles ct·eadas pelas perturbações da ordem publica, difficuldades que tanto 
têm assoberbado o governo actua l e attribuido o he roi-co Vice-Presidente da · 
.Re!}ublica, no ultimo quartel de sua vida . (llitti to bent, mui to bent.) 
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O ,Sr. Virgílio Damazio vem á tribuna contra feito pelo seu estado de 
saude e l)elo adeantado da bora . Mas tem necessidad<l de manifestar a sua 
opinião e arrostando, embora, as difficuldades .que offerece a enfermidade-

.que o tem prostrado, quer e ha d~ cumprir o seu dever. 
Antes, porém, de considerações de qualquer especie preciza definir a sua 

attitude pe11ante os acontecimentos .da •situação, perante as· circumstancias. 
que trouxeram por tã,o long-o JPrazo embaraços á vida nacional. 

Na tarefa que se impõe narra e lembra ao Senado as suas opiniões, os 
sentimentos .que o animavam em •relação á revolta e ao Presid<lnte da Re-
publica, expondo os motivos que o levam a estar de accôrdo com a maior ia 
da Qamara. relativ;;tmente ao estado de sitio. 

Deixará a tribuna pedindo ao Senad-o que 0 ·considere com a palavra 
na sessão immediata e para ·tal fim vai enviar á , Mesa um requerimento. 

E' appr~vado o re'querimento. , 
A · discussão fica adiada pela hora. 

,S®SSÃO DE 9 DE JULHO 

O Sr . . Virgílio Damazio: - Sr. Pres4dent,, ainda em ermo, venhD occupar 
o posto de honra que me foi conlfi~do "pela nação na ·plenitude de sua sobera~ 
n1a. Agra'll.eço ao S'enado a extrel?a oonevOilencia ·que teve para commi.go, 
nã,o só ou:vindo a s .PO'UJOaJS ;pal'll/Vl'as que pfl.lde pro.zJ,ulnciar ·nos ulrt:iJmo·s minu-
tos da sessãJo de ,saiiJibailD, como taJmilHml opermi'ttoinldo que eu 'Continuasse 
11.in•d'a hoje oocupar a rtrLbu:na, para pr,o•soe;,o-uir nas eons'lderações que tinha 
.começado . 

·E antes de ir .mais adiarute peço a V. Ex. e ainlda ao Senado que me 
prestem o apoio da sua attenção e da sua paciencia, para ouvir-me no que· 
tiver d'e aqui eX!pender, menos pelo merecimento q'lle rpossarrn ter as minha s 

pa:lllivras (não apoiaria), do q·ue pela re1evancia d'o assumtplto, de tal magmi-
.tude que · nenhurn ou toro conheço ;<!Ue possa com elle enfrenta r, siquer, quan-
to mais ser-.1he superior n.este sentido. 

Nlllntca, Sr. :Preside-rute, a'o ass01mar á · trilbuna, me senti fr~~Jquear tanto, 
ao peso de tamam'll(a r esponsabitlidade .quanto hoje; nu11ca s enti tão, rpequena 
a mmha individualidade comparada c om a grandeza da missão de q)l.e hoje:· 

s ou hum.ide .inte rrprete ; nunoo. me senti tão lhumilha·do pela ino1p'a de dotes 
intelleertuaes e de .t·ribuna (~ão (l;JJoiados) q'lle a naJtureza tã:o prodi<ga aliás, 
m'aJS desi·~ual cOlmo é .s emJpre, concedeu a outros ~ abul)dancia., oo-m s'\lJper-
fluídade me~mo, {JQITIO, em.tre outros, ao nobre sena!dor que ionici.ou este 
de,'bate. 

Não . descoroçoarei, porém, Sr . Presidente·i não dervo fazel-o. 



Entra.Fei nesta: Jiça ab~·aq·uelad'm na consciemeia ·do m ·eu ·dever, 1lenâ'O por 
nml1'te a · vevdade e 0 d•ill'eiiío, e •IY0r ·o;bjectiw<o o· engrandecim~Jn'to da:· RepulbH€3:, 

. pa;ra. .qúal humi<ldemen:te, c0rrí'O o'p·eral'io, c'0ntr~bui, .e a l'elici:da,n1l ·do povo 
.que a:mo so!bre todas ' as· oousas. 

, fEntl'ando e!in materiw, .cFeio, não •P0'<i!erei segmir m:elho.F canlin<ho ·do q,ue 
.a;c.ompanLha;r o no'bPe· S'enalilor ,~que fnicimp. o debate .com ,alquelle l!wrni.rrosissi-
nw c;lljscurso' qu•e )nqs td&os · llhe ouvimos .com a~tenção religiosa;, e· q•ue ·WP-

. . I 

l)la;uàJi. sean;pr.e pel·a; fór<ínâr. cheia; de .be11ezas,; si hem ,que deHe divi·r'ja, e fun -
darrnen!ta!m'entte, ~ •rtJ;u~tos rp•on'tos_ .. 

iE. corno .ten:ha tido· a , fortiU'na •de lêr ;por exteneo esse, di•scurso, publi:cado 
a.}e1a ünip·rens·a ·de ih<!iiltem, f•orhma .t>arrto maior qlllantro não· tinha tido a de 
ouvir a S. :IDÍX: . desd:e o priTIIciopi:o da sua oraJçãm, poderei ~corrnpanl:ial·~o mals . \ \ . 
fa;dillmeiJ.te no · meth0do segui'do por ;S . iE:x. 

'Trrutarei do pdmeiro ,poruto de àÍ!Verge~cia enitrE? S . . E:x . . e a mil ·ioria d'a 
aemmiss~o de .constituição · e ;p<!Jde,res, isi;0. é, dia aJP.F~ciaçãm ·das .circum!;lltatt~~ias 
em que se encmnt.·a: o nosso .paJiz em· .r'elaç,ãm . á .m'a!teria: em qu.estão, a. saber, 
á deela;r.açãio ,d@ estalào ·lile ·sitio; tràitarei, em seg:uid~, de outro. pe:ntm de 
à'esac~@riidn mn qiWe- esitiá s: .. Elx., tsto . é, ·da: wp1.11ec~ão d.o.utr.inal .do:s· prJ-nc;;pr~J>s 
sl:l·s·t:eRif:ados pela maior-i~ da nob•l'e aoan:mt~são. , I ' . 

Enif:ra;nd'm· no iites>e'nrvooilvdme'nto de ass:um·pto, pwrecelil·-me ~ue ::~. materia ' . 
ct·o• p11irneiro ,ponte• C0~·forme a o·Fdem. S'CgUid'a .For S. Ex., . p.olàiru-,;e r.esumü.r 
nas tr·eS seg•li!i:ntes quest0es! 1~. ·1E' · lJ;Ój-e necess3.<~a a decvet~Ção d'c: estada 
de si-tio, como veiu dlli -Ca.mara dos IDepurtadm_s? 2°. Que ·é .. o~ · dewé se):' o 
esta:d·J !'!e ::ittio? 3°. p ei:tJio é uma: mediJ!la. :'!e. 1:;<1t lll'E'I'ia ~ preven,tiv .. t ou r-3-

i·epre§lsiva? 
·Para resm·rver a prinu;-ira questão S. E:x. wpresenta tr~s font;es dEl inspl-

ra~ão e c.o'nvicç'ão : 1~, os termos da:s · rnen•oog~s <til~i,gi!la;s ultimrumente ,pe1o 
clhefe do Pad,er , ~ecutii;vo ao Congl'esso Nructonaí; 2°; a el~boração ?-o .pro-
•prio projecto da Cam:ara dos 'Srs. DepUJtados·; 3°, .e, aJcima de tudo isso, o 
exame ·das ~iroulms-tancias r~es e eififedtivas ' €IITJ, q ·ue ainda se ~ne'on~ra a 
nossa paltrl!a . 

.hcceiltemos a contr·aversia s®r·e estes tres pontos: e V·ejaanos· si S. l!Jx. : 
P(Ydia ·chega:· J'Og,i.~nente áJs c f nc1usõe\ a que ~hego•u: ·. · ' . 

. . Nas 1mensa;gens, .q.uer na da a.bertm:·a da seiS'sao legislastlliva a 7 de ma1o, 
quer tna eslpecia;l, r:ell.a:t.Wa a:o estaid'o d:e sitio, datada de 2:5· do m-ez passa:do, 
não vej0 UIIlla s6 ya1avra q·ue jusltllfi1que esita neees\s'iidaJd'e, -e ácho que S. Ex .. · 
nenhluma Ta:zão tem [lára furn!dar-se nas m·ensa;g;ens, tanto mais pronunciando 
maiS <tdiàn'te em . seu diSCUTSO estas piÍiaJVras, naJS qUaJCS BU me l'O·UIVO in-
teliram~te :'' 

, "'8Ó.r\'}ente o dhe.fe do Poder :IDxeoutivo ~sljá apopar!')lhado pelo conheci-
merttb das oircumstamcias, um>as .. patentes e ouitr'as oooo~tas, con.hecend.o o 
terreno, .não s6 n!l, Silla sU:l)e.rifi.cle mas nos seus ·soo'terra:neos". 

,, 

I' 
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-Acceito-'o, sEr!; mas, sendo assim reconhecenldo, como todos n õs re-
conh ecemos, o meiindre, a dignidade, a correcçã0 ·do ohefe da Nação, a consci-
encia •cios dev-eres do seu- alto carlgo, o d-ese:io e o .prCJipo.sirt:o de desempenhal-o 
á risca, desrufi-ando e desmentindo as fa;lsas !Previsões dos iniu:ni:gos, como 
está provado ~ 'a Republica lh 'o agradece, e redobra ndo cada dia da activida-
de, ina lteravel, a despeito de todas as diflfi•cu-ldades s-usc-itadas de todos os in-
teresses_ contrariad-os, de toldos os .periJgos alf>frontados pes-soalmente; send? 
assim, S~. Presid-e~·te, n ão posso adm:irt:tir, repito, rque o S>r. Mareo'hal Vice--
P r esidente da R 61Pulblica, ;com es_sa competenc:ia innegàvel e esse conllte.c:funen~ 

to _prafundo, e sup~rior a todos os mais, das ·n ecessidades do momento e este 
caracter ·sOibranooilio e -:patri·otico,_ pudesse querer esconder ao corpo le-
gislativo, ·a qill'em se dü-ti-gia errn mensa:gam esJ:leCiaq ao ass·u'm pto a conve. 
n iencia de ccmtinuar o estado de sitio por mais um, mez ou .pelo - tempo 
qu-e o jul•gasse preciso. 

/ 
~ortanto, Sr , :Presi.lderute, da memsage:m em -qule se lê .que a commoçã:o 

intestina gue perturbou a paz do pa iz foi suffocada em 13 de Março no seu 
red u-cto mais considerável, peni.u-rando a>penas a lg.uns de seus effeitos e con-
tinua-ndo a lucta rupenas em allgumas regi•ões Ido extrem.·o S'Ui, não posso 1o-
g ioa!mem'te tirar outra co•nldlusão · s.inã o esta : o •S.r. marechllll Vice-[f>'residen-
te da RepubJioa é. o p-rtimeiro a declarar-nos que não ha mais necessidade 
d essas med'idas de excepção, que constit-u em o estaqo de sitio; felizmente 
para a ~epulbli.ca, a !PaZ estiá •a r-estabel-ecer-se e a g-ue-1•ra, a maldita guer-
ra da revolta,_ póde dizer-'Se ·já prestes a ser jugulada. 

lA ,segunda fontê de in:~pih·ação, cmde f·Oi b€1her o seu modo d-e .pensar 
o i!llustre representaJnte do Es-tado do ruo d!e .Jraneiro, é a elaboração do .pro-
jecto ?-o estiado de sitio da Catrrrara Idos S.rs. DB!Pultados. 

Jllste projecto é precedido de considera ndos, cqm a l-g uns dos quae'l estou 
em desa:ccordo, conifonme wqui O àisse no S·aibbado ,. 

Masto-rne .com'Pletamente da doutrina· seguida no p1·imeiro, creio, desses 
considerandos, isto é, de q.ue é ·p-recis-o o estado de sitio por<q.ue o go-verno 
ainda tem ,que awurar resp-onsalbilidades :da revol'ta de 6 de 'Seterrubro·.-

0 governo, Sr. Plresiente, i•sto é, todos os a,gerutes do Poder Executivo, 
desde o · ,que esiJi.rver mais alto até o uÜ!imo, tem por dever, -em qual-quer 
tempo em ,qu-e - ?e trate da apjplicaçáo rdrus leis, auxi11ar a rnwgistratru'iià 
della iln c.u-mbi'cl:a, -e ·forn~er-lhe corno fructo de s·ua acti-vidade e de suas pes-
quizas to.dos os elementos -de convi{)Ção, :todas as pro-vaJS, tod-os os pormeno-
res de facltos ou a:ctos, que puderem ser adduz"..dos, para levarem, os maJgi-s-
trado~ a umra. consequenoia. certa. fatal, qu-e -n~o pôde seT sinão uma sEm·, 
tenl}a. 

'-'E' a regra, _justamen te, o que aca;bo cl:ú d>rzer: o est-u'do e a a'V'aliaçào 
desses di-versos elementos colligidos pelo Poder Exeoutiv0 são su'bmettidos 
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á acção da furis'dicção, ordinaria á apreciação e ju]Jgamento do Poder Jud.i-
ciarto. 

ISÓ por ex:cepçã.o, em um éaJs·o constitucianal partilC'Ularissi:mo <p,odem 
fuucções taes caber a outro pdàer e é o legislativo : nos ca·sos de r~onsa
biJioàalde do Presidente. -da Reipu'IJUoa, no qU!Ill este poder tem .funcções jU· 
di!oiM'Ias e j.urisd·~oçã.o pC)]itiJoa especial; e justamenite por isso, S.r. Presi-
dente, é que ao .Pode·r J•)ldlciario, uni=ente, ca!be a:P'UJI"ar estas respon-

sabi'J.idades, a que 1se :ref-ere -o consLderando, ·isso {Lepo~s de suspenso .. o .. estaido 
de sitio, termi~ando pela · ex:pediçã0 das sentenças · que lhe forem ditadas 

pelo .peso, pela avaliação dessas mesmas res.ponsab1lildades, confrontadas oom 
os e1emlentos de convi:cção axlduzidJOs nos reslpeotlirvos pracessos. 

, Quer seja na jurisd~cção civil, quer seja na juri\Sdlj;Cção mHJ:tar, não hu 
tribunaes sem que leis antrioro:nente os tenham creado; nenhuma j·u-
risdicção póde ser crea-da senão por meio do poder .competente, que é o Poder 
L egislativo . 

A terooira • fonte, Sr. Presidente, de inspiração do nobre \Senad'Or foi 
o emme das circ\llilliltandas reaes e ef!fecüvas em -qu:e ainda se encontra 
o nos:;ro .pailz. 

IEm consequenclia d~s'te es•tudo, dp exao:n•e a que JH:ooedeu S. Ex. coiL : 
cluiu que a decla;raçã,o do es!tadlo de sitio é airuda uma medida ·exig'i:da pelús 
m ais ser.ios .j ,nJte~·esses do· bem pu!J:>li'co. 

·~S:i!m; . tamlbem a maioria da commdssão wss'im o entendeu ~rri relaçã o 
aos Esta;dlos do sul (·cousa notavel! ), contra a o.p1p,ião 'de s. Ex ., que em 
um bopilco do seu dÍscm•so di.2l CIJUe estes :ID~c1os sãJo justam.ente os pontos 
onde taJ! medlida não é aJbs,olutamen't-e ne.cessaria . 

0 SR. Q. BO<JAYUYA: - Apoiado. 

O SR. VIRGILIO DAMAZro: - Não disse "relativam~nte necessaria" . 
O · SR. Q. BoCAYUVA: - Não é ·a,bsolutamente neéess&tia. 

0 SR·. VrRGlLiq DIAMAZ!IO :· - Tomo noba·. Mas si· não é neccesaria nesses 
,pont<>s, is·to é, si a medida pó·d'e ser àisp·en~aJ<Ía a;hi, onde ainda ha resto 
de comm:oçãio e de· guerra, então, [l€r';gu11jto, o que é que c1ebermi•na a sua . 
necess1daJde n'Bsses outros . tr~ Estados, S. Pa,ulo, Rio ode Ja,neh·<>· e C3.1P-ital 
F Eic1eral, pan:a os quaes o projecto ·v.ind'o <la Camara manda Q:ue seja proro-
gado o estta;ílo de s·i ti.o? 1 

!Diz S. EX. que é porque o ferimento, o levedo -dessas i:mpur-ezas, que 
leva;ntO'U a revolta, alastr<>u-se daqui como verd·ade:ioM. enifenn.idade conta-
giosa; e pergunba S. Ex.: em ta-es -cond'içõ.es, "em 1.iJil1 centro assim conta -
·minaão,- onde ·furv'ill~arn ainda .neste mom~nito preterlçÇíes sinistras c1e uma 
futura e desej_a;da v:inJgança. . . . " .. 

O .S-R .. SARME~;o: - !~to ê salbido. 
O .SR. VIRGILLO DAMAZro : - Note o Senado: ''onde .fervd:~ham- p·t'Btenções 

/ 

•. 



de uma vingança desejada no futuro, devem se dar novos alentos a essa 
1nesma revolta?" .. 

Nov.os alentos á mesana revolta, q•ue está a,cabada ou, como diz a men-
sagem, / a.ue a 13 'de Março fo i s·wf.fo.cada no 1seu r ·eductó m a is consideraye-1, 
res~ando !llPenas a~guns ·effeitors nas regi·ões do extremo sul? 

E porque, não .só aqui, mas em outros pontos, os r~voltosos encontra-
ram sympathias, auxili?s e ,_ e lementos para combater o . Governo da Repu-
lJlica, entende S. Ex. que -nesses p_ontos não se -póde eusp~nder o estado ' de 
sitio, "subtrahindo-os assim á jurisdicção e:xcepcional da força que os man-
tem, se n ão na obediencia voluntaria, ao m ·enos na passividade . '' 

Mas, Sr. P1·esidente, desde que '!lestes pontos apenas fervilham desejos 
de futuras vinganças, é escusada a medida proposta q ue não é efficaz, não 
póde sel-o, a não q,uererem tornai-a indefinidamente, perpetuamente. 

Pois -porque h a quem pense que póde ai·nda nutrir esperanças de des-
fo r-ra, porque ha quem sympathise a inda com a revolta, porque ha qiiem es· 
j)ere ainda pela volta de el-rei D. Sebastião, porque h a a lguns ou muitos 
transviados que acred:tam vir a ser victoriosos, ·porque ·ha tresloucados que 
possam ter esta ingenuidade, porqÚe ha perversos q u e ruminam odios, por 
tudo isto serão justificadas as medidas de exce-pção, que tão odiosas são 
e tantos embaraços trazem a todos os l'amos da vida; so<Jial e tantos pre-
juízos aos inte1'esses vitaes, economicos e financeiros do pa iz ? 

Mas, senhores, o que p6de fazer o emprego dessa força esmagadora, 
qual a S. Ex., se afigura, a do estado de sitio, incapaz entretanto de des-
truir os g·ermens da revolta, pois que del-la ' espera apenas S. Ex a pas-
sividade, que é a tranquilidade apparente ? 

Quer, com effeito, saber •S . Ex. o que deve acontecer ? A contecerá que 
a força mamtida em. apptr ente '],'lassividade , por outra m a'ior, essa 
força de resistencia assim comprinúda, essa força rep·rezada, longe 
ele diminuir, accumul:,u--se-ha, multiplicwr-se-ha . E' a lei da força; podem 
transformai-a, não destruil-a; chamem-n a força phys:.ca, força . organica, 
força moral. o rf'sultado é sempr-e o mesmo. Com r elação á força moral, 
os clesva:rio,;. do sentimento cívico. as perversões do patriotismo, as sugges-
tões do espírito de revolta, uma vez comprimidos pela persegu:ção, q uando 
por despr.ovidos de recursos já n ão podem prejudicar, mantêm-se pelo 
proselytismo e, em vez de se attenuarem, p elo conb·ario a vigoram -se com 
c soffrimento, e m a is perig.osos porque · maiS reservados tendem a perpe-
t u a r-se. ·Esta é a verdade. 

O SR . JoÃo CoRDEIRO: - E' melhor o excesso ela l illerdacle, a licença? 
O SR. VmaiLio DAMAzro:· - , Licença é o contra:rio de liberdade . Excesso 

de l iberdade, par a V. Ex., tem a mesma significação ·que para aqueUes · a 
quem se referia Mme. Roland, ·quando. ao subir ao e;adafalso exclamava : 
"0' Ziberdack ! Q1bantos crimes com-rrvettem.-se e.m te1t nom.e ! " Não ! a li-
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tença ,pôde dar•se em v;eno de/fpoti~mo. A Uc.ença não. ê. o excesso, é a pet-
vens,ão da. 1iber.dad:e. 

P~l~ta:~rt.o; s~. Pr·esidente, res·pondo negativamente ,ao primeiro .quesito 
po,sto pe'lo n.Qbl'e Sen,a.dor . p~l.o R~o de Jq,neiTo, is.te ê, sopre .a .nec·essidad:e 
da declaração .'do es.tarlo de sitio, parti c,ula~mente plllra a Ca,pitàl Fe.deral, 
comarca de Niet~eroy e ·Estadb de· São IP.aulo ; Aeeiúwei, com ·a nobr;e _maio-
ria da . comrntssão, a contin,uaÇã~ dessa , medida sómente para os Estados 
do sul. 

I 
(Mas •em que •consiste e d§ve <Consistir 'o es:ta(\o de •sitio-? 
Ei~ ,a ..s.egunda questão, Sr. ,Presidente, .em ··cuja elucidaÇão é mister . qué 

Hle p•roponha a ent:J;ibr, 11>.ata o .que .. conti-nuo a · sbJ.icitar a benevola a:itenção 
' o 

do Seonaqo. 
<. Que .é . o estado d€ ' s.itio, 8r. PI!esid:ente, •no modo de com:p·r.êhender . do 

rtobL' e or'ád.or .a _. quem res~o~do '? ,· ' · 
' "<Penso, ,diz S. E'X., que ·á deelaração ·do estado ·de ·Sitio não iin:J!}Orta _ 

01àtra cou;;a mais do que :a <ll.eblar:ação de ·um hrtenreg.no constitucional, a 
' ' ' \ 

instittli!lão d.e UlÍla v.crdadeir,ot' d.:.ctadu'ra .-constitucjona:l', •embora restvicta e 
pr:o'lisorja. " 

Sr·. 'Presidente, · não: posso de:,car· àe mesmo . cinÜ!'fr.ngidó nó respe ito que 
consagro ao nobre senador, ~nunciar · todo 6 meu·'.Ítssdi"ribro, pois qu:e out'ta 

, I . . - • .: 
palavra não encontro para . ex•prim'dt' o .mi'X;o ' de pdsmo· •é •d:e •tristeza que se 

. aJpdd'erou lfl•e mim; .. quando Ji (]ii'Orqtl'e.· ·pe'nsava ter :rre' sabbad'o 01lVido •mal as 
. , • I •• , I"' . 

p,ala>Y.ras ·,de ·rS . . Ex .i) . esta exprêSsã0: - dfctaduia <constitucional. ' 
' iMà;s ~ nós <êSt::i'va>nie·s '. hâb'ctu'a'dos, ·Sli'. PrBs.fd-e~te, a chamár o , tein'Ír0 q·ue 

medipu de 15 de No>iembro de 1889 a 24 de. F!evereiro de 1891 - terh>p6 de 
aiétrudurà.in\(ós · dizi'am0s .cyue · à ComitituiÇão, -entãio :proinulgada, till'ha. suc-
·Ce'di·do á dictádu·ra. 'No dia ' 3 de Nóvemb:ro; .. q·uan'doi•·vibro'u o:'·gel:pà ·.de es~ 
t~do, 'dissoi'V.endo 0 " Cl~;lJ:i•grilsso . 'sem -poder consÚtuéionaimen·te fazel -o; ·o \Ma-
rechal . IDeodoÇ·o tin,ha·· assu~i'ào a dQ"etàdlira, êi:z'iamos , nOs; lilrecfzamen'- ' 
t e por 'ter ellé ra:sga:d0 a .:Col'istH!Uiç)io. , ·Mà:à dictardura .cmn:Stitu<ciorial Q 

que' é. O que ·:pé'de ser' -dictadurft: · constitucionaJ ? Não p-osso comprehende.r 
' esse ac'cô't' do ·de •Gious· termos an't:inoi.hí'c0s. P.óde ser obtusã:g do mÉn{esplrito, 
póàe ser qué as ··niinhas 'fac'uldaües mentá es ' não :p0ssâiW· ch'egalt ·até ~á; 
mas o que' ·me ' };}are~e ·a verdad~ é';qli'e a ·miri'ha estranheza é . fmii'!a:d~ e 
nitrguem. .-.podé'rá compre:p.e'nidér ·~e~ ex·pl·icar · essa concepção.' er7onea· da 
dictadura constituOional. 

o estado dê siti'o não (é nem p6de. ser isto. \ 

O · 8-R. JoÃo C.orDEJI)lo: . - .E' uma dictadura autorizada pela Consti-
th'ição : 

o .SR. Vmarr..ro DAMAliro: -Não . . Em ,. primeiró lugar a C'onsu'tu~ção não 
, pó'c)~ autar:.Za:r a simvressão da mesma Constituição . .. 

o SR. JoÃo c~Rr>Êirlto: ·- .:Mas- a'utoriza o est.ado · dé 13itio. 

/ 

/ 

' ' ' 
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o SR. VIRGILIO DAMAzro: - ... mas· não autoriza, nem põde autorizar 
o propr1o suicídio. Mostres: Ex· isso na . Constituíl}ão: ·a: dictadura toleradai 
em caso ·nenhum, no siÜÔ oú fôra delle, A Constituição é justa mente um 
baluarte -contra a dictitdura; a ·constituição ê um apoio inabaiavel , ê um 
recurso s uprem o, é um -rem edio decisivo co;ni:lra todo arbit.r.io. A Consti-
tU'ição não · pôde a )ltoriza;l-o ; nella não se encontra, nem se pôde encontr~r. 
V. Ex·. nem ninguem n;e mostrará um v'islurn;bre que seja de · justificação 
par_!). essa eÃ'iraha docuÇão: ·dictaàuo·a constitucional. 

' Mas, afinal, o que :quíz S. Ex entender por cUctadura constitucional ? 
Enqontro m a is adia nte, no discurso de s. Ex. , a lguma causa qile quer me 
·parecer q ue ê a eX-pressão de 'seu pensamento a respeit~. · . 

Para S. Ex. o estado de sitio é a lei marcial e esta é a dictadura con -
stituciona l. . Encontrei n as· palavras que vou ler a -chave, me pa,rece, dessa. 
locuçã0 ·que me assombra. Disse' •S. Ex. (lendo): "A proclamação da -lei 
~arc!al faz éessar t-od·as as juri'Sd·icções con stitu<!ionaes e civis ... " Re,p.ito 
as expyess_ões.: "~ declaraçã o , da Iei m a:roiaJI (synonyma para S. Ex. da 
dictadura ·constitucional e do estado de sitio) faz cessar todas as jurisdicções. 
conl>titudonaes e civ.is,_ porque dahi em diante a pl).lavra ê dada ás au.tori-
ãitrles mi'litares e a jurisdicção da espada ê a unica ·que tem· o di·reito· ·de 
exigi·r e de impôr obediencia". 

O SR. JoÃo OORDJlliRo : - Perfeitamente. 
I 

{) SR. VrRaiLro DAMAzro: - Valha-me Deus! Isto ê mais do que o des-
potismo moscovita, t·ransplantado lá das stepp·es da Russia autocratica ou 
Jos .gelos da Siberia~ para uentro do nosso B.razil, para à .pro.pria eapital uos 
nossós E stu.<los r epull>licanos. 

P ·ois uma sociedade política cujo a'licerce 'assenta na liberidade const1-
tucion31, uma -organisação na,~ional como. é . a nossa, que se preza de ser ... 
r eipresentação ·democratica mais elevada . que a ctua:lmente é possível , isto 
é, a da Republica · F 'eder.ativa, .Pôde conter ·em seu seio o g ermen mortifer6 
ou ,piõde . a:cdei'ta~· ~ .p:oss'ibiHdade s-iquer' de. semelhante concepçjão'? ,.. 

}' ""to, Sr. P res-idente. Em nome do povo hrasilelro, em nome dos ha 
Hfadores republicanos, -a u jo numero eu, ha Eügu.m tempo; :perten(}o é em 
cujas fi'!elras combati os .a;busos, os excessos 'V.lolentos ou nã.o da monaro 
chia , durante a qual entretanto nunca ninguem se ~·embrou de erigir em 
systema a di.ctadura constitucional, protesto -contra semt: jha nte _expressão e, 

I ' cont ra semel:hante cO'ncepçl!.o. , 
\ 

O SR . LEoPoLDo DE B ULHÕES: - E V. Ex . tem a a respon sabilidad·e tra-
I 

diclonal. 
O .SR. JoÃo CoRDElrRo: - Mas n ão t em ,Procural:ã.o da,da por m lm, :porqu~ 

não u:ou procuração a _ ninguem para pensa.r como quer. 
O 1SR. VmaiLro DAMAZW: - Mas, Sr. P residente, ·será V'erda;de ao m·eno'! 

que O estado· de Sitlo seja a ·lei marcial, O <lomin!o da lei m111tar, mesmo COJ 

elía ê, ou a ntes , era entre nós! 
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Não !\ ainda assim exactó, n ã o ê a verdade. 
E .para am.parrur-me -com •uma opinião •que todos respeitamos, e sobretu_rto 

nos ambos, •eu e S . Ex., de autorid3!de que o é tanto nesta materlru que 
S. Ex. muito 'b em fez em -citai-a, escuoando-se com oella em pa rte do seu 

. di~.Jurso, na l'elativa a immunidades . par!ameil!tares, tambem a citar"' ""'' 
_r.,Ia ç_ão a ·esta -que'stão - lei mar<Ji::.t.l ê o mesmo que o estado de sitio? 

:P·eç;.o licença para declinar o nome _dessa ·autoridadE. . ê o 1Sr. Campo~ 

Sa.lles nosso collega, senador por S. Paulo. 
Nesse mesmo di-scm•so, Ditado pelo ·nobre · sen\l;d'or pelo Rio de J a n eiro, 

se encontram as seguintes palavras (lenaoJ: 
"Distingo entre a lei m a r cial e 0 estado de ·s-iti.o . . . " 
O B•n : Q , BoCAYUVA ; - &poiado. E peço Jicenç«, sem qya:et• interrorn-

.per a V . Ex.,, para dizer-lhe qu!;; n·1io avance! esta · proposição -que o · e~ta·a 1 

d~ sitio entre nós era a lei marcial. Não aoha i:st~ no meu ··discurso . 
O :s·n. !LEoPoLDÓ DE BULHÕES.: V. Ex. disse que ·era . um interregno 

~onst!tucional. 

O 1Sn. Q. BocAYUV-A: - Isto sim. 'l'anto assim que a ;declaração da Iei 
m~rial em toda parte do mundo faz cessar a do es<t3!do de s~t:io, razão !pela 
qual 'não juTgo necessario ·appl'ical.:a ao Rio Grande do 8UL. · 

O Sn . V~nmr.ro DAMAzro: Então, deix~ de continuat· a .ler a opinião a"' 
St·. Cam·pos Sa1J.les . 

O SR. Q . BoCAYUVA dá um ruparte . . 
O ,S,a. .VrnarLro DAMAZio : - · ... e simplesmente responderei a V. Ex . 

·sobr·E. o que rucaba de dlze.r-me, no s·eu apa rte oque ttUVl com· .. a attenção qu_, 
me merece; citarei as pror;n'ias palav-ras do seu discurso; V. Ex. :·me ruú·:í· 
si foram bem ouvidas ou b'em tomadas. ou si são ·urr. erro. {L endo): 

"Nos Estadoi# Unid'os ..... . 
o SR. Q. BoCAYUVA : .:._Nos· Estados. .. Uni·àos. · .. 
o SR. VrnGILlo DAMAZió: -v. E:xc. ouça ·ccontinuanlio a Zêr): •:Nos :Ew-

tados Unidos o equivalente da declaração -do -estado .de sltio a1,1to.risado pela 
n%f'a Oon~t!tulção é, como sabe!s, a · .proclamação da lei m arcial" . 

O SR ." Q. BoCAYUVA: - Apoiado; ê isso mesmo. 
Elles lá n-ão teem estado de sipo, teem estado . de .paz ou 'de gu~r:ra . 

.'0 ISR. VIRGILio DAMAZlo: - Perdôe-me V. !Ex.; ·dou á expressão equi-
talente a s.ignlofi-cação oque lh-e ê p·ropria. 

Como ·ê qúe a .. [·ei marcial~ que _ê ' como V. Ex. dlz, o esta.do de guerra . 
:p!íde equivaler ;to sitio oque nã.b o ê, c omo bem diz .o Sr. Campos Salles? 

Mas a Iei m arcial entre nós ao· q ue se.rá então equiva:len.te ·I:\os Estados 
Unidos? 

'O iSR. L EoPOLDo DEl BULHÔES: O estado de s itio nos Estados Un1üos <la 
.AmeriC'<t do Norte ê a suspensão do habeas~corpus. 

O •SR. Q. BoCAYUVA: - O que está no meu' discy·rso ê 0 seg1.1inte:, . . 
'"Nos .Estados UnkJios o equivalente .da , de:çr..ração do . ;\>stadÓ .de.· sitio . ê.· a . . . 

~roclamação da lei m.rurcial" . 

., 
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O :SR. VIRGILIO DAMAZJ:o: . - Então para V. Ex. a lei marcial amerlcàn'l. 
é equivalente ao nosso sitio, mas este não é n.ossa 1ei marcial ou de guerra'!' 

•Seja; entretanto, .permittá. que insista, c uidei ouvir diversamente quando 
v. Ex. pronunciou o seu discurso. 

O .SR. J ·oÃo CoRDEIRo: - ElJ.e nem quiz, disse isso. 
O iSR. -ymaiLro DAMAzro: - Perdão ; eu •ouvi mal, convenho. 
Com tudo estava junto de S. Ex . e em aparte protestei quando o ouv1.· 

dizer: 
"10 estado de sitio é equivalente á lei maifciaL" 
Mas v-ejo agora que ouvi mal; .mas só em parte enganei-me; ·porqu-e 

para 'S. (Ex. o .nosso estad·o · de :sitio é, de facto e por pretenso direito, 
a.mda u>eor do que a lei marciaL 

.Q 1SR . LEoPoLDo DE BULHÕES: - Tal coino está sendo entem:IH.to . 
Q SR, VIROILio DAMAZIO: - Desde qpe o nobre sena<!.or pelo Rio de 

Janeiro faz esta dls·tincção, eu ac~edto a sua a'ffirmativa .penitenciando-me 
pGr ter entendido mal as suas palavras; mas a conclusão que tiro agora da 
correcção é esta, permiit!am-rne a phrase: foi peor a emenda que o soneto. 

Neste caso, em V'ez de ser equivalente ou o mesmo que a lei marcirul, 
conf<;>rme rS . Ex., ·o estado de S·itio é muito peor do que a lei marcial; ;por-
que a lei ma·rcial . .• 

O SR. LEoPoLDo DE BULHõES: - Não dtá poderes disoriclona:rios á -espada. 
Q SR. VIRG1LIO DAMAZIO: • - Justamente; a lei marcial não traz a " sus-

PEnsão 'das jurlsdkções constituclonaes, politicas ou civis", a lei marcial não 
"~ a ·palavra dada âs autoridll!des milita'ies exdusivamen1te, .não é a juris· 

·dipção arbitraria e inap;pe!J.lavel da espada, unica. q,u.& tenha o direito d'l 
:ntpor e exigir obediencla." 

A legJ.slaçào marcia~ entre nos ou as leis de guerra, o que é a mesnt t 
coilsa, l,llt'irnamente emprega,das, exhumadas, por assim .dizer, encontram· 
•Se :primeiramerute· no ·decreto de 24 ·de Outubro àe 183·8, l{IJilçado munedia,ta-
r.Jente depois · da revolução venc!da na .Bahltt · em princi·J,Jio, ·daq~·etle a:nflO, 
re·,c1ução em que houve hostilidades de gueHa, e actos de barbaria e •f-eroci-
dMit., de parte a parte, tão g•andes que nós, embora jã distantes muito& 
annos dos aconteatmentos, podemos conjecturar que o foram como os que 
se deram ultimamente. 

Basta lemft:>rar que na occasião 1e .penetra'l·em na cidade as forças cna• 
mruda.S então legaes, v·encidos os revoltosos que tinlham· proclamado a Repu. 
bl!ca sob a direc~ão do Dr. Sablno Vieira, houve quem ateasse incendio 
em ,parte da cidade; e nas casas incendiadas, aqu'elles· que eram a;paruhadus 
com as armas na n1ão oe mesmo outros reconhecidos ou suspeitos corno re· 
beldes, ·eram lançados·· ao fogo e queimados vivos. 

Em pervel'sdiil'ade, pois, ei:n acctos de atl~oc'idade, prurece que lntelizmenttl 
os tactos· de hoje são a rei{roducçãó das mesmas scenas de ·horFor que desde 
u principio ' do mundo se repete'Ín, sempre que as qJaixões humanas exaltadas . . 
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transbocdam em .furor e ohl·iteram tanto as noções do dever oomo a s vozes 
.ela consc!encla e •d'o sentimento humano. - ' ' 

Pois b em; em 1838 promu}go.u-se uma. lei provoca!da, quer por estes tactos, 
.analogos aos que, na actuaHdade s-e passaram, quer t ambem p ela r evolta 
r epu_bl1cana, então em plena pujança no lRio Grande; mas quer saber '> 
S snadG em · que consistia essa lei militar? 

Vo Ll. ler · o á:rt. 2o, uni co :que· tra ta da es·peoie (lê) : 

" No -caso de ;re<be1ião po.derá o governo ordenar que se . observem no 
Exercito as- leis miljtaa·es em tempo -de guel'ra." 
, Na mesma data (º'4 d-e Outubro de 1'838) ex pediu-se um regu~amento para 

.execução da lei. Ouça o S.enado (lê) : 

"Artigo un!co . As 1-eis militares que regulam em ,tempo de guerra sà.u 
applicaveis: · 

1•, aquella parte do exerotto estacionada ·nB.S provindas .q uE. se aoharo o<~ 

se h ouv-erem de a;cha-r em estado de rebellJão; 
2•, aquella PIM'te do exercite? ·q·tlt st> achar em províncias que forem in· 

vailldas por forças ·rebelode~; , 
3°, aq~tella pa.rte do exercito que tiiver ordem de rnarooar Pal"a, aLgum 

<'loli ·pontos acima designados." 
N em urna ,palavra fó.r a , dísto; e assim -continuou a 1e.gislação militaa· atr.. 

18!>1. 
() .SR. LEoPoLDo DE BuLHÕEs: - Só tem a pl)l icação no tih eatro da guerra . 
Ó SR. vmarLro DAMAZio: - E ao Exercito . A -segunda lei e:x;humada, de 

18 de s •etembro de 18-51, oontém dous artigos u~.icos, dizendo o segundo que 
"fkam revogadas as disposi-ç;ões em ecntra r1o". 
11. ma te ria pois está toda contJ!da no art.. l o ; e este a,rtl~;o ·começa pelas 

se-g-uintes palavras.. {L,; q-uaeso estão subordinada s as disp.os!ções de todos Oil. 

parag~aphos (llr): 
"Art. 1.• No caso de g1terra externa serã o punidos ... etc.-
E o § .5.o ·diz (l~): 

"Os crime!! Je -que tratam os §§ 1 •, 2•, 3° e 4o >da ;presente lei, bem como 
os -·de que tratam os aa·ts. 70, 71, 7'2, . 73 "' 711. de Codlgo Criminal, serã o, 
q~band1o com-mett~dos, por paisanos, prgcessa dos e julgados na rt:~nna da le \ 
n. <5·62 de 2 ·d<e Julho de 1850". 

Querem ainda sa-ber os •nobres 'Sen rudores em ·que consistia a te! ·d!e 2 de 
J •1:1lho de 18-50? 

No seguinte apenas, (lê): 
" Lei n. 562, etc. - Ma rca os crimes q..t e .deve!ll ser IJTocessa,dos p!llo~ 

juizq!! munlctpaes e julgados pelos juizes de direito . " 
Vê, •portanto, o .Senado, demonstrado á sacieda de ·que o q•ue eri tre nó~ 

~ru. ou ·é lei marcial, restringe-se, limita-se exclusivamente á esphera d-a. com-
petenc1a milttar .em tem~o de guerra externl", ; e ainda m esmo equ par a nd{\ 
ao caso d!} guerra externa o caso de guerra civll, não estão -comprehendidos 
nas disposições da severidade marcial, nem s ujeitos á judisillcção dos tri-
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~ounaes militares, aqueJJ·es sobre os qua;es !Pesa o ~"'ltruio de sitio, is:to é, os proi-
sano~. 

E a ntes de ir majs long-e, Sr. Presiil.cnte, já ·que cheguei a tocar ·neste 
ponte. na <faculdade de applicar a legislação miJi.tar em teiDQJó de guerra 
externa a o caso de guerra civil, direi · que, qualquer que seja a co!lven!enclu. 
disto. ·por mais elevadas e .conv.incentes que sejam .as ·razões que· levam al-
guns a pensar que assim convem, entreta.nto, o .que eleve fi•car bem fi-rmàd:o, é-
que o f azel-·o' ê da nossa ~omp·etencia .exclusiva, isto é, só •o Congres:5io com á 
sa.scção do lPresidenl!e da Repll!b1lca, pôde .d;etenninar ·seniê.Thaii.te rup'p1~'caçiio. · 

Nâ!o ê a o Poder Executivo que com•pete d'azer leis, inter.pretal-as, su-5-
pendel-as ou revog'al-ás. Não é do Poder Executivo essa :DuncÇão; él,la é 
propria do Poder Legis1a tLvo·; e, quando mesmo a!quelle tenha :de dar eni. 
determinado caso uma interpretação <pa ra ·applicação de lei:s miJ.ita,res,, essa 

·não pôde deixar de ser restrictlva; ê o crus o da oã.iosa 'T'es~~genã.a. S6 o 
Congresso J>ÕCle, ;portanto, m ediante os tranli>tes constitucionaes, am;pliar ao 
ca,;o de rebellião e ·com applicação a paisanos a legislação miUtar relaUY..d. 
â. guerra externa. . 

Sr! ·Presiden t e, ten'ho conseguido, par.ece-me, c ontpletar a <I.emonsüação 
que tintha em mente, demonstr·ação que . . desejo ·que tenha. Udo a f-ortuna de· 
expor com clareza, d e .modo a ser ouvida e attendida pelo 'Senado . 

.O estruilo. -de · s-itio, P.ortanto, não ê TJOSitivamente a lei marcial; nisto o. 
nobre ·sena dor pelo Rio de Janeiro concorda ·Commigo. Ainda men.os ,pôde 
s er a dictadura constituciona l: lsso não está e não pod~a estar esc.rtlplto, 
na le~ fundament·al. 

:Não está escr ipto, m~ que imrporta, dir -me-ha :S. ;EJ:x.? 
Com ~'f.feirto, Sr . P~·esidente, ha un~ to.pic0 do -discurso de S. Ex., que 

a proposito occorre -e dá a medida da doutrina conqehida · e sustentada por' 
.S . Ex. sobre · o estado d'e sitio: a mais extranha, a mais perigosa das dou-· 
trinoo, de cuja sust·entação eu nunca pens·~ia ver ·incu.mb-ir-·s-e u.m ver-· 
d«.deiro repuulicano, e S. Ex. menos do que outro quaJque.t. 

"Quando não fÓss-e este". a saber: da instituição da dlctat.ura pela de• 
cretação do es•tado de sitio, "quando •não fosse · este o és·pirito ·da Constitui· 
çã.r,, ha uma lei supel'io.r a tod·as !iJS -constitrnções - a lel ali. suprema ne. 
cessidade, '!"espeitada por todos os povos, ·lei qu<> se impõ& ,pela fatalidade da:,. 
•circumstancias .e que ·imrpulsa üS ~nldivi1duos e as sociedades ao emprego dà 

-~!stencla e ao abtlliu cta força. . na legttinlG. deres&. -d~t sua- conservação e d!t 
~..ia exJ.st.encia" . 

~r. Pr.esld!ente, a quem lesse -éstas Unhas sem saber-lhe Q autor, a.fi-
"'arar-se-b'ia que, possuído de meJrpUcavel_ .panl:eo ou em o·co&.sião de um 
pe~adello horrível, alguem que tirtha d.eante dos ol/11o.s · o manJfes to d·.:. nia ' 
red u1.: Deodoro logo após o· golpe de e~tadn escr.evera essas ·pa:lavras. 

Devemos lemhr·ai.·-nos •d•e que tani'hem ' ali se trata d-o •pretexto de · saJl~

v~~.,;ã o publica e da urgenCla ·.de conJurar t1m perfg,. 'immineii"te_ ·;ara. lançar ;~ 



353-

pa!~ no es taao de sitio. Tambem ali :se annunc·iou ou denundo"Jl a existeri-
cia d€· uma conspiração alimentada no estrangeiro, e que tin:ha raizes 11<, 
Belo do <Cong-resso Nacional, cujo funccionarnento era mister tolher, . Só· 
n1e:ntc, em vez de promover-se o adiamentc, e sempre em nome aa suprem ... 
lei da ·salvação publica, .preferiram empurrar para um lado a C:.onstituiçã~ 
e dissolV1eram o . Congresso . 

"Sr. 1Presidente, será 1sto, ·porventura, o que ..S. Ex. consioora uma <ll · 
ct<~dura constitucional ou · su.perconstituoional? PG>rtanto, o estaCI.o de sitív 
t;r:tão lançado e assim considerado, e m..,srno a -dissol].içã0 do Cong.r-ess ., 
achavam sua j)lstirücação na · razã:0 d'e salvaçãc, publica i~voct'J.da pelo mti ··· 

I 
recl:Íai Deodoro? 

M13;s nós pensavarnos então diversamente e por isso reagimos pela re · 
vollução de 23· de Novem'bro, paTG. a qual contrtbuiu .com rS.. Ex. a rna~o·rla 

do CollJgresso e' as f orças armadàs de terra. e mar, rucabanel0 com essa <11- , 

dadura. Deverei então . crer, Sr. Presidente, qu;, essó revolução nã,o tmrr l 
.ra:zão de ser ·como ;reivindicação constitucional . e merecla ser esmagrudu 

. antes de nascer pela dictad:ura que su:bstituira a ,propria 'vontade á Consti-
tu;çã o postergada em no~e da sal vaçã0 'publica? 

O ,SIL LEOPoLDo DEl BULHÕES: - Multo bem. :t-.:ão é con spirar, o pugnat· 
. P,ela lei; o pugnar pela consolidaçã-o da Repub'lit:a. , . 

O \SR. VIRGILio DAMAZio: - iPa ra fazer, rSr. Presidente, calar seu mod~ 

ele ver no ani~o do Senado e em . geral no dttquelles que ouviram ou l'eram 
tão i<unesta doutr;ina , S. Ex. alnãa empr egou um a rgumento singula.\', que 
não ~ei mesmo corno quaJilf.rq·ue. 

Negando, diz <S. Ex·.·, o estadp de sitlo á Ca;pital Federal, A Nitheroy r, 
a c· EstadÓ de S. 'Paulo, ó Congresso Na.cional tenta "ferir · de paralysia o 
meS\.TI.O braço musculoso e ferte que foi o amparo. ela RepÚblica, e a garantia 
da sobrevi vencia d'a proprla· •Constauição.", isto ê, . o· braço do Sr. Ma>:echal 
Pre,sid•ente .. da RepubiiJ·ea. 

Não, serubores, isto ê amesquin.ba.r de mais a for-ça .<J.aquelle braço, ctue 
r>uffoca.ria corno suffocou a revol ta, combatendo contra ella cqm o sitio ou 
sem ~lle. O · estado d·e sitio foi, im1)ortante auxiliar, é certo, mas lndirect~

meb.te e so'b outro ponto de vista. Dm·ante a revolta o que justificava-o era 
a.ntes, a nece:ssldade de colher -elementos de informações, não só para frustrar: 
os pianos inimigos, <!O:mo tamb€m .para a futura apuração ele res,ponsabi-
ttidaf.e que rtem do ser f·eita ainda pelo Poder J·udioiario. Rep.Ito, Sr. Presi-
dente, que estou convencido e· seihpre tive es ta convicção, que externei O.esd'~ 
o inicio da revolta, estou convencido ·de qu-e o ohefe da nação havià. de ven-
cei-o. pela lfo.rça elas armas; não, n ã o fo~ o sitio que v enceu a ·revolta. 

Não amesquinhemos as ·cousas ;_ para -a· defesa da pa•ria e das insti- / 
tu1ções niilo coneorr-eu si não secundariamente o est-ado <1e s itio; q'lem as ga-
r3.ntiv 0 salvou ··def!nitivam,ente .foi o sentir.oe~tc:r •patriotico da ma~oria da. 
Nação Brazile.il;:a, :!;oi o escól cívico aqui representado pela mocidade da s 
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t::scolas de guer.ra e civis e 'bat~lhões voluntarios que, com o valente exerc1b 
E: a iParte fjel da marinha, enthusiastas, obedientes e qedk:ad'es, acompanh·-·-
ram o Ma.recha l F :loTia n o e o a;juda.ram a de'bellar a .revo1ta, e estou ·con-
vencido, re[Jito ainda , que com o estado de sitio ou sem elle, luiviam de 
-ch_egar ao mesmo resulta do. 

M as, •Sr. Presidente, antes de ir mais longe .permitta-me V. Ex. que. 
externe o _ sentimento de extranheza que me despertou outro t opko do dis-
curso do nobre s enador . Ao ou vil-o dir-se-.hia que o espírito 1ie S. Ex , 
era suggestionado por a lgum outro espírito zombeteiro, deixando-se S. Ex. 
im•pressf.onar por phanta~iaJS , d!Úendes e receios irufundad·os, de modo que eu 
púderut dize!' ouvind-o-o, como outr'ora um íg,ra:nde republicano é um dos 
maiores vultos da França ~ do seculo, Victor Hugo, lamentanà:o que "seja ' . 
uniii dali f-atalidades da humanidade estar -condemnada ao eterno combate 
dos phantasmas". 

Era·, aJSsim, antes um' combatente contra phantasmas llo que, 'Como l!l. 
Ex. chamou a si proprio, uma cassandra f•eliz, quand'o proreria as -pa;lavras 
a que me refi-ro. 

Nãe se ,pôde com ef.feito, Sr. Presidente, comprehender de outro mod.o 
essas palavras de S. Ex. que, a serem torr::adas ao pé da lettra, !mpuruhan!/ 
lhe urna sE:vera responsabilidade e urna o!JrJgação directa e p.ositiva, .a qu~ 

S. Ex. não •PO~a eximir-se : ·O !S'enaldo ouviu .1.dmirad'o estas pa.lavrM·, que · 
8. Ex. não trepidou em proferir: "a r~Jvolta, senhores, teve e tem rep·re-
~entantes no .seio do .proprlo Congz;esso :Nacion:hl." 

.Sr.. Pre:s:i-d·el'\te, ou -essas eXJPr-essões na!da ma,is stgn_itfi-cam GÕ que, ·oomo· 
a!g.-., uma ·e;x:ag_geraçào de •phantasia e~altada em U!li arroubo de eloquencdá. o 
não corre'sponnern strictamente ao seu modo de pensar na propria occasião 
e a.inda menos ae suaJS convi:cções fi-rmadas em J.X'OYaJS, como dev.em sel-o, ou 
então desta tribuna provoco ·a :S. Ex. a que cumpra o s-eu dever df> rc-. 
;presentante do pov.o, Si mais ê isso que o de simples cidiadão. 

K digo e r_ll'pito, :Sr. Presidente, ·póde haver ou ter havido membros do 
Congre101so que sympathisem ou t enham sym;pathiisado com a revolta; mas, 
ISi mais além ni1o fqTarn, a Jioberdooe de p,ensrunliEmto é um dlos n•ossos• dogmas: 
a sus·peição --e a imput-ação eriminos>a: não se .poetem este-l).dler a-Os que em 
eonversa s·oba--e a. -revoltla, em .par-p-cÍEar, ·se Flre tenham mostráido tolerantes, 
a.dmittido mesmo· que sym,pat>lticos, e-:x;tocnandio a r·espelto as ·suas opi•Illiões, 
franca, porém, .P·latanicamente . 

Eu pdsso assim falla.r; sou in suspeito, sem !PJ.'e a •condeinnei, sa:b.em-111Q to-
dos, em particular e em pubHco. i 

Mas, si em vez disso , ruquelles a q·uem S. Ex. qulz re!~ri·r-se, têm 6'n-
trado em con~liabulos e continuam a entrar; s b por a ctos posiltivos, d:irecta-
m~>nt.e e po-r ràctos, na phras'e éta lei, tem contribuído e co'ntinuam a con-
trlobu1T ·para aJlim~ntar a revolta; si ruqul, em _contracto · comnos:co, em nosso 
recinto ou no outro, ha com ef:f-ei-to membros -do Congt"esso Na<Cional, em r.elação 

' o 
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aos quaes S. ·Ex. sabe que se dá. ·este facto, que reclama .immedlata e severo 
~·epr·essão, então S. Ex. tambem .sabe q{taJ é o seu dever . 

Si .S. Ex. sabe ao •cel'to quaes são os que ooncot·reram -e conttnuam a 
concorrer para a revolta. d·e qu-e são agentes aqui, mirando a queda das i.n-
!S'titulçõe.s de que são representruntes e ·que deviam zelar e defender, entã:o é 
dever de S. Ex. denunciai-os e será dever d'o Congresso depois de julgados os 
faotos tper.mit-tir que o poder com'petente apure a res·ponsabilidade dos cul-
pados e os puna na fórma da lei. 

Mas, si 1S. ~x. náo sabe ao certo co usa. alguma, e ·repete a,penas boat os: 
•Perm ltta., S•r. Pr-esidente que. eu Ia;mente a f'<!!Cilid:aJde da asseveração .. 

Tornando, porém, Sr. Pr~siden.te, á questão principal que eu procurava 
resolver refutando não só a doutrina que equipara o nosso estllJd.o de sitio 
á lei marcial nos Estados Unidos, ·como tambem a que considei·a a sua decla-

·Tação como capaz· de suspem1er toda~ as funcções civis e a propria Constitui•-
,_~ão em tprovejito do · iPode.r Executivo arvorado · •em dicta,CLura, consintam . 
V. E x. e o !Senado, que a:dduza os text os que sobre o estado de sitio poçiemos 
encon trar n os ·Codigos poli.Ucos ·dos povos d'a America Hespanlh ola mais !l!di-
I:J.ntados, um dos quaes serviu mesmo de fon te 'Para a nossa Constituição, 
ne:ste e em outros pontos, o da ~e:publica Argentina, cuja leitura vem elu-
icidar perfeitamente a materia em questão e demonstrar á evidencia o que 
deve ser o. estado de sitio entre nós, ·conforme o .que é e:léplicitamente dec1a-
·rado nas constituições desses povos. 

Com effeito, attenda o iSenado para -o que •a respeito 1ispõe a Con,stitui-' 
ção Argentina. •e bem assim a disposição 1eorrespondente da Constituição 
Chilena . 

0 est.ado tde sitio na Republka Argentina acha-se definido nas palavrlls 
do art. 23 da sua Constituição, as quaes encerram uma lição inteira de di-
reito ·pu'blico. !Sabe -o .SenllJd.o q·ue lá, 10om o aqui, oé o !Congresso que em ca,su 
odft oommoção intestina d~clara ;o estado de sitio e em sua ausencia o Presi-
dente da !RepulbJitca. 

"iP-orém -durante 0 sitio (·diz 'O art. ,23) não po·de1'1á o .presidente conile-
-mnar 1Jo'r si nent applicar. penas. 1Seu poder se Umltarâ a res.peito daq pes-
soas a prendei-a,s ou transferii -as de um ponto para outro da nação, .si ellas 
niío prejerü·mn sahir do territo1·io a1·gentino." 

Veja V. iEx., .Sr.' Presidente, quanta di:llferença, que contraste mesm<>. 
entre a ·bra•ndura de 'Pl'Oceder que se consig.na nestas ulti.mas palavras e os 
Tig·ores da inte11pretaçã:o datda por nós ao esta,do de sitio! IA.Ili o revoltoso ou 
o súspeito que póde. ser ·m·es·o ·J?e1o estado de sitio ou destel'rado, si '[}refe·re 
sruhir do . territorio ar.gen tino, póde .fazeJ-o e p.ã0 se designa lo·gar pa,ra on l e 
deva ir. Basta atravessar o río, por exem]}!o, pàra ·Montev·idéo. Está consegui-
do o fim da lei, ·que evidentemente nã0 é outro senão o de a,fastar e dispersa t· 
os elemen tos adversos que .juntos e concentrados constituam uma grande 
ameaça para a ordem .publica, um imminente .perig0 nacional. 
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O estado de sitio como o tP"tlos ., . .,rc1 de longe se parece cam isto; aqui 
ent-endem que é o predominia da lei militar. 

0 SR. LEOPOLDO DE 'BULHÕES: - E' peior do que isso, porqu~ pela lei mt-
litar ·O individuo responde 'lYelos abusos que pratica. 

O SR. VrnlliLIO •DAMAzio: - Si lançarmos os olhos pa;ra a lei constitu-
-cional do Chile, -veremos igu aes ou · analogas 'disposições que cons-igna•m a 
m·el>.m a bt:andura, a mesma tole.I."<~Jncia, o mesmo >respeito para com a Hber" 
<da de a inda nos :seus desvios e r epri.mii]do os des'Va rios que . porvent~ra em 
nome deHa se planejam e es t,eja m prestes a exC>cutar-se ou- em princípios 
de exe;mção. 

Diz o art . 1·5•2 da Co.nstituiçã<J Chilena (lê): 
"Qua ndo um ou varios -pont'()s da -republieá forem declara;dos eiP estado 

d e sitio ficam •Concedidas ao P~·esidente da Republica tão sómente as se-· 
gÚintes fa~uJ.dades: 

"11a, de prender as .pessoas em 'suas proprias casas ou em Jogares que 
n ão sejam -caroeres ·nem em outros que est.e jam destinados á detenção ou 
pri.,são d·e r éos communs. " 

Nem, portanto, . nas estaçõ~ polidaes; é uma ~edida de simples seques-
:traçã:o temporari·a , ·para in-utiliza ção ·dos esforços pessoaes dos inimigos in-
ternos da paz, dos qu,e lc~ns.pira;m contra a ordem publica e o Governo · con-
stituído. 

"2a, de trasla'Clar as pess·oas 'de um - departan;ento pa:ra outro da !Re- · 
·Jl ublica . " 

E' o m esmo, vê. o Senado, que na Constituição At·gentina. 
Eis, •portanto, ·Sr. iPreslaente, em que -consiste •o estrudo de sitio, medida 

q1:1e, mesmo assim, ibranda, não s e encontra na sabia: Constit1uição dos Es-
t rudos Unidos, fonte ·com.mum para os .povos da .A!merioa latina, ·especial-
mente seu_:; •P•rincipa·es .representantes de 18•89, a R epubJi.ca Argentina e a 
ReJ?ublica elo 'Chile; ·as .quaes aliács su..awsam, · rconio vemos, essa medida, que 
o grande ohileno La~tarria qua1ifk~u de ".inconsequencia destr.uid~ra d1!. ' 
ba::;e primo.rdial de q úalqu er co.nstituiçã'O li-vre e conservação da reminiscen-
cia, ·amorosamente •gua 11d<lida pelas mona r chias, das re publica;s im·perfeitas do 
antrguidade". 

Liquidada, Sr. Preside nte, esta questão, passa rei á terceira, relativa á 
natm·eza da medida, co·nsider,a;da' !quanto a o momento de empo~:egal-a com 

· efficaJcia . IS . Ex. em seu '<'liscurso n ega q'ue o est,ad0 • de sitio seja uma me-
dida repressi:va e sustenta •que a o ocontrario é uma m edida sómente ;pre• 
ventiva . 

<Parece •com effe ito, ·.sr . íPresidente, que é esta a theoria cou.c~bida pelo 
'tnobre senad-ar, ou a intelJ!igencia dada ip'Or :S.. Ex. ao •o.b'jecto E\ fins dessa. 
m edi,cla, po.t·qua,nt,o ~ei0' em seu discurso (lendo): 

'"Si o estado 'de sitio n ã.o .fosse uma m edida ·pre.caucional para evitar 11. 

ex·plo·sào de um :mal de •q·ue a s·o:cied·ade ·s~ sinta am!)açada, seria uma m~ida 
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-oc1osa e _limtil. Nâio é •depois que a · revoJ.ução- arvora a sua bandeira e v Gm 
·~::_om as._ arma;s ~a :n:J.ãç> a;f.f·ronta,r ·o. g-overl}o; :lJ.Ue o estado de sitlo pôde ter ·o·)l 
appHcação .ou effeit9., ;O .-estado· de sit,io foi 5ustamente consi-derado e con-
cedido c~mo -uma ' _meid,ida 'P'l'e.c~u.ci~~al riara evitar semethantes cwlamida,de~. 

_e s~nt assint ·não ;fos~e, não te1'ta absolutamente app.ricação, nem effeÚ:o." 
.!PortanJ,o, f?Ustenta _!S -.-_.- Ex.· que. o está!do <de. sltio . ê uma medida~ exclusi-v-a. 

~ ·essen'Cialmente, preyentiva. e não uma .medida rep.ressiva. . 
!Sustento, Sr. (f>r.esi:d~nte·, <que é ·uma medidà que não pó·de ser ex·clust·· 

.va.mente preventiv·a, nem dev-e-.ser emp·regada pa,ra ess·e eUeito senão quando 
,.tam'bem já fôJ: :'r·e11ressiva; ,sustento, que em todo -caso elm que fêr repressiva: 

-.'!ha · de J?er fo.rçosamerite prev-entiva; é um recurso destinado ess·encialmente 
,a · reprimir á mal já existente, m~s fazendo-o t>revenii:ã mai-m· mal. 

O SR . . Ct;>ElLHO RoDRIGUES: - E' uma e outra cousa. 
· O ~R. VIRGILIO 'DAMÁ;'~Io: ;- ,Di~se iS. Ex. que ·a . sua opini[0 !"Videncia-se· 

:Pelos •pro·pt•ios ·teri'I/-os do .artigo da ·Oonst;ituição, que · a··esta medida· se refiJr,): · 
·.Diz a nossa Constituiçãio que o sitio po'derá ser declarado qua ndo a se-

:!JU1'ança da ~epubZica o ·exig!n em \caso de 3Jggr,essão extrangeira ou com -
moção . i-ntestina.' Sã,o.' os - termos do art. . 80, én1 eujb pruragrwpho 1o · lê-s~ 
ainda: 

"Não se ·ruchando reunido o !Congresso e col'rendo _, a patr!a imminente 1Je-
a•igo ea;e?'Ce?·á essa attrilnlição o Poder Executivo Federal." 

!Ora, vejamos o q].l~ . é ·i?Mni'Y!'ente per.ig·o. 
Tmmirie.nte ·P~rigo não -é nem mesmo ·perigo Pr·ox!mo; proximo ·não ê 

:ainda imi::ninente. 
Imminente é o que estâ: >prestes . a -c<t;hir, quasi a ex-plodir, em ponto d"' 

.l·ea.JlzaF-se. 
!Não· 1::1;eio ·errat·, S:r. [presidente, - dizend.o que essa expressão constitucio-

·nal - imminencia de perigo - ·é correspondente a out,i'a de 'terminologia. 
-~rim-inal que Umita uma p•hase do .delicto, -isto é - · tentativa de cle!ict6 _.-
.ambas cail,acterizadas .por ac~OS preparatorios 1 e priThCfPiOs de . execução . 

ü Congresso DU o Governo· saberão que corre ·a . ·patria perigo imminente, 
.-quando tiverem -conhe-cimento q'uer por .parte' de autoridrudes, quer p-or de-
-nuncias e investigações uo·g.entemeiJ.~e feitas, de que . já ha:• ou (como di-sse 
.:8. 'Ex . aio seu dis-c-urso em ré,lação ao noss-o, caso antes de 6 de S-etembro) 
já _ havia concili3Jbulo-s, já tramavam -o-s co~spirado1'es -a rev-olta, já planeja-
..Yam o· levante corttra as autoridades e as leis·, ist,o é, j-á havia actos p.repara-
torlos, porventura pdruclpio de execução, e.rnbÔra ainda não .chegados• ao 
·con-heCimento pub.J!oco; ainda não trruduzidos em cr~me de t·ebeHiã.o; mas já 
.constituindo certamente o de cons-piração. 

~as nessa occa·siibo, ·pe•J:-gunto, com· a dEJc•laração de sitio · haveri•a pre-
vençã-o :pura . e s!mplesm-ente? Não; neste caso haveria prevenção e repres- · 
·são, x!omo 'ha prevenção e -répressão quan·do o esta-do <de s·itio é lançado mes-
-m.o depois da -eXJpJ'Osão da revolta, como ·entre nós e foi pelo Congresso e 
:pelo !Chefe -da INação depois · -da revoJta de 6 de .Setem:br-o .. E a pFoposito, r e-
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'leva lembrar ;a.ue "foi tambem mui.to depois de ter-se declarado a revolta no-
Rio Grande do Sul, que ·lá foi' la nça:do o estado de sitio. 

T.odas as vezes que se corrige, · ·p·revine-se, e este é um ~·esultado espe-
.:ra;do da appllc~ção das ·penas; uma das vantagens co~hidas pela pena é essa. 
de prevenir crimes ifuturos, quer im,pedin,do materialmente o criminoso de· 
<:ontinuar a ~azer o mal, rquer.· corrigindo-o e melhorando-o, quer exemplifi-
·cando para aquelles que conhecendo o f acto souberem da sua J}U_nição. 

Não ha, pois, pena alguma que seja simplesmente repressiva, toda ella 
é .pl'eve-ntiva tambem. 

E •P,l?Sto que não cheguem a ter caracter 1de •penas, as medidas repreBs!- . 
vas. § o .. estado de sitio tambem previnem; mas, para que -possa este ser ra-
zoaveJ.mente declarado, é 'J)Il'etC'izo q•ue o perigo da patria j:á seja imminen te, 
isto é, que já haja o •que reprimir, já haja me'diélas de repressão a tomar, 
em uma !palavra, já havia !}elo menos conspiração, e esta esteja tão pujan-
temente organizada, que nãc} possa a autot·ida;de dominal-a com as medid3.S 
de repressãJo normaes, sem que haJja mistér de lançar mão do recurso :ex-
:cep'Cional .do estado de sitio·. 

Em ambos os casos previne-se r eprimindo, m as precisamente na re-· 
pressão é que está a •prevenção. 

Os exemplos -ou as citações aodduzidas ·por S. Ex. para corroborar o-
s eu modo de ver, longe ·de o auxiliarem; ao contrario, servem de argu-
mento para -comprovar o que acabo' de dizer, com-o vou mostrar a 0 Senado. 

Na -opinião de tAlcorta ( lê): "O estado de sitio emprega-se . não só no ?no-
m.ent o do a;taque ,0 u da ocommoção, •como t.am:bem com mais efficacia, por pre-
venll-•os"; pOi' tanto, é de O•pinião que '"bas-ta que haja p-er·igo Vmminente . •• 

Vê, p-ois, o .Senado que Alcorta está Jonge de pEmsa:r que o sit1o de'úia-
ratdo depois de manifestada !'i commoçã0 não tenha "absolu~amente appll -

. ca çã o nem e:f.feitos", -pensa sómente que quahto mais prevenir, mais effica?: 
serâ., Ha, .porém, um 'limite á preven ção; é preciso que seja imminente o-
•!Jerigo, -isto é , que a ·commoção esteija -prestes a ex.plo'dir. · 

!Cit-ou ainda S . !Ex. as palavras de Sarmiento. Diz Sarmiento que o es-
tado de sitio é uma medida prev-entiva; · mas aocrescenta (lê ) : " ·para qu.,, 
tr-ata ndo-se de uma sublevação, esta n ã:o se estenda e propague . " 

Ora, Sr. Presidente, ou eu ·n ã o tenho noção exaoct,a da s ignifkação da !:< 
expressões, ou entã-o para que a lguma cousa, uma sublevação, Por éxem-
plo, se estenda e se pl'OJ?ague, ·é n ecessario que j{{ exista .. 

;m~. p-ois, não só na imrninencia, como de-po1s de deClara'do, depois de-
·:princi·piado ·um mo-vimento insurreccional, que tem igua;lmente loga:r a apnoli-
cação do es-tado de sitio. • As palavra;s ·de ·Sarmiento, pois citadas por ·S. Ex., em vez ,de auxiliai -o,. 
so'Ccorrem-me nesta o:>J}inião. í r 

O mesmo se dâ. com a opinião tambem citada po.r S. · Ex. ,- de A ~ellaned<t. 

Diz Avellaneda (lê): 
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"Tem .por !fim o estado de sitio ·impedtr . a ~reacção perniciosa dos que, 
sympathizand0 com a revolução, podem fornecer-lhe recursos ou alentai-a 
com os seus auxílios . " 

Logo ella, a l'evolução, -deve já existir para que possa prestar -se-lhe au·-
:xilio, alentai-a . 

.Não se prest,a au~il'io ao que não existe ainda . 
Das a ut{)ri{lades citadas por S. Ex. se conclue portanto que o estado de 

siti-o previne porque reprime. 
Dando .por terminada esta primeira parte correspondente t ambem á pri-

meira par~e do ·discurso de S. Ex. , fique bem assenta-d{) que o estado de si-
tio ainda entre nóss não é c=·prehendido como deve ser, e nilo é a lei mar-
cia;!, e menos ainda a di•cta-d·ura, nem ·a constituc!oal, nem aquella que Sua 
Ex. citando Machiavel, autoridade para as re·publicas italia nas de s·eu ü;m-
po, oue eram republicas a·penas de nome, onde não havia vel'dadeira demo-
cracia, foi excavar do Livre do Principe (lê) : 

"As republicas que no momento su.prem0 dos perigos não appellam para 
as dictadu;ras, es~ão arruinadas, estão perdidas." 

E s ta opinião, Sr. Presidente, -pelas condições da ol.'gariização politica das 
republicas a que era appJ.icada, no tempo em que foi dada, não póde res·ur-
gir para fundamento de direito nas republicas de hoje. 

O SR. :Coru..Ho RoDRIGUES: - E ha quem · sustente que o L im·o do Prín-
cipe foi uma satyra á rnona.rchia e Que é pl'e'Ciso ser lido nas entrelinhas. 

O SR. VIRGILro •DAMAZIO: - Passarei agora á segunda parte do discurso· 
de S. Ex :, aquella que diz respeito ás immunidades parlamentares. 

:P.oder-se-hia pensar, :Sr. !Pr-esidente, que .e u, por isso que pertenço ao Con-
g.resso, entraria nesta parte constrangido; mas não, absolutamente não. 

J á o disse em publico, tt·atando de uma questã o, em que incidentemen le 
taJIDbern -tocou S. Ex. no seu discurso, a _quest.ão do adiamento das sessões 
do .Co1;1gre.sso dU:Z.a nte o estado de sitio, e agora {) re:pitü: qualquer que sej.l 
a inter-pretação que o Congresso dê á questão das immunidades, a minha 
opinião é , que ao Congresso cumpre .f.icar em sua s funcções e trabalhar no 
desempenho do ·S~u mandato, haja o ·que houver, caia a res ponsabilidade dos 
abusos. si clles se derem, sobre quem quer que seja. .., 

E ntendo que nos cumpre .não fazer m-Emos do que o Senaod-o de Roma, 
qmando 'f?renno bàtia ás portas da cidade, e a população inteira fugia espa-
v-ori da patl'a ·longe e a ordem e·q·uestre reunida .ao exercito tra tava. de comba-
ter os in1migos da patria . 

Nessa .suprema. emergencia, os senadores romanos não abandonaram seu 
posto; conserva~·am-se en1 suas curues, immov·eis e tão t,ran·qui~los, ·:!e as-
•Pectp tã0 sereno e majestoso, tão pouco semel·hante a o de homens assu;:ta ~ 
dos, que os ga ul ezes que invadiram o recinto pensaram que eram estatuas, 
e foi sómente quando um guerreiro tocou na barba de um senador e "êste ' o 
feriu com o bastão que era insignia da sua dignidade, que, conhecido o err·O, 
-começou a carnificina 'ile que o Senado foi victima. 
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Longe estou de pretender, Sr: P.residente, que o Congresso brasileh·o 
possa t er receio de ccmsa semel·hante, e a mim m e smo pet"gunto por que. rn-
zão nos amedrontar.iamos ··POF falta das ünmunidaJdes em questão, pa.ra. 11ão 
cum~rirmos todos os nossos deveres à:e membros 'de um dos tves po-dereg 
naci-onaes, deveres que nos foram confiados com a m'issão que nós acceita-
mos livremente, e de que .pres tamos li~emente co~promisso, nãJo só no :re-
-cinto do· Congresso, mas á face da Nação? 

IDev-emos, :S-r. •Pr~sidente, -e es-pero e'm Deus que havemos de continuar, 
precizamente neste ·momento critico, sem "-desertar" do posto de honra que 
a Nação ~os confiou ; 1ia;ja ou n ão haja .d~claJração do . estado de sitio, haja 
ou nã0 hatia manjltenção 'de immupidades parlamentares; h :;wemos ele ,mós-
,trat~: qu'é continuamos a ser representa nt,es d.o povo e dos Estados da R e-
publie:a_, em uma e •outra, Ca-m a ra, -consci-os dos direitos que nos assis -
tem, mas ta mbem ·compenetrados dos •nossos dever~s e res-olyidos a pugqai· 
J?Or UnS •e á 'CUmprir OS ou.tFos, haJj_a 0 .que holiver, e a 1Jê ao ponto em ,qUe 
.fôr mist,êr, de accocdo com o Estatuto constitudonal. 

Sim assim me pronuncio, Str . Presidente, sobre as chamadas 1-mmuni- _· 
dades parlamen tl'~-r>'<'S, e, entretanto, vou pugnar .p ela sua invi-o•labilidade, é 

. porqu_e, jâ, -o disse• i-ss·o ·é •para mim um ·,Ponto de doutri-na. · A:s formalidades 
dos -aTts. 19 e 120 sobre· immunidades \I}arlamentares não podem s·er dispen-
sada:'! •senão por meio de reforma 'Constitucional; e nenhum m embro do. Se-
na do ao da Cama·ra dos Deputados ·pôde dizer que, si f-cirein reconheéidos pelo 
Con_g1·esso, pr~s-cindi:Jiá dellas . . Não .pó de p-rescindir, _porqu'e, seg·undo o nosso 
clkeito constitucional, ellas são garantidas do Poder LegislaJtivo, como a-1éan-
te p-rovarei . 

1.TM SR. SENAÍ>oR dá um a,parte . 
0 SR. V.IRGILio -DAMAZIO: - Ouço a justa ·oibser-v-açã;o <le um coHega. e 

para que não haja duvida _sobre o sentido do que acabo rde dizer. declaro 
que llã·o quero affirmat: q-ue um senador . ou Q.ep.utauo não pôde r lj;nU!ldat a 
c'l.':tt'oqu Plar-se com as immunidadoes parlament,ares ,p.a;ra não ser in,Jne:liata-
m ente julgado, nos .casos d•e pnsao- em flag1'ante · po•r orin,e inafi'ia~-h}avel; 
certamente que p6de fazel-o; .póde optar pel-o imrnediato juijgamento, não !ha 
duv,c<á; mas o que n ão póde é dizer: eu n ão q uero ter immunidades y,,_rJa-
nwntares, PO( qul'l entendo que as n ão dev.0 t;~r pelo estaào d e ;;it\o, isto . ê, 
.quero que ao Congresso não seja ·im.pet-rada licenÇa · para e11 ser p!'~so, em·-

çri.me affiançavel, ou -em crime Jna;ff.iançaV'el si não :houver flagrante . Não 
depen de isso da vontade Ide cad:a mem•bro do .Congt·esso. 

Proseguindo, ]JO}•ém, e pa-ra caminhar mais methodi·camente, yamos vei" 
o . que .sã0 imi:nunida d-es pa!:lam enta-r<iJS . São , garamtias constitU:cionaes? In --
<;or.te:st~tve1mente. Privilegio ê, que nã~, _absolu-tamente. , 

Poderíamos a n tes dizer que são pre-rogativas,. por que prerogaüya se 
chama a somma de direitos ligad-os :;t. fun'Cções supremas, soberanas ou~ em 

,· 1lnguagem a nUga , _ m a:gestaticas; e hoje as fun'cções magestati-cas por n ós 
t'e~onheoei-das na JRepublica sã0 justamente as que incumbem aos orgã:os da 
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soberania ·nactonal, representada l)Or. igual,, com harmo.ilia e independenci:t 
mutua, ·pelo Presidente da Republica; pelo Congresso Nrucional e pelo Su-
pi;emo Tri-b~l).ál Federal . . 

•São, pois, Sr_ .:.Presildent~. garantia~ constitucionaes·.as immu.nidrudes · dos 
a rts.' 19 e 20 . da Constituição. 

' . 
M'a.s, o que se entende por grurantias constjtu<i.ióhaes? 
A me·~ ve.r, iSr ·' .Pres1dente, toda d'eclar:ação. de direito na lei constitti-

donal; toda disposiçâ;0 nella i-nscripta para de:j'ilnir o·u delimitar di~e_ito11, o ti 
que .estabeJ>ece a.ttii>buições ou cómipet::enci<i.s, <J:Uer seja .em t•ela ção .ao indi-
viduo, quer .ao -cidadã.o ·membro da commun·hão politica, quer em reiação ao;, 
!!JO(J.eres poUtkos da Na:çã.o, orgã.os de sua , s~berania, é uma garanÜa co~sfl'-, 
tu•~i.onal~ ;o~.que, 'assegura ~ alf.fia·nça ·. direito~ cuja violação importa· a effe-
ctividade de · uma sancção· que se en~ontra nas leis or.ganicas · correlati.va>:J 
áquellas ddsposições constituciona es. / 

·'- Distin&'o tres · gru.pos, .Sr. Presidente, em que naturalmente ·. se podem 
d!stTibt)ir to·das as garantias constitu éionaes. Ás ga,rantias individuaes for-
m am o primeiro grupo . 

. Estas ·estão excl-usivamente, como todos .sa)Jem, incluídas ·nas dis-posi-
ções do art. ·7;2 da .nossa ConstituiÇão, e distinguein-se de todas as ma·is 
p or-•que declaram dir eito:s cuj~ ·natureza não e política, . de li-berdade, segu-
rança, .·e .pr-o.priedade in'dividua es, a ssegurando-os a cidadãos brasil~iros . como 
a extrang·eiros, a. h01p.ens como · a mul·heres. 

•Della se distq.llguem 'as ·gat·antias: poiiücas do cidadão bras-ileiro, ruflf•ir-
·m a das erii ·va das dis·posições de outros artigos da ccins.Utu~ção. Foi em 
virtt).de de unia des·tas que n.ó di~. 1 de Ma rço, ha .quatrG 1p.ezes, tivera m lo-. 
gar as, eleiç.ões á.pura das no Congresso. 

Proced(m-s·e .a essas I eleições , erri pleno estado de sitio, em 17 Estrud-os da , I . . . 

R epublica e· na Crupital ·Federal. · 
J'-teuniram-se el-eitores, formaram·-se mesa,s, t·eceberam-se e a pura ram,-

se votos, hou:ve protestos e eontra..;protestos., expediram-se di·plo.mas, e o 
r·esui-t~do de tudo i~to véiu •para o Congresso· que O· approvou, verifi·cando 
.pode·res de deputados e senadores e apu.rrund-a a escol.ha de' Presidente e V~ce-
Presid·e~te da <Republica: . 

Não · a'Ohou o Congresso que o e·stado de· sitio pudes·se ser contra rio 'l.O-
e xercicio ou .sus_pende([" a •gara ntia desse clire1to político, e a t.é manifestou-se 
a 1'es·peito e:x:p.re11sâ mente·, .votando c;çmtra uma proposta de a nnulla ção ele!.-
1oi:ai aqui rupresenta da por um mem:b.ro do Gong.resso. . 

As garantias d;) direitos P:Oliücos. do c'tdadão, c.o.ii.sequentemen.te, não fi-
cam - suspensas pelo '·esfau·o· de sitio. 

Além dos direito~ políticos -garantidos ao' cidadão brasil~iro que está. 'no 
g oso, delles, ha Sr. Presidente, p que p,oderiam•os cha mar direitos ·dos pode-
~· es. t:ioliotioo.s; e por tque não? As attribuições e limites dos poderes poli.ti- . 
cos, -orgão da so1)Jeran!a nacio'i'fal, são declarados nos artigos respectivos !la 
'o ohstÚ.uição · 'Como outras tantas ·garantia s, affi·rmadas pera l).e a Nação, 

I 
1 

,·. 
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lpa.ra rqu.e stes poderes não exoTbitem Impunemente .das 1·.espectivas esphe-
~as de acção . 

O mesm.o que se '<lá .para com os cidadãos, dá-se .pa.ra com os poderes :politi-
cos. Oada um tem e:x;pressos na lei constitucionM os seus d•ireitos, isto é . a 
sua esphera .de acção e c'ompetencia, de que não devem exorbitar, mas cuja. 
manutenção lhes cumpre def·en'<ler contra vio'lação, aroitrio ou prepotenc!a. 
de outro: 

O art . 80 'da Constituição, pouco cuidado na redrucção, com outros ·Jo 
noss0 Est,atuto, diz qu'e o estado de sitio suspende as ga1·antia.s constituc·ic;-
na.es no ponto do territorio em que é declaràJdo. 

Já vimos. que quam.t.o á garantia do direito politlco do suffragio fezc.q e 
diversamente; nem se julgou violada a lei fundamentar ém Març0 proximo 
pa~sado. 

Ou vimos,_ entretanto, ·Sr . Presidente, repetido por toda-s as formas o 
seguinte argumento: si as garantias constituociona.es são suspensas pelo es. 
rtaJdo de sitio; e as immunidades parlamentares são consi'derada,s como devem 
sel-o, garantias, devem ser Incluídas na regra constituCional,, que não iem 
ex<Jepção. 

Examinemos este argumento . com a .preciza calma. 
Em primeiro legar em qual dos grupos de garantias constitucionae:~ 

estão C0\·1 ceadas estas imm U1Üdaões? 
No terceiro dos. grupos que figurei;: chamai-as-hei, peço licença ao Se-

nado para empregar esta e:x;pressão, ga·rantial'? instltuclonaes, como chamei 
e todo"l chamam garantias individuaes as do art. 72 e garantias políticas as 
que asseguram o exerrqicio dos direitos politices do ci!da:dão. . 

Antes, porém, de demonstrar, Sr. \Presidente, aue as immunidades t)ar-
·lamentares são l'esalvadas no esta{!o õe sitio, começarei por provar que nem 
mesmo todas as garanti-as indi·viduaes, a .que se referem os .31 paraú·aphos 
do art. 7·2 da Constituiçã 0 Federa,!, são, nem podem ser suspensas pelo es-
tado de sitio. Acceitar o contrario d)sto fôra adm~ttir o absu rdo como so-
lução hermeneutica. 

Este -meu modo de pensar, Sr. Presiuente, est.á 'de accõrdo com a limi-
tação feita pela nobre maioria da Comm1ssão de Ccmstituição e Poi!eres, 
Testringindo a suspensão de garantias ás com:prel<endidas nas d.isposi._ões 
de certos paTagrap.hos d0 referido art. 72. 

E p.ara .prova.r, Sr . Pr·esi·d:ente, -a opinião que sustento vou, com 
risco de fatigar ainda muito o Senado (não apoiados), percorrer esse ar-
tigo 72, e seus paragraphos em rapido commen tario. 

Quand.o muito, oito ou nove das ga1·antias destes paragu·áphos estão su-
je:tas á suspensão pelo estado de sitio . 

Com effeito, Sr. Presidente, a garantia do '§ 2° não pó de evidentemente 
ser suspensa p.or essa medida . Este paragrapho -é a:quel!e q1,1e consagra a 
igualdade de todos perànte a lei e aboliçã~ de privilegies de n ascimento, 
etc.; porventura o estado de sitio faz susp.ender as. seguranças deste _para· 
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grapho ? Resuscita os privilegias nobiUa rchicos, com t.!S marquezes, condes, 
!Jarões, commendadores, -conselheiros da cor ôa ? 

Tambem as garantias dOS para gra phOS :i•, 4°, 5°, U0 e 70, abSOlUta mente 
não podem ser süspen&as pelo es tado de sitio; são esses os para g1ra phos 
que se referein á liberdade religiosa e seus ·corolla r1os, liberda de de cultos 
secularisaçã o de cemiterios, f.ranquea dos á de todos Os ritos religiOSOS, inde-
pendenoia entre qualquer igreja e a União e os Estados que não podem 
subv·enciona r nenhuma, la: cidad~ da ins trucçã o 'official, .r éconhecimento do 
ca samento civil, s a lvo aos nubentes o direito de . casarem religi osam ente de 
accôrdo com suas crenças. 

Todas esta s gara ntias da Jjberdade de consciencia em materia de rel!-
g~ão, c onsagra das nestes cinco paJragraph os, n ã o podem ser susp ensas pelo 
estado de sitio, é evidente. 

O § 9° diz que é um direito sa grado o de petiçã o e repreS{)Jltação con-
tra a busos da s autoridades. 

·Mesmo a dmittindo essa pretensa dicta dura constitucional, n ã o se dirá, 
estou certo que ella seja le~ada a o P?nto de que não possa a victima de um 
a buso da autorid:ade subalterna q1,1eixar-se á sup,et-ior de que essa subalte·rna 
tenl;la !Hudido abusivameRte a ordem re cebida, mesmo a rb-itra ria . 

·Esta liberdade de ' rep•resenta~ão ,continuaria ' pois du·rante o esta do de 
sitio, a!inda na peior, na ma_is üdiosa das hypotheses. 

Porventura, Sr. Presidente, ficará suspensa a garantia do § 15, que diz 
que ningu em será julgado ou sentenciado senã o por a utorida de competent e, 
e conforme lei anterior ? 

Não: as autoridades judicia rias exist entes quando o sitio é declara do, 
sã o as mesm as que durante eHe c_ontinua m a .funccionar e que dos abusos 
q ue commetta m terã o qe da r cpnta a o .Congresso logo depois de reunido, 
segundo est á consignado no ,§ 3• do art. 80 da Constituição . 

Essa s a1üoridades sentenciam, não por ordem ·ou á vonta de · de· superior 
que não conhecem em es.phe.ra do poder publi~o que não seja a sua, m a s 
conforme e em virtude de lei que já o seja antes do sitio. 

•E assim não · fosse, o Po·der Executivo, durante o sitio, tornar-se-hia 
tambem Pode!' Legislativo e ainda Judicia rio. 

E isto seria peior que dictadura; 'Ser ia a a narchia ~epreesntativa, cara -
cterisada pela confusão, suspensão, ou ante s suppressão dos poderes consti-
tuciona es, absorvidos e .condensados nas mã os do Executivo. 

Y.eja mos agora a garantia do . § 17. Este paragrapho trata do direit o de 
propriedade; ga!"antE) a propriedade, sa:l'vo a desa propriação por ut ilidade ou 
n ecessidade publica; ahi se comprehende, .pois, a necess!dade que o gove<rn o 
tenha de a~lgu{na p.ropriedade para operações de · guerra ·ou pariL outro fim 
durante o estado de sitio. Portanto, esta disposição tambem evidentem€nte 
não é suspensa por esse estado. 
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Vejamos o 19: é a!quelle •que garante que nen!Í.uma pena passwrá · da 
pessoa do del-inquente. Porventura .o estado de , sitio suspende a disp.os:ção 
garant idorw deste · pa·ragr~piw ? ·E' ocioso perguntai-o. Nem tampo.uc'o s'us-
pencle a do § 20, que declara abolii,las as penas de gal>és ·e· banimento: · o es-
tado de slti0 nã o · . . resuscita' ·estas ·penás. 'Do mesmo' :niodo 1quando ao § ú, 
qué ga ra nte a ·aboliç ão âa pena de morte, reservadas ' tão sómente as dispo-
s ições das leis milita;ré s .e!T). tempo de guerra. O mesmo_ dá-se com. ·o §.· 23-
qué ·garant&. a abolição do fõro privilegiado em .causas que por natureza 
não pertençam, a juizes especiaes. E ·com o § 24 q-tie garante a liberdade-
profissi-ona l . ; 

. •Seguem-se os §1§ 25, 26 e 2T que .. garantem os prÍvi:legios de inven_ção 
industrial, ·os direitos de autor de obras litter&rias ou artistidl.s, a pro-
pri-edade-- de mat:,cas de :fabrica . 

. Q SR. FRANCISCO MAO!IADO: - Por que não · toca nO· 22, relat:vo ·a.o 
":tlabeas -corpus" ? / 

D,esde que o poder da -a utoridade é restricto, me· pare.c;e \lue o "habeas-
corpus!' deve ter lugar. ·' 

O SR. VIRGILio _DAMAZro: - Perfeita.m ente; deixarei esta questão para .o 
fim. 

No m esmo caso que os a ponta-dos a té agora estão OB §I§ 22· e 29, que são 
corollarios dos que ga rantem. a . .JiberdaQ.e religiosa ,_ po1quanto, assegura;m 

·que motivo nenhum de crença ou funcção religiosa pocl~rá detennina~~ perda 
de direitos, nem eximir do cumprimento de d everes prescrJptos 'POr lei ,_ 

Segue-se o § 30 .onde se dec:lara que ninguein pôde ser oborigadó a .pagar 
im.l)ostos não . a utorizados .POr lei. Evidentemente esta disposição tambem 
se não suspende pelo estado de sitio. 

Finalmente no §· Ú é grurant:dà a ·instituiç1j.u dÓ jm;-y, 
Vê, ·Pois, o Senado que, de 3•1 pá.ra gra ph.os do ·art. 72 que éonsagram 

' ' . ' • I 

·out-ras tantas garantias individuaes, o ·estado de sitio pôde apenas suspen-
der .cerea de nove C).ljas disposições se referem ou a mani.festações da liber-
dade individual _.(como as de. reunião; locomoção, et_ç.) _ou a certa::: formalida-
des ~que affiormam ó respeito devido á mesma liberda de ainda nos casos 
da sua p1:ivação lega'!, ou que permi-ttem o seu resta)?eleci!Ilento quando 
tolhida · iUega!mente. · E mesmo sobre este ultimo ·caso, Sr. Presid-ente, ha 
du.vidas ou pelo l'!lenos .restricções. 

Gom ~ffeito! o § 22, rq,q.e trata do "habeas-cor-Pus'!· diz que darcse-ha. 
es te r emedio jurídico sempre q 'ue o ·indiViduo soi'f-rer ou se achar em · im -
minente perigo de soffrer violencja ou coacção, por illegcaia·uae ou aõuso· 
de podei· . 

Pergunto, ·Si' iP-:esidente, durante o estado dé sitio, · ae,de que o ;poder' 
fica investido d'a facíll-drude é'ons-titucional de decla rar susJ!)ensas taes ou taes. 
g'!.r a ntias, se um indivi-duo. reque rer "•hab eas-corpus" em vista de -supposta 
violação destas garanti·a s ._(inàs dellas só) terã düreito a .elJ.e ? craro é que 
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não, porque não ha a·hi iHega;Iida:de nem abuso de poder . N este caso, o 
poder não faz mais do· que executai!· aquiJ.lo para que, .esúá devid'amente a u-
torizado. 

Figuremos, porém,. 'uma hypothese· (que fel izmente não se dará, deve-
mos esperai-o, pela segurança que temos do ·criterio do chefe do Poder 
Executivo), .stipponhamos, digo, . que o governo executando as medidas de 
repressão, no ·estado de. sitio: prendesse os detentos politicd13 ·em cadeias com-

. mum; . ·OU decretasse .paTa alguns a expulsão for.çada· do territorio na-
cional. 

Pergunto: estando encerrado o Congresso, ·.estes cidadãos poder~o ou 
não pedi·r aos tribunae·s o respe'ito 'ou o restabelecimento dos seus direitos 
por m eio do "habeas-eorpus" ?. Podem, sem duvida. 

Portanto, mesmo .no estado de sitio pó de dar-se o "habeas-corp,us ", 
p a_ra os ·crimes políticos em det.erminados caso.s; mas ptt'inclp~lmente para 
os crimes communs, quanébo 
o cida:dão queixoso não Üver 
das por ' mot:ivo do sitio. 

a. violencia ou o constrangim·e11t o que sof•f,rer -
rela ção com ,as medidas de r e•pres.são executa-

esta r suspenso, é a Para .estes casos de · "habeas"corpus" ~ não· pÔde 
minha lmmilde opinião·; e por isto ·entendo que bem 
Cons.tituição e Pode res·' quando e~cluiu . ésta de , enfre 
cuja suspensão p·ropQz, no projecto substit•: · "D que 

fez; a Comm issão de 
a;quellas ga rantias 
. en1 · p.ar.ecer offe-

r éceu. 

·S.e, pois, s :r. Presid·e.nte, nem a ·dispos ição sus·pen.siva da s garantias 
constitúcionaes eX]}ressas no art . 80 attinge a. t .od.os oil · paragraphos do ar-
tigo: 72 . t'el'ativos a garantias individuaes; se, como eu ha pouco disse e é 
incontestavel,. popqu e se prova com ·fa;ctõ recenti~imo·;, as garantias dos 
direitos íloliticos do ciqa.dão subsistem ainda durante o estado de sitio; é 
com as garaÍltias .que c:qamei ins~it~·ciona·es ·.-que· s·e .. P,6de

1 
dar :se1neJ.hante 

SUf!Pensão? . ! ~ 

Não, Sr . Presid.ente,' . e~tas gàrantias sãó , as qUE) ·rrerml.úem I a; realizaÇão 
do dogma con.stituicional do art. 15, que q.iz ·que o~ Poderes· Legislativo, 
Executivo e Judiciario, or•gãos da sobera,Jiia nacional, são harmonico:f e ·in- , 

•' dependentes. entre si. E' p;recizamente a execução ·fiel e .restriota dos di-
reitqs decorrentes das attribuições e limites !lestes poderes; é precizamente 
o ~_:e~l),eitõ ás garantias cont idas nas P.rop-osi~ões exaradas no.s artigos r ês-
pecüvos,. da ;nossa Óonstituição e·. asi;;egm·adas pela sancção _das . leis penaes 
correspo:pdentes, .·como sejam, . •por exemp·lo, a ·rei de . responsa1;1ilidade do 
Pre~idente da Republica e o Codigo p .enal; é ·p.recizamente a á.bsoluta in: 
violabili'daJde . daJ3 garantas institucionaes, qu·e firma a -estaõilidade das insti-
tuiç;(\es que fundamos~ e, ha de -conso!'i.dar' a RepubUca Federativa, 'ta l como 
nó.s a conquis~rnos, . a · ·pt.oclamám.os, .a organizámos e pi~omettemos susten-
ta i-a e defen'edl-a em 24 de F·eV·ere'ro de Ú91. 
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EntrP, es;;as garantias institucionaes estã o as que pertencem ao Poder 
Legis>!ati v o. 

Pertencem-lhe, Sr. Presidente, por<que ~h e são consubstanciaes e imma-
. nentes á natureza de suas <funcções. Destas garantias, as cl!!vmadas im-
munidades parlamentares não o são dos deputados nem dos senadores, mas 
sim do qongresso .. 

Ellas t•raduzem simplesmente a homenagem prestada ao mesmo ,Con-
gresso por outro poder que é ·seu igua!l e deHe independente, mas que deve 
respeitar a harmonia constitucional prescripta no arL 15, pe·dindo-~he per-
missão para app!icar aos seus m"embros as condições ·e. comminações' da . lei 
penal commum .aos ddadãos . E o Oongr~sso, pesando o allegado ·em vista 
do interesse nacional, decide que sim ou adia, ·susp-endendo apenas prQVi-

' soriamente, note-se bem, a applicação pedida. 
"Mas estas garantias são uma .axcepção injusta", dizem e aqui mesmo, 

neste recint?, ouvimol-o dizer, "·censtituem um_ privi•!egio concedidç> a um 
grupo de homens . " 

Não, Sr. P·residente, ·Privilegio não ·são. Privilegio é uma ~iisposição da 
lei cons-titucional estatuida ·em• vista Q.e um interesse de familia s, de raça, de 
associações; mas não pôde se!-; uma .. disposição . de . l~i constitucional es-
tatuída em vista de un; int-eresse publico . 

Não, uma dispos ição que é dictana pelo interesse nadonal não P.óde 
ser um privilegio. 

"Mas é, em todo caso, uma excepção odiosa", dize~n ainda. 
Então, tanto é odiosa no témpo de sitio, como fóra deHe quando a inda 

ninguem se lem-brar de combater as immunidades pa r lamentare;;. 
Então peçam a refarma constituc:ona! e acabem COJ;U as immunidades 

parlam entares mesmo nos tempos normaes; que se ha neHas odioso, mais 
avu.lta eHe· então. 

Com effeito, fóra do -estJido de sitio, se o senador ou o deputa do com-
metter crimes communs os mais a trozes, os mais hediondos, se não fôr 
preso em flagrante delicto, o facto será •lev~do a o conhecimento da respe-
ctiva Camwra, pedind.o-se-lhe licença pa:ra que seja providen!C'iado como 
cumpro. 

Pois se quando s e trata -de taes crimes de direito commum, fóra do · es-
tado de sitio, n ã o .se acha que seja odiosa esta prerogativa, menos do re-
presentante, TepitQ do que do poder de que elle é membro, como é q-ue eRa 
se torna odiesa nos ·cr.imes pGlitico.s ? P-orque o que houvér ne>stes de he-
diondo, o que houver de repellente, .o q ue houver de a troz (cpmo os factos 
l}orrorosos e que se empar~lham ás maiores perversidades '" selvagerias 
apontadas nas paginas ,?-s vezes tão sombrias da ·hist-or ia. e d-e que têm sido 
theatro os E stados que a barbara guerra de irmãos· tem assola:do) consti-. . 
tu e não mais -crime politico, mas crime de di-reito commum. 
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Sim, essas a,trocidad·es ·não são crimes politicos, àbsolutamente nãó; .0 

-crime político está .na conspit·aç,;ão, na sublevação armada, nas Juta.b · con• 
·t ra as forças J.egaes, nas 'operações da guerra civil; mas um .in:migó que .s~ 

..aprisiona com as armas na mão, e ainda ·menos, um cidadão desa.rmado . ~ 
. r.ão militante, não póde ser condemriado a ser decapitado, degoladó, ou --po!' 
-<JUalquer fôrma tru<üdado, c om ou sem processo, sob pena de commetter-se 
q mais cruel dos crimes com1nuns, o de assa ssinato covarde, revest'do das 
~ircumstanci.a~ mais agb·ravante!>. I 

Mas a inda objectf\m, Sr . Presidente, contra ,a ina nutenção ·das lmrnunl-
1 

-dades parl~mentat·es, e assim o ouvi no discurso do n obre senador a quem 
~enho a honra de r esponder: --: "·que sobretudo 

1
nos c1·imes politicos a irn-

·1nunidade seria a impunidade." 
0 SR. FRANCISCo 'M·AOHADO: - E' Um exagget·o; protesto contra· isso. 
0 SR. VIRGILIO DAMAZrO: - C omo, Sr. Presidente ! Pois Já está var-

rido da memoria elo Senado o facto que aqui se deu o anno passado e para 
·~ qua l onós todos ·oontribu:mos, d.e •Se d!vt' 'licença ao, Poder Executivo . que· a 
lm pebt·ara para proc.es::;a r um dos nossos collegas, o Senador- Wandenko'llc ? 
Nã o foi .por um cr-ime · politico q.ue elle foi p.r~so , o de conspit'a çã o, e nós 
n ã o .concedemos a licença p·edida ? 

En!tão foi impunid&de a ·imn1,unWade parJa,mentar resp~itada '! 
Não foi, nem será nunca . ·::. f~~s:. 
E é occasião de dizer o que penso, respOndendo ás palav·ras que .. en ::~~·<:. 

·Contro no discurso do nobre senadoo' quando diz .que é neliessàric. q~e ,..()'' ·~,~ 
·Congresso ·Seja logicõ, ,seja fi·rme, seja coeht'ente, isto é, que ·votamdó . a:··'ina-
.nutenção d a s .immun:u·a des sejam avocados das l}risõ·es em que se encon"· 
t ram os proprios revoltosos que tém ma ndato a desempenhar .no ·seio deste 
~Gongi.' esso. " 

'Se a yotação do Congres\llo con1'vrma.r a inviol~billdade da s Jmmuilid~Õ~s 
'pa.darnen-ta res, S·r . Presidente, o q1.1e o Poder Executivo ter-á de, fazer, e 

·: ... 
;:· 

;._ 

-estou tlerto de que o farã: corr ecta e immedlatamentc, seriL dar centa a o .. :;:'· ,_~\( _ .. 
-Ç cog-resso do que houver e~ relaçã;o a esses revoltosos, seus memJbros, qy.e .·:;\:·i~·;,~.:~);;.:.,::":.?. 

·delinq,uira m e .que se a qham s ob .custodia, ,pedindo a n.ecessaria .permi·ssã o para ·· .. ' ·· ' 
que continue o p rocesso. 

O Sena do e a Ca mara dos Deputados lh'a con ~etlerão, não tenho duvida 
:alg-uma , ·Como o fiz.et·am no caso a que ha v.ouco me referi. Não é, IJOiS, 
-a consequencia logica abrir a s prisões e soltar na rua os detentos por crime 
1nafianç avel; a consequencia logica é simplesmente passai-os das m ã os da 

. ~'luto r)dade que es detem pr eventivamente pa ra . a es1~hera da au toridade 
c ompetente pa ra julgai-os. 

O E:x;ecutivo, proposto a velar e bater-se pela segurança da R epulY!ic.a , 
·clestrooou-os e 1J'!'endeu-os ; a o J .udida,rio cabe c cmvencel-os, s enten.cia l-os . 

Mas, Sr. Presidente, continua ndo ainda por poucos momentos apeonas , 
tJOl'que me acho. ·cançado, resumd;re.J o que dJ!s's·e üU ·püdiá a c.crescen.ta r a cerca, 
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da ·questã o da;s i111111unidades· parlamentares: .em alg,umas Ilroposições , que 
enundarn as razões <:3!l>itaes peqas quaes e:Nas ll'lão podem deiXar de ser ma.n-
tiêlas.. Essas .razões são': 

1• A •natureza das mesmas _ immunidades, q-ue são, sim, garrun1:ias coiF 
etitucionaes, mas, não de di~·ei:tos individuaes, nem de direitos políticos dO' 
cidadão, mas de attribuições fundamentaes, imtl.inseeas e inheeentes aos pó-
derês que são orgãos da soberrunia nacional . 

2• A inde;pendt'm<:'ia dos poderes entre s.f confm-me o art . 15 ·da Con:s<titui-
çã.o. •S·i o •P·o<1ér l!:xecutiv.o pôde -Iariçar mão a um memJx.o do P-oder Legi.'i' 
lat'i'vo fót·a dos casos e ' fon11alidades comstitu<:ionaes sem prestat· a homena-
gem :Q.Ue a Constituição ord~na que preste á ICo.sa de que 'ene é ·membro, .não· 
ha a independencia recip-roca desses mesm-os podet·és·. Evidentemente o 
Ext~eutiv-o fi•ca em -plano .superior; : ev]dentemerllte é o Corugresso •que fica ~1n 
plano inferior; evidentemente é o Congresso que ;fica em condiçã-o inlfer im-
e dependente rlo outro. 

3" A d·i!S,posição costitucional que comere a 0 C-on.g-.·esso .l)rd!va:tivam.en te o 
direito de lançar o estado d·e 1sttlo . . q~ndo eHe ·estiv~r reunido. iPois, comó 
querem os nobres !Senadores •que todos ten•ham. o necessario_ deSJ?')endimento 
e Wbnegação dos interesses dO p·ro.prio eu,. para, Salbendo que, uma Vez lan-
çado o estado de si·ti-o, vão perder a gat,•antia das- immunidades de que go-
sam, .deix3JI.·em de reflectir, •hesitrur 'e me~·dw tergiversar, em vez de impar-. ' 
c'ialmente e cbm isenção e _1nd-pei).dencia darem. o seu voto? 

4• A funcção ~·elevantLssima que incumbe ao Cong~·esso de julgar, ap-
provando, prot·ogando . ou suspe ndendo o estado de sitio declarado erh sua 
arusencia ,pelo Poder Executivo .. 

5• A funcção de não menor re:levancia ent re as outt·as da competen cia de> 
Congresso Nacional, de accusar pela Crumara d·os Deputados e processar e 

julgar •pelo Se-nado, os .cri~·es -de responsa'biUdoo~ comrmettidos pel-o Presid~te 
da Re-publica. ·s ,i o Congi·esso ·decidir como reg.ra; que rus immuni·da:des par-
lamentat·es fican:). .sus pensas ;Pelo es·tado de sitio, -ific~'á perfeitam8111·te burlada 
'semelhru~te att~Ú::mição. Co~rehende o Se nado , 'QUe u~ P;residente da R e- . . 
publica, qu e em qualquet: tempo reconhecesse que estava sob a im-minencia 
de ·uma ·accusação que ene receirus8e que Jhe f osse feita .pela Camara dOiS Depu-
tados, e d·e cu ja procedencia tivesse consciencia, fruc'iJmente irnurt:ilisat'ia O· 

Con-gresso; declara•··ia quando este estivesse p:roximo a reunir-se, o estado 
de sitio sob o pretexto de uma commoçãJo imminente de q ue o .governo ti-
vesse os fios, e não havendo a barrei~--a das im-munidades parlamentares~ 

prenderia os memb!'OS do Congl'esso que lhe fossem a dversos ou desruffectos, 
derrotand-o p-ot:tamto ·uqna opposiçâo ·p6l'igdsa, crea;ndo uma mai'Or-ia artificial 
ou de QCcasião, , e po•·tanto, conjurrundo o · pa·igo immi,nente da s ua respoq-· 

Jlábilizaçã o pelo Co~gresso. Neste ffis'O a s uspensão das immun~oo.des ípar.la-
mei1tares seria rupenas a ' salvaguàt·dq. do arbitrio do Executivo. e nada m ais_ 
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Mas, dü-~me-ha talvez o !Senado, esta hypdthese não tein ~~ausib-i!lidade. 

Pois have:rá 'Presidente a:lgum capaz de abusar até este ponto? 
'Senhores, não vão tão ·lcmge os factos justirficativos de meus receios, E! 

o estudo do p_assado deve ensinar-nos a prevenir o futuro. Em Novembt·o 
de 1891, ha pote meno.s de :tre~ amnol!, tenào-.se d.ecDetado. di.alsl amtes a lei <le 
responsalbi;lilidade presidenciwl, .inJCorreu a maiÍOl'ia do C'orugreslso nas .iras. , · d~r. 

governo; mas como este ainda ~ensava qu,e cons-titucional-mente nada podia. 
fa.z~·-se contra membros de um ·poder dependoi'<'Lo ·pelas suas d•mmU'Iüdades re-
f>Oiveu agir fóra 1.a ·Constituição e deet.·etou a dissoiução dO Congresso e a 

declaa.·ação do e~ta:.d-o de !sitio. Pois bem, \Sr. Pr•es~!iente, su.p;poruha V. Ex· 
que estava ~s.tabel eciüa pelo prop.rio 'congresso a suspensão das. immumida-: 
l'!es pal;la·men't:aJres pot· decla ração do estaid-o de sirtio; a •cousa tet·-se-hia s im-
plificado .e dentro da Constituição . 

Não :haveria necessWade da cti~olução do <GoTl!gresso, c uôa sessão estavà 
a . t-erminar. Balsta.ria que, declarado então o estado de siJtio, se p·rendessem 
a lg-u.I);S mais ousados ou me nos doceis; e seria bem .possilivel que na proxima 
reunião, dwhi a mezes, a >OIPIPOSiç.ão aJdvermda ISe . conse'I:"'Vasse caute losamente 
dentro dos seus justos receios, e assim f<>Sise co.nj-ura.da por ll!lgum ten'lpo, 
mesmo •por nmito te.mpo, a tem~:>esta.de que o chefe do Poder IElxeouti:vo com 
.razão ou tserr. el>la juJ.gawa ·immi·ne!lltes sobre a .sua cabeça. 

6• F'inaJ!mente, ·sr . Presidente, a · canset-vaçã~ do urLiJco e shp1~emo re-
curso constitucional con ur!t a;busos · com~ettidos, nas med:idas de rep~:es'sãQ 
contQ·a ·as pessoa;s, pe.la sus.pensão das garantias indivi'duaes., é a i-nviolrubili-
dade das immunidades parlamentares . 

Si estas forem s uspensas perda·ão. os cidadãos o unico baluarte legal 
que Ih ~reresta c ontra exorbitanoiaJS, contra rurbitrio.s, contra abusos das 
a:ut-ori-dad.es ·q.ue t enham 01'denrudo rus medidas de excJ.~. toma'das pelo. es-
tado de s-it1o. ~se recurso, esse ,JJa,Jua;rte, ey;t<á na seg.u:rança forma~ do § 4o-' 
do ar-tigo 80 da \Oo;rustituição, ma!l .que rsó plJd-e sé r erlil'i'ca.zm.ente ;ganuntído-
pelo <Congres·so pres tig,iado e forte de sua;s imm•urui.daJdes. ·EstllJS, ~·ortaonto, de- · 
v~em ser rel>tgioisaanente mantidas, não .·em tbene:l'io exotusivo ·dos m.embos do-
Congres-so, mas em ·garamtda dos dier~tos ·do •PD'Vü, em . homen;:ugern á sobe-.' 
rania da nação, de ,que ê orgã:o o m .esmo C o-ngresso . 

'Sr. Pres~dente, estou cansado, e ~·erulmente é gt·ande a minha gratidão 
J>ara com o Senado, rque me tem. ouvi•do com tanta 'benevolencia, m as que 
deve estar- fatigado de ter-me concedido a sua pt·eciosa attenção com tanta. 
paciencia, até agot·a. (Não apoiados.) 

Vou, pois, terminar, Sr. Presill.e nte. 
Sabbado, o nobt·e rep~·esentante do Rio de J.runei·ro, pt:onumciou umas -pa.-

la'Vras .que lhe peço verui.a .pa ra ad:o.ptar repe1tlndO-<I(s ao tenn:í.na1· o que 
tinha a dizer . .São as se~uintes : 

".Senhores, a supt:ema cr-Jecessid:ade de toda e qualquer soeiedade · ~-ga

nizada é a da ord'em p ublica; é a da segurança da' famil'ia, que deve viver 

• 
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confi<tnte no seu lar; é a da tranquil'lidaide do operarrio, que preci:?Ja, dessa 
garantta .para· ·o· s·eu traballio; é ~ do socego dJe todos ,OS' ddaidã.os, rug-entes e: 
cbllruboradores do p·rogresso nacional " . 

Pois bem, senhores para a reaiHzação desta asp-iração, voto patriotico ·do 
nobt.'e Senado1', ao qual nos a;ssooiam·os· todas; ·1Jara obter a,· segurança ·das 

famHias, a trwnquJHidaJde -d.ols o.perar.ios ·e ·O sodflg.o lios 1Ci.darâãi~; . pa.ra conse-· 
gulr ·a . ordem, não a im.mobilidad·e, ma;s a O·rdem d'ecunda e 'viva, eu só vejo 
um meio: ·levanta~· o estllido de sitio ·que, ha dez mezes, p-eZa como uma 'nu-
vem de chumbo sobre o povo de S. !Paulo, <la Capitan Federal e de Nitherohy . 

. Façamol-o, porém, Sr. Pl·esid€!!1te, ·de accô.l'do c om o H.tm•ino~o parrueer >da( 
maioria ·da commíssã.o e terem!OS 1[A·esta1do homenagem, .não .sómente ao la!U~ 

dabilissi·mo desejo do nobre Senador pelo Rio de Janeiro, que apenas · julgo 
que se e_ngana no modo de ~eaJ.izal-o, como tambem aos verdadeiros ptimci-
.pio.s democra-ticos, e d'inalmenrte aos dir,ei.tos tnalieonruveils de .nosos concida-
dã!os, que terem:os aUU•v·iado da <p·ressão fe r tea i·nsepru1'ave1 do •estado de sitio , 

' Tenhamos, senhores, deante dos olhos a maxim~h dt' grande Tocqu~-

ville, · .que tomo a liberdade <le citar: .Assim como (dktia elle na sua mon u-· 
m.ental De'»W:crac·i'a na A'»te?'·iJCa) não ha grandes homens /sem virtu de, tam-' 
bem· nã.o ha gra ndes povos sem respeLto pelos direitos". 

Aenharn,os, ainda, senhores, deante dos ·Ol•hos, as palavras de vVash.in-
gton na.ciuella carta memoravel e tocante ·que -ao retirar-se U.a vida •publica, 
em setembro de 17916, diri.giu ·como um aà-eus ao ·grande p<JVO, do qual pôde · 
dizer-se que elle era ü pa i querido, como tambem ,0 era d-a gra;nde creaçãQ . 
politica que, com a nova naciona lidade despontava: a d<t republica federa-
tiva. 

Eil.-as, as ·palavras do mais virtuosp dos ·grami,es hom·ens, na pMase 
de Guizot: 

"Importa que aquelles que, em um pa.iz Jiv.re, participam do governO"; 
se contenham nos limites que lhes impoz a constituição, e que uns não in-
v a dem as àHt"ibuições dos outros. Este es.pit·ito ele invasão tende a con-
centrar todos ·os ·poderes em um só e, ,por oOo nseguinte, a estabelecer 0 des-
potism o. Basta saber q.uão natu;·aes ao .·coração ·humano são o amor do 
poder e a tendencia. a a bus-a.r .delle, .para sentit' -estas v s"t"dades". 

Eis ·o que dizia W a shington, senhores; meditemos sobté a . advet-tencia. 
e 0 consé lho do patriarcha americano. 

Sr. Presidente, tomarei ainda a ,liberdade, a o concJn;r, t:e rep-etir as 
bell as expressões que encontr-ei no di.scut·so de 'S. Ex . , J)roferido no sabba-
do, .quando de.precava .o nosso IJ.)atriotismo . . . 

'Repetindo as palavras do no'bre senadoi·, engasto-as entre ,3 s m inhas 
como um punhado de diamantes, para •que possam dar 6Spl<:ndor ao meu. 
discurso. 



-371-

''Deprece, dizia-nos 1S: Ex., o ·vosso -p~tri'otis'm.o, . a vossa • abiiegação, a 
_;v,ossá §'a•bedm·ia, para q1:1e -dahi resulte tr anquilli•lade de :ovnimo tã0 pertut·-
bada· hoje no seio da naçãe" . 

Sim; mas o uni co mejo ·d:e ·conseguil-os, 1Srs. senaclores, vol-o affir-mo, 
é rasg-ar .o véo sombrio que, segundo a phrase .de ·S. Ex., escon{!e ·a Can-
stit~ição aos olhos {la Patria; é restabelecer o dominiv ca lei. 

Que seja para nós uma vei·nade, uma realidade positiva e pratica, o 
~phorismo em que se ·resume a · !felicidade dos :povos s ·z~b lege . libe1·tas. 
(.Muito bem.; 1nn·ito bem) . ,, 

O ~~. Campos Salles (m.oV'i.rnento ele attenção; 
.S~·. Pa·esidente, nas circumsta-ncia•s. em que me c3,be a pal-av.ra, comprehendo 
a necessid'ade de resumir o mais·<que fôr possi!Vel as considerações q,ue tenho 

-a fazer. 

·Preferiria, S1·. Presidente, que o Conig-resso se ac>ha:sse agora em presen~ 
ça de· um a;cto bastante claro e e~p~iJcito da parte do Poder Executivo 

qu(l •iuiariod:o-o e dh·igu·i•ndo-o m'O estu-do e _ e~me -d:a situação do paiz e d:a~ 
medinas recl~a·d:as. o ha.'bUhtasse a -uma deliberaçãJo iperlfeitamen.te de 8JCCÕ;2 
<1-o ·com as necessidades do •moment-o. 

,Estamos positi.vrumente na p hase in i·cial de experiencias de um ·reg-i~en 
que começa a ser posto em prati:ca, e .isto nos ad!Vert e de que estamos em 

um peri-oào em que· devem set• lança~ rus melhores, as v<:: r<laida:iras pt·axes, 
pois que Os precedentes que , hoje ficarem esta;beJ·ectdos, terão de exercer 

grande 1nfluencia ·mais tarde na conducta dos , de.pos>it.aJri'os do pdoer publico. 

Em taes ci-r-cumstancias, tratando-se de urna medida de governo, pois que 
ao gover-no é que cumpre ut:ili~r-se dos -meios que lhe vão ser concedidos 
pela nossa deliOJeração -'pa ra restitu-ir a cal•ma á socieda.de . ):>rasileira, seria 
pre'fáivel que o Ei:x;ecutivo s·e hGUIVesse a,presentado ao Cong.resso, deS!Ven-

dando clanJ. -e f,ranca~ente o seu pensam€,!pto ruc:enca d!o ac.1ma! . estado .' de 
cousas e indicand:o. com ilg1ua l nitiél'ez as medidas legislattvas., quaes·quer 
que fossem a sua gr.av:idade e natureza, que ll1;e parecesse necessarias para 
garantia da ordem, da paz pUJbli:ca e defusa daS ins-t it uições. 

Ú?or esta fru·ma, a responsa'bi:lidade de cada um d'os poderes_ nesta emer~ 
g.encia ficaria bem assi'gnalada e posta em avidencia, · •sem as sombras dos 
.&~~bterd'ugios ou de inconvenientes se>pihismas. 

,Q\Ilais, a a;usenda de = do:c•umento assim concEibido e ema,nado do Eh(ie_-
cutivü, j.nquestiona>velmente -crea .uma 1s-ituação mai-s 1 ou menüls ,constra.n gedora 
pat;·a .. aq11e1les que, comn .nós, têm -de clJe!Niberar . 

. ' :; _Yop;JS: - ,Muito ,tJEÍ>)n. 
O ISR. CÂMPos \SALLEs: - ;l)}:ntretanto, pa.rece •que essa . il.aJqma es tá seq-

' Q_o ou vae sendo em parte supprida. 
0 SR. QUINTINO BOCAYUVA: - Apoia<j.o. 

I 
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O rSR. CAMPOs SALLEJS: - U.m dos a·arrnos do Cong.ress~ Na,oional ~ as-
sumindo a responsa'biHdade que l·he .calbe muito dh·ectamente na iniciativa 
de .uma dleliberação desta •natur~ deiocou ver que, segundo a sua apre..ciaçã'O, 
a situação do paiz ê ain da bastante grave para,- reclamar a prorogaçã.o d-o 
estado de sitio. 

O SR. QurNTINo BoCAYUVA: - Peço D.icença para informar q.ue essas dé-
clarações i oram forma.'lmente feitas á commissão pelo ·S·r. ministr-0 do :in-

.terim·, em nome do <!ihefe do Pod<er !Executivo. 
O SR . .CAMPOs SALLElS: -Ia chegar a .este .ponto, p01ique vi no parece1• da 

commissão :uma referenci·a a tal facto . E' exaota.mente isso que e'u julgava 
indispensaJVel. 1 

O .SR. LEOPOLDO DEl BULHÕES: -® foi em ·v-irrtude destas doec!M"ações·-quea 
. commissão resblov:eu .conceder o .estado de sitie só para 0s tres Estados. 

O SR. !CAMPos SALLES: - Por'ta:nto, se ode ·um lado <temos um dos ramo~;~ 
do Coil!gresso Nacional, asseverando po.r sua deliberação, conseguintemente 

Por s~a. maioria, a necessidiade de tal proviidemda, ;por outro Ja;do temos a 
decl~raÇão do p·roprjo govePno 1}elo ocgão de um dos secretario.s de 'Est;,a,9o, 
perante a oeommissã0 do ISienado, !fazendo igual russeveração. 

Este fa;cto deve ser ruqu.i ibero assbg.nalado para·· que fique fóra de duvi1 

da ,que a responsalbilildade da medida cabe a quem de direito (apoiq,dios), 
ao Executivo. 

="'- conc1ucta . ·do :senado está. resguardada pela deliberação d·a Óutra ca-
. ~à.ri e "pelas deelarações do governo. (.Ap·o.v,a.dos) . 

? SR. ILEloPoLDo J2.E :BULHÕEJS: - Foi a 'C011'111TiiSsã'O que so:Jidtou a presença 
uo Sr. Ministro; do connrano,' c :Congresso· n ãa teria. in.fl:lrmações .. 

·o SR. OAMPOS SI\IJI;EJS: - ·Senlhores , eu dizia ·ha POUiCO que o governo 
devia contrib1.1ir por sua Jjarte para o estalbe1eoimento das iboas praxes. 

<.A.cho .tambem que igual de'Ver nos ê imposto, a nós que t emos i·gual res-
'ponsalbHidade e ~epresentamos papel Ig,ualmente pre:r>ánderante no funccio-
namentÕ das instituições. 

:Cwnpt·e qlte estaheleça;mos as boas normas nas relações entre o Con-
·'g-res-so e os outros lJOderes o;a RepulbHca. 

•D esde que por essa fôrma, embora não muito regula;rmenfe, se ·affir-
ma a ·extstencia ·de circumsta.naias extraot-dirrarias que obo.ii.ga;m a perma.nen~ 
éia de medidas e:x;cepcionaes, penso que, con<:~edidas• el1as e indo assim o 
Cong~·esso ao encontro dos desejos do IExecuti.wo, elle não faz slinão lançar 
sobre ·este I .poder a responsalb.iJidade da situaçã0 creada pela natureza de 

"taes medi.das . . (.Apoüui.os ,· mui'to bem!) 
O Sr. Presidente, não 'Vi·m á trilbuna p·ro-pniamente paTa encarar a ques~ 

tão debaixo do oponto de vista da u:tilida.de das med.id:à~ a,uop·ta~s· pela pro-
posição da da.mara. 'o ·S\'mado tem testemunhado a;s insistentes refereticias 

que hão ;sido feitas ás idéas por mim :produzi.das Ill€Sta ·tdi!Yuna e .que' corusta;m 
agora dos Annaes da lll.ossa sessão de 1J892. 
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O m·eu soilen:cio nas act·uaes cil,cumstan.cias ·pod:a rparecer,. opelo m enos, 
um,a ·certa h esitação do m eu espírito com re'lação a essas idéas, no momentp 
:actual. E' isso que me tra;z 'á tribuna, p'orqoue gosto m.uito das posições 
clams e dali attitudes er;> .que a responsrubilidade não se encdbre, 

Sou, . Sr. P~·esid'ente, daqueHes que entendem q.ue o ·homem pUJblico tem 
. .c01no '1lffi dos .s;·eus pvinci•pae« deveres o de n>amter e contsset•var a to(1o cu'stc> 

a probidade das suas opiniões. (Mwito bem~), As idéas emittidas por aquelle 
que· ,falla no exercício de ·um m andato devem ter o cunho de uma conv:icçãõ 
bem formad'a, · de U'll'la adifia-mação s incera, para .que a su a pa'lavra ·poss·a ' . 
ser acatada .pelo prestigio da lea ldade. Ê q ua ndo os homens publicos chegam. 
ao estado J.amentavel em que é p'ermi'ttido fazer hoje o repudio elas idéas 
enunciadas hori"tem, é povq.ue as leis da probiclaci·e .e.stão relaxadas e começa 
a pQJase da ·dissolu ção moral.: O esopiri(o puilYUco vacilla entre todas as affir-

mações sem •po_der •c1istin:guir entre a.s ·convkções ·rsoHoos e o,s interesse13 
ephemeros, (Mwito bem,), 

'rMas, si attriibuo este dever ao · homem pu/blico, com rnais rigor deve elle 
-ser "Observado pe-la.s enticl'aldes •que ~'epresentam'l os l);)od.el"es da na ção. !Penso 
·q ue as <leliberações toma>cla,s .pelo Oongo·esso IClrev·em .ter o cunho de estabiUda-
<Í.e, de pee.-ma:nenoia da rpr.opria 'Uei: clamu ·ter o valor, a autoridade, a conshs~ 
-tencia de- um aoto J.egislaÜvo. (A11oiados). 

I 
Senhores, não ha poder n enhum que possa .i.se.ntar-se desta dbrigação 

contrahida perante o pÜJblico, isoto é, perante a propr'ia n ação, Sabemos, por 
exemplo, a que graJves suspeitas estiá s"1jeito o criterio do m<i.gistrad:o, que 
cada dia profere sentença diversa soibre os factos que se apresentam reves-
tidos d3!s · mes·mas d r cumstarréias. 1 Ou a sua ca;pacidad~ moral ou a sua 
aptidão intellectua l é posta em d·u.vida, sobxesaltand0 os interesses legítimos. 
(M'I.IIito be1n). 

Julgo, sen•h ores, possível a evol-ução dos esp>Lritos, a modificação nas 
·con-vicções. M~s q ua ndo· a convicção é estabelecida sobre. l);)rincip!os rf'um:'lrur~en
.,taes, do mesmo modo que quando 'llm ju1gamento é pronunciado sobre fa-

·otos que r .avestem as mesmas ICir cumstarroias, a 'tmmutal!i,dade é uma .con-
diç.ão de lfi·rn;eza, pois que ~á o cunho d'e um ~rit~rio s~guro e intra n sigente. 

Sr !. Pnisidehte, a: histOl··ia parlamentar deste paiz corttêm ' advertencias 
que ,o Congresso /Republicano não deve perder de rvis·ta. J1á eJÇistio aqui uma 

·Camara que , depois qe t~~ deli-berado que eram indisJpens:aveis as processos 
constitucionaes para uma certa reforma, no dia seguinte votou que ·tal 

.reforma ·podia eer feita !pelos mei-os ordi•natios . .Aquehe que neste momento 
tem a honra de dir1gil' a pal<wra ao Senado t ·irou grande·. partião deste 
facto quand'o fazia propaganda contra as· instituições monarchicas . Eu as~. 

s igna·lava o .facto como um dos symptomas característicos do abatimento da 
.molli\-r chia e de rprostração moral. !Pois ibem, si. . nÕjs agora i~orremol? nas 
mesmas faltas, se imd.tannos os · juizeís e tr-ilb:unaes, e m cujas sentenças 0 di~ , 
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rei to -·varia ·en1 'pt•esença d'o raes-mo facto, per-gunt-o·: ·qrual àeV'e S•er a sent-e·n-
- ' ,ça -pop1:1la:r sobre o .criterio do Poder Legislativo? (M1l·ito -1}e?n) _ 

A proibidalflt> das opini,(res, a ,íii:lmezEt do!! p-rmdpios no julgamento, a, 

-unifat'midade ·d&.s arestos são uma cend~qão i·ndispense.vel para a tranquilida-
-pe geral, ponque ()onstituem . uma solida g-arantia de rectidão . Ora, neste• 
p'lomentq e no assumplo em questão estamos -estabelecell!tlo 0 direito no q'!-e 

1 
r~speita ás ·garantias do. ci(!adão . Este ,di,·eito deve ser o mesmo, invariavel, 

1• para, regular a cond'ucta Jle cada um e ele determinar as responsrubHiclades,. 
q-ualquer que seja a época em· 11ue se m a nifeste o_ !facto que tenlha. de ser a.. 
·eu e Sl,l.bordin'ado. A' Constitu}ção não muclb'u ele 1 18912 .pa.ra cá. 

·.s-r. Presidente. 'V-ejo qu& um:a. ·questi;io •não f.ol ainda ·llevanrtaKia neste de-
bate e ouso ag·ora lev~nta.l-a apezar dÚ'L mi'IÍha i·nc~mpete;1•cia . (Não apoiados) ·. 

A questão é esta: - pó'de o Cong-resso adoptar este _pt·ojecto', com. as-
restricções est3Jbelecid:as, depo.is de tú decidido que as immunidades ];)ar-

lamentareiS es tãJo comJprehencUda.s nas garantias const·ituclonâ€\s ,suspensa& 
pelo estado de sitio? · 

.•' •0 :SR . LEOPOLDO DE 'BULHÕES: Mas···en1. l(J.Ue data? 
. O .SR. CAMPos SALEJS: - Que tem a data? Vou mostrar a V. Ex, que · 

:r:i.ão o ~ódé fa:?Jer; pelo menos' é ' es ta a minha cori.vi?ção. ( Ont.za'»'b-se ai gwns-
apa?·tes) . 

.O SR. !PRESIDEJN'.I.'El: Attenção! Quem tem a palavr•a é o S'r. Ca:m.pos-
Salles . 

O SR. CAMPos S'ALLES: - EstaJbeleçamos os princípios. Quando o Ex e:.. 
cutirvo se apresenta perante o rCongresso dando parte . dos actos que prati-
c,ou em virtüde do estacl'g de sitio, o Congresso, quer dize:r o L egislati-vo,. 
aSSUme ·fUnCÇÕeS diversaS daS SUas fUnCÇÕes 10rdinarias, aSSUme UL11a_, pre-
l'Og'altiVa que não se .assemel•ha áJq uellas da essenoia do seu pode-r: a!hi elle 
exerce · funcções' exeoutiv·as. P'or outra, 0 CoD'gresso deixa de se L- o ·podei· 
que faz a lei para trans.formar·-se ·em poder que applica a lei. .O Congress~., 

passa a julg-a.r os a~tos -do Poder Exec:u.tivo e a 'sua cl!éUberaç·ãJo equiv[Jle a,, 

uma, sentença . 
, 0 ISR. LEOPOLDO DEl B.ULHÕEJS-: - [E' Uma das• suas funcções . 

O SR. CAMPOs SAL,LEJS: - Por conseq,uencia ,f-irmemos bem. este pl'inci-
pio, elle exerce funcções executirvas. 

O SR-. \G!ITIOICA: - J -u.dioia.rias ; rupoiado. 
O SR. OAM·POS S'ALLEJ:> - B.em. · Mas, segundo q,s boa-s regras do dii·ei to 

a interpretação de uma lei· póde ser feita por um dos dO'Us processos - o.· 
jlt)tJ-tri.n a;l ou o authenti.co. A ·i•nterpre•taçJão -c]o-u.trrinal 'é •a que 'é feita ·pélo · 
poder encarregado ele appiicar ,a _lei, e a outra pertence ao poder que fez a 
lei. 

Isto posto, é evidente que qu-ando o Congr:esso, ·examinando os actos do 
E'KecutLvo, praticados etn cons·eJquei1Cia da declaraÇão de . estado de sitio, os. 

Jõtp•pi·ovou, eH-e deu, nQ exenci<;Jio · le;gitimo ·d:e uma •.PL"el.·ogativa. ICOhsti.t-ucionai~ · 
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· a 'Ínter pretação, a intelligenoia danei. E 1qual fui ·elslsa intEilligencia? ·o Con· 
-@r.es~o adhou-se então em presença d'e factos taes · como aJquelles que se 
apresentam agora com a mesma natureza, com as mesmas -circums ta ncias 
caFacteristi-oas. Trato).l-se de sa'ber então si as imm'Uni'dades par'lame ntares 
estruvam ou .não -co·mprehendidrus no preceito. geral do art. 80 da Constitui-
ção, e o C'ongr-ess-o, a pp1·icando a lei, . isto ê , . .jn.te rpretando esta d!sposi~ão 
constituci-onal, ju1gou que taes immunrdades estavam a-hi comp-rehendid'as, 
dan'do a -consequente a·p'provação aos actos do Executivo. Estabelece.u o di -
reito. 

O SR. QUINTINo BoCAYUVA - Apoiado ; é 'llm prfncLpio a dquiri!}o. 
O .SR. OAMPos SoALLES - Foi, portanto, applicado um dos modos -d'a in-

terpretação; o doutrinai. 
Estabeleci·dos estes princ-ípi-os, .pergunto: que é •CJ,Ue vae !fazer neste mo~ 

mento o Congresso com o projecto ·que se ·discute? Vae la nçar uma n ova in-
-terpretação doutrina:? 

O !S<:. VmoiLio DAMAz,ro: - V. Ex. 'dá licença pa ra um apaJrte ? 
O iSR. <CAMPos SALLES: - !Pois não, IJ.ara ·quantos q ufzer. 
0 SR. VIROILIO DAMAZIO: - P:ergunto a V. Ex.: q_wem em tal cruso •daria 

a interpretação a ut:hentica sinão o Co~gresso? . 
O SR ; CAM!Pos ,SAIJLElS: - C'heg,o· lá; vou responder j·[L ao n obre senador. 

·Moas, primeiram ente, liqu i.demo.s ·~ste ponbo T,lara a boa orclem da d iscussão . 
O 1SR. ALMINo AFFONso: - A interprett·ação a u then ti-ca só póc\e sei." 

dada por uma lei: ej11-s est inte1·preta1·e, C1hj1ts est conàere legem. 
'Ü Sn. CAM•Pos S.-ILLES: - Bem; m as não preci-pitemos o debate. EstaJbe· 

leçam.os bem os princípios e tiremos depois as deduções. ·, 

Di~ia eu que a interpretação doub:inal está f.eita, e perguntava .de. que 
é · que se tratava neste momimtc.: a inda de uma interp-retação d01.Ytrinal'! · 

' uv.t:as então de duas uma: ou 0 Gongresso f.irma-se no seu .prop-río ares to, 
np pr.ececlente que estabeleceu, e nã o tem m a is naãa a resolver §inão a con-
:ftrmação das decisões a n terio·r-es; ou então, vae alterar <>s precedentes, ·esta- · 
b'elecer dire1to novo, •dar 'llm j u·lg>a:mento em diametra-l appo~ição aos a-n-
teriores. :Mias, neste caso, e esta é a minha questão, em que posição se ·colloca 
o Congresso em frente á opimâo n acional, a quem cabe julgar, por sua vez, 
o ·criterio que p r esHle a os actos ·deste poder da ·Republica? 

· UM SR. SENADoR: - Quando errou e .quando acertou? 
o ,SR. CAM'I'os SALLES: - O povo, a opinião publica, a nação, a Repu.blica 

teem o di•r.eito· de saber dos seus legi-~ladores qua ndo é •que o seu <:riterio · 
legislati vo é mais seguro: si quando diz s1m~, ou si qua ndo diz n.áo. _(Apoiaclos,· 
'i1't:Uit o be1n) . : ~ 

.o :sR. lRAMIRo BA.RCE!Lr .. os :· - E os p•reju&icados teem ·o direito de recla-
ma-!' por perdas e damnos si nós e rramos n aqueHa -occasião. 

I I ' " O •SR. CAMP0s SALLFJS: - ·Senhores, estab~lecemos arestos, .e •para •qu~ 

elles constituam garantias r eaes é incUspensa.vel n ão •haver ver.eda-s tort.uosas. · 



376 

nem sombrias no espírito dos legisladores . (Avoí:aàos). E' preciso que o· 
are.sto firme o direito em· vez Q.e tornai-o vario e vacma.n te: é preciso que a., 
deci :oões t enham o ca:racter de establlidade e permanencia que presti!fie os · 
poderes pwbl ilcos e '<l.Ue seja uma garantia a propria Re:public.:a, pois que . é 
uma garantia para o ddadão: (Apoiados>. ?1/.uito bmn) . 

O :SR . QuiNTINo BoCAYUvA: - E' um elemento de confiança para o ci-
dadãll. 

O SR. OITICICA: - E' simplesmente a -immobiltdade. 
O SR. CAMPos ISAULElS: - ~ão; senho~es, não é a immobiHdade, mas uma 

barreira á. apostasia ' das ·opi·niões. uma gara ntia de esta-bilidade nos prindpi{)s. 
uma segurança de justiça. Ninguem tem· o .õ•h·eito. ·de modi·ficar-se pe lo ·i"epudi() 
de suas opiniões; não. 

0 ISR. IOITICICA dá. um a parte. 
O SR. GAM'Pos SAJLLES: - Estou me referi.ndo ás deliberações do Con, 

gt,esso. Eu não ruceita ria moldiilfd.oação alguma das deliJberoçÕ€jS am.teri'ores, 
s i não depois . que viss~ demonstrado que os factos , Duja apreciação fazemos 
neste momento, ~:e apresentam revestidos de circumstancias ·diversas e con1 
uma natureza diversa das dos factos a'nteriormente julgados. 

C SR. LEoPOLDO DE BULHÕES dá um apat·te. 
O SR. !CAMPos ISÃLLES: - P.erdão; o direito é o mesmo, a ·Cons.tituiçã,o ê -

a mesma, não foi modificada . 
O SR. IOITrarcA: - Mas ~1ão foi devidamente estudada. 
O tSR. !CAMPos ·SALLElS: :...... Got;"Lo ~ que ·se quer mod·ificat· o dú·eito, se 

na{ia temos treformwdo, si a leg islação da RepubHca, quer regulamentar, que'r' 
organica, ê sempre a mesma, é ·hoje o •que foi .no anno 'de 1'89:2, como foi 
tambem em l J89 3? Como, pois, ha de o Cong'resso .em 1894 tomar de!.iberaçãõ 
diversa? 

Senhores, vejo com certo desgosto esta tendenci·a que se mani<festa para 
I 

renunciar .opinfões ,e m-odificar as deliberações tomadas . Já tenho ou,vido atl! 
31a .tl"i:buna do Gongres>so expressões ·como estas: - Nós erramo.s hontern, 
vam,os corrigiJr h oje o nosso erro . 

0 SR~ LEoP-oLDo DE BULHÕES: - Sonws i·nfalliveis? 
O tSR . CAMPos ·S:.<ILLES: - Não, certamente; não somos infa1liveis. !Mas 

i~:to que se .quer ê um caminho .perigoso, que conduZÍl'á o Congn~sso ao seu 
proprio ·descreqito. As m a iorias dos c.orpos leg.islativos são va riaveis e mui-
tas . vezes inco.nsta ntes. Imagine-se que cada maioria formada -eventual~ . 
mente destróe as de'uberações que encontra - a que abysmo d,e a narchia 
ohegaJ·á o Cong~·esso? .Appla'Ztsos nas gale1·ias. O sr. P !·esi dente r eclOim!a 
<ttf'enção). 

J á 'Votámos duas V•ezes consecutiovamente e.stabelec·endo e co11ifinnando 
·aquelle aresto: votamos hoje em sentido contl'ario? 

.Mas. •então, quando amanhã ·1iõt· outra a maio.t·ia, co1no 'te.rá ode deliberar 0 
Senado:· 

--------------~~---------'-------------
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Esta' variabilidade -constante sobre principias fundamentaes SN'Vh'á a:cas!l> 
~-ar!:;, :J!r;esügirur no es,;irilo :pU!b!U~o. na opini•ão nacional as ~n.stituições repu~· 
·bU.p;tnas? '(.Apoiados) • 

O 18R. QUINTINo IB.oOAYUV·A: E' 0 1Jirus du pan.,lamentarismo que aind~ 
está in1;1oculado no organismo s'ocial. , 

, O S,R. IGAMP<os SALL:m'S: -;:- Seria o · ~~stabelecimento do svm e nã.o das ca-
JJ.1aTa~. mona:.rchicas. . _ . ", . ' ,-

Não ·não levemos as nossas instituições ainda novas e puras, no começt:> 
'('la_ sua• ~1arc'ha· par~ 0 futur:o, .. para •Q descred•ito e a •ruina. (Trocam~.se aitte-
rentr;s .apá1·tes). 

O • .SR. ' PRESI>DEJNTE: - ,P.eço aos St·s. Senadores que concedam liberdade d~ 
tribuna ao \Sr. Campos SaN~s , que ê quem está coma palavra. (Pa1~sa). 

O :S1J.. ÜAMPos 'SAIJLID: - AprQveito esta pausa para tomar em. constdera-
~ão o aparte do nobre s_enador pela Bahia. 

Dizia eu lq:ue a F'nterpretaç·ão O.oUttrinal es.tava. f·ei.ta, .e ~a di.zer que a•gora 
's,~ restava· !azer a authentioa., desde · que riã.o se queira ccin;formar coi_J.~ 

-a:qvena . · 
J\fas ·neste ·caso ê . p·reciso ;seguir o can;tinho inddcado pela Constituição. 
'ProceP,a-se a uma .'I'evisão ponstitucionaJ e esta'b~·eça-se 0 í:>rindpto . que 

estiver ,mais. de ,accõrdo -c.om o .pensamento nacional. (Apoiados). 
Neste caso, si o ·p·receito _·do art. 80 ·combinado ·com. •O do art. ~O t em 

geracio d\lV.idas nos es.piritos, si a opinião · nacionacl acha-<Se divorciada do 
-pensamento até :hoje pred~minante no CotigJresso, , s .l ~ Pl'Oprio Cong.ress>Q 
está agora •eonvencido de q·ue na app!ieaÇão de.ssas d;is.posições não con%ult~u 
iben~ . o espirtto da lei c'onstitucional ;. entãQ, em vez '>ào processo anarchico e 
!Jerturb~dor, réeona á prop<ria .constituição .e tire deUa eis meios que ahi .estã'} 
Indicados para S\l c:hegar a um resultado :salisfator.io, sem quebra do nossô 
'P~Stígio. (AP'oiados). 

:1\. intet:pretação aut<:qentica é obra do mesmo poder ·que fe'z a lei. 
C onstituamo-nos em .poder ~onstitillntk ... 
O SR., VIRGILio DA·MAzio ·dá um apa.rte. 
O SR. !CAMP-os ·SALLI;Js': - Queira desculrpa.r-tne; usei d.esta" expressã0 sup-

pon{lo que tod-o o mundo ·entenderia o seritj'do della, po·i~ ê facil de ver-se· 
· <ql~~ nã.ó i:ria propor a c0nvocação ·de uma, •constituinte . (Riso). 

·0 · que dizi.a ·era que para aqueHe fim deveriamos legisla:r segundo -os 
J) r oeessos de uma r eforma constitucional, porque :sei· bem que neste regirnjen· 

. o(). G~ngresso. Federal. tem o .ppder ·constitu'inte permanente; :mas não poéJie 
fazer uso dessa P·reroga;,tiva àinão em.pl'egando os tramites es·pecia,es rque a 
üonstituição exige. 

E' assJm que eU~ ;se toima ;pàc1er }JOtDSttitu:inte . 
E~s o caminho·-a .seguir para aquelles . que não q-uerem se ·conformar ~OI!) 

·:Os pr ece<l'entes estabelecidos. 
SÓ vos çumpre, senhores\ provocar a interpretação a uthentica. / 

A outra esi'á <feita e não .podeis .destruii-a .pelos processos ordinarios. · 
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Sr. Presidente, restabelecidos estes princ}pios, poderia deixar a tribuna. 
iporq,ue este fo~ o .ponto q-ue me atb.'<l.htu para o deba.te. 

I 
IElntretanto, j<ulgo~me no dever de rebater algumas <opiil!iões que teem sidG 

~uneirudas e com as quaes .nã.o estou d,e accordo . 
Sustentei, consagrei no projecto substitutivo que a-presentei ao Sena:dl>-

o :principio de que .as .immunidades parlamentares estão com,pnehendidas na \ 
dispo.siçã;o do a rt . 80, e 'rfiQ'mei-me •não só >no espil"lito •da ftei ·oans.U.tuc.iona~,. 

como tan1bem na jm:isprudencia estabelecida e proclamada •pelos povos que-
s·e regulam pelo system:a represent ativo . (Apar tes). 

UM !SR. ISEN.<\lloR: - ·Não e não. 
o SR. iQAMPos SALLES: - Quer nas monarchia~, quer nas r epublicas· esta. 

ê a jurispruàencia . 
Os actos dos parlam·entos a consagra1n. 
O SR . Q. BoCAYUVA: - Apoiado. 
O SR. CAMPos ·SALLES: - .Não desejo reproduzir agora aquillo que j fu 

·éonsta dos ammes e que tem sido assaz repetido nesta Casa. 
Apenas direi em substancia que é esta a jurisprudencia estabelecid(J. na 

Ingiaten<t, na RepubHca krgentina, n a An'Jie.r ica do Noxte, etc. 

ConhElço uma excepção. 
O \SR, Q . iBocAYVA: - Apoiado, a do 'Chile . 

· Q ISR. OAMPOs SALLES: - . . . a .q u.e é estabelecida na Constituição chiliJna • 
... As praticas da Republica ·~~rg-.entinã. teem para riós grande valor, p~~,que 

as <Usposiqões constitucionaes sobre . o assumpto são identicas a qui e lá. 
Da R€1>Ubl-ica ~<\.mer~cana IJH'€d'iro o texto •con•.stitwcional a os I>r-ecedentes 

que de lá possam ser invocados e que aliás confirmam a jur:isprudencia aceita. 
por' nós. Confesso ao Sena do que essel;l <p·reced.e.ntes .não m e sati:sfazem, lJOr-
qué são Pl'OdUctos das crises violentas, em que m.a.is r>reponderam os a;busos 
do que ·O respeito .á -lei. Ahi não é, .poi:3, que se vae encontrar a <fonte pura 
das boas •dou trinas. 

0 SR. COELHo RoDRIGNES: - Apoiaào 
O,SR. ÜAMPos .SAL<LES : - Mas a Constituiçã o a.m.erica;na concede im-

munidades aos IT)embros do ConlgTesso, sa!_vo nos casos de traição e pertur~ 
~ação da ordem. publica . 

.No que :Se refe.l;e á Ingl~ten;a., sabem todos que lá impera quas; soberano 
o parlamento. tPois bem, Já encontram-se iguaes p.recedentes , firmados,·· nã(> 
nps .111.0mentqs agitados e destas grandes perturbações, qtte abalam e càn-
v, u.lsionarn todos O!J orgãos do poder p u.blico, mas no sei'o dessa tranquiHlidade, 
que é o estado normal da sua ~xistencia pqlitica. ·~AtJOia.dos). 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES' dá um F!Parte. 
O. SR. CAMP.os . .S·ALLES: ·.-- Este é o facto . e consta das deliberações das duas-

cJ..n1aras ingleza<S. 
O .SR. LEOPOLDO· DEl BULH0EJS: - Ninguem contesta i•sso . A lmpuniclade· 

não .foi por ,1ünguem defendida. (H a ou.tros apartes). 

'•\ 
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O •SR. CAMPos SALLBS: - Deixando de parte este a-specto da questão, ftl. 
:suffi ci!'lntemen te debatido, parece-me necessa1·io. examinai-a á luz da: disposi~ 
.ção dQ art. 20. Convem notaT que esta dispos,jção refere-se aos casos ·ordli-
muios, ·~m 1iJ.Ue da ·Prisão .resuiltam o processo e julgamento . . A ultima •parte 

- uo- arL diz : - Neste çaso .. . lev-ad-o o processo (Úé prom~noia, etc. - e:viden- • 
da t1ue .esta -d is.P~sição se a'P·PHca a outra ordem de factos .que não â:que1le1' 
qu~; dão Joga-c á declaração do estado- de sitio. 

O SR. VrnciLio DAl\o1AZio: A C<lnstituição não 'distingue entr.e •crimes . 
.cmnmuns ·e crim es políticos. I 

O !SR. CAMPos ·S,u,l.ES; ~ O art .. ·20 rere'rê-s!l -a.0s ·m·imes·· coni:rnuns, de • 
"rdem ·prLvada; <W pa!'\,so ·que .o a rt. ·80 comprehende os ·actos de .caraJCtér • 
gerá! ·de li,Jer.tmibação da ordem P l:lb1i·oa, ·de c ommoç·ão [.h.testl-na ou :ruta,qtie' 
exterior, affectando ·as, instituições, os .poderes •c.on.:stituidos, etc. Por conse• 

·{Juencia, si no esta·clo de sitio o fim não ê ·processar e julgar, mas ·preveni·r . .. 
. ' 0 ·SR. VIR0:ILio DAMAZIO: - Ma-s emp1•ega-s,e a .prisão. . :· ' 

O IS.R. CAMPos S'ALLES : -A ·pr isão, não; a detenção, e V. Ex. sabe que· 
na techno-Logia juridtca esta palavra significa prisão p•reventiva. Portanto, a 
·disll;os·içãc/ uo ·art. 20 é extra nha aos, . c,asos d·e. que st occupa o art . • so . 

. Ou>t:r.a cons.ideração. Diz a Constituição que · será ·decla ra do) o estado de . 
· Siitio, no caso ·de 1:nwn inente ·peeigo. Não se t·rata, portaJhü>, do operLgo 'QUe se. 
n1enif.esta por uma aJcção material e positiva, 'QUe se ca'I'acterhsa. ~ela ag~ 

~ressão . effectiva. Os elementos .que -se vá{) ,accumulando .para o ata{J!ue pia- . 
.neja.do constituem .esse perigo que arr..eaça a paz ,pubHca, produzindo a com.'-
'!P-Q-Ção. A acção dos autores e cumplices é permanente e ·Constitue 0 que em. 
rlh··elto' :se qua;lifica. d'eHcto continuo , Por consequencia, aquelLe,s que coJia -
bu!•f(m .nessa. acção· são ·sempre en çontrados forçosa e necessaJriamente em 
flagrante <delicto. (Apoiados). : 

b SR. ·Q. BocAYUVA: _- ·Essa foi a ·doutrina qu,e sustentei . 
O SR. OrrrcrcA: - ·Não ê ·Preciso estado de sitio para ser preso . . (Ha a1~~ 

:trus apa?'tes) . 

O :Sn. CAMPos SALums: - J'i.[as·, ·não se declara estado de sitio sóm:en te :· 
>Pfi-ra prender d'eputados e senad'ores. 'T enho a convicção de estar langando a·· 
verdaJCleira '.doutrima. _Não iha d:UJv:ilda. 0 'deH0to ié c_~nti-IIuo ; POl' oonsequenç.ia; 
declara.do o estado de s .iti-o, o governo p0de deter ou _ il'emoVler os indi";iiduos 
·nelle implicados, qualquer que seja a sua qualidade, membros co Congresso·. 
oti ·não, Portanto, ainda que levasse a questãv 'Para esse lado não ·ha a m.en01:,.· 
<1iviç1a ·de que cessa a imrn.ur~idaide , visto que ap.parece o caso dã lflagra.riüia . 

. O tSR. ;OrrfcrCA: - I>era.nte o art. 20 ~;ã,o ha d·u vida . 
o . SR. CAlliPOS SAI..LBS: - Devo lembrar por ul t imo que o Senado, ainda J 

mais d-o que a ou:tra Cama ra, tem a res'pon·;a;bilidade dos a1·estoci cr.ead.ps. Ti~: 
vemos aqui um .projeeto que íoi discutido ·Cõrn toda~ as ·formalidades ·l·egt-
mcntas, vota.do em todas as discuss@es e acceittJ. por uma grande maioria. 

(,l -BR . . Q . . Bo.C'AYuYA: ' Apoiado, .repelllindl). todail a~ emendas · re·lativas' ' 
a este _ assurnp~Q. 
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9 \SR. CA:M:Pos SAiLLEs: - Sjm, é v.erdade, faze!1rl"o ;:ahir todas as emP.n-
das p.ue resalvavam a.~ immuni~~ades padamentares. 

· ·o !SR. OITIOICA: - E :na · camat·a ·caJhi.u completa·mente . 
O SR. ·CAM:•PilS SALLES: -Já que V. Ex. toca ne.~t ·3 Jlrm~o. ele,· o explica i-o: 

e.;;se projecto cahiu na Cam,ara dos D.eputad·osr.ná<> !)'Jrque eHe tivesse deixade> 
de r~sal vaT as ünmu:i:üd:a<;les {los membros d:o Cong~·esso ... 

O SR . LEoPoLDo !>EJ Bur.Hi)ES: - dá um aJ,mrte. . 
O .SR. C.A::M:Pos .SALLES: . - Mas, V. Ex., que foz!a. parte daque111a. C:.t,1Ticu·a, 

sabe n1elhor .dq qu .~ eu que naque1la occasi:W n ii.u foi disso que se fez -ques-· 
tão. O ·projecto er't bem accceitr> nessa parte vel:L il:aio>i:t. da Cam'l.ra, sal1·'0 
a·l!,umas excepç:ões; mas o moi!vc princ~pal de qtaques foi, como se niEse d<;1; 
tr:~n:.na, .porq ue ~ projecto '5e :<figurava demasi 1damerite fraco para armat· 
'l bJ aç0 do Executivo. 

O SR. OITICICA: -- Posso garantir, porque aquelles que sustentavam _.esta 
op[nião era os .• que entenddam que em 'Vez ne um.a s•i,mp!~ Iei de estàdo da 
sitio, •COID:JJo alquella que s a h•i•u oosta , c:tsa, ·devia o CongTesSil· votar a lei m ar -
cial, isto é, estabelecer a lei da g.uerra. 

O iS·R. CAMPos SALLES: - E'. isso· exact<J,mente. ·Mas, senho:res, a quell·es · 
que sustentavam seme.lhante absurdo na outra Camara podiam ignorar ,a 
bo9- doutrina. sem se ·envergon-harem; .mas eu, não. 

O nosso d:irei:to, .a nossa Constituição não .permitte essa monstruosidade; e-

não permitte por que'/ !Porque a Cons:tituição confel'e á justiça ordi.naria , aos-
juizes e tri'buna.E~S federaes pO;r ella institu1.cl10s• a competeruoia prdvativa. 
para o proce·sso e julgamento dos cri·mes 1)o1iticos. 

Isto está expresso, e até admira haver ql..Jem o ignore . 
Além disso, a Constituição ná<> ·permitte os tribunaes de ex.cepção, nern 

amplia em caso algum a ju~·isdicção militar; poifl que, ao contl'ario, deter-
mina e.speci<fica:ooments os oci:Jnes ,que ·po'dem ser jul.g:aodos pelos h'i,b.Uirraes m:i-
~jtfl.res. 

Esse~ crimes são os de natureza miütar e prattc~dos por milital'es. E' 
in{ljspensavel, portanto. essa 'd'ualid'ade no delicto: que elle seja militai· em 
r.azão na natureza do facto e da qualidade do doelirrquente. Uma d,a~ condi-
ções que falte basta para a sua desclassificação. 

Quanto aos .txibunaes .para taes delictos, não ha outros nem pód'e ihavel-os-
ISiná<> ,um Supremo Tribunal Militar e os <:tJnselhos necesssariils para a forma -· 
çiio da culpa e ju\gamento. ' 

;São esta~ as unicaa condições em que se pôde esta;belecel' em nosso paiz' o· 
julgamento militarmente. Fóra disto, tudo .recahe sob a jurisdicção ,cóm· 
<TnUm, de acc,õrdo com a propr.ia Cúnstituição, que estabeleceu e ·definiu a 
competen cia das justiç:rs ordlnarias, da justiça. federal. ··· · 

O SR. LEoPoLDo DE BuLHÕES: -Que V. Elx . brilhantemente organizou.· 
O SR . .CAMPos SALUEs: - Não d:ig·o bri~lhantemente, mas org'anisei. ··Eis 

·POl' que 'ha ~pouco eu dizia que a;,quelles que impugnaram -na outra ,(}amal'a 
() meu projecto, por preferil'lem a lei ma11cial, !podiam levantar esse mons-
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truoso a;bsurdo e pt'égal- o etn ;face do bom sen so nacional, sem ·tet·etn d 11 
q'lle se enver-gonhar, <porque não tinham a conscienci·a do e rro; mas eu, n ão. 
{)ppuz-me, · portantQ, ~ fprmalmente, a que ·se désse cm·so a tal idéa de lai, 
marciaL • · 

·A minha resistencia -desagrado.u. áJque·Jies que _\lntendiam s er .necessario 
uma lei de ferro paTa a rmar o braço d~ Executivo, e il'oi então que se <le-u . 
um .· facto eslupend:o nas rel:51-ç·ões parlamentares. O . :p~·-<:l'jecbo a.ce·Lto pela 
maioria do Senado, aliás identilficada com o petisal:nento do Executivo, cahiu 
a1a outra ca:mara:, ;eJeitado peÍo voto da sua m aioria, que tambem se dizia 
identificwda ICom os intuitos -g.overnamerutaes! D ésde logo se me afig urou . . 
q ue •esta anarchia ·politica devia acarTet.ar funestas ·oonsequencias· . 

.A!!J.i está, senhores, a razão por :que o l>rojecto do :s enado cahiu na outra 
Camara. <Os ;factos estão demons·trando .que, si o Senado não ifez uma lei 
d.e ferro, _ tinha, ·entretanto, adaptado um projecto preVidente, capaz de reme-
ver as did'fiouldades que ainda 'h oje estão apparecendo em volta dos, poderes 
pU'blicos . 

Mas, por i~so mesmo que eSt!J;bel!·eci -e,stes !I}rincipios , provocado pei0 
a parte do ·nobt·e senador, de·vo decla rar :que por ·esses mesmos moti·:vos e 
E:m contrápo.sição i pt'oposição · e;1unciada p elo me_; illustre a mig o e honra do 
senador -pelo Estado do Rio ' de Jait~iro, entendo q·ue o estado de sitio n ão é 
a dictadurix. (Apoiados). O estado de s iüo nãJo é tão p

1
ouco um int(l!rregno 

constituciona l: ao ·contrario, d-entro delltle a acção do ·Exeoutivo se restdnge 
á s medidas especificadas na propria' Constituição . j.\[esmo na constanci;;, do 
estado de sitio todos os poderes da •Republica funécionam regularmente, cada 
um na esphera de sua com·petenci·a, oada um mante ndo a pena sobera nia 
que lhe é peculiar. (Apoiados; nMtito bem). 

' ··~sta é a verdadeira -intellige ncia •que se pode dà r ao estado" de I'H io em 
trente da- O m sUtuição, intelll.igericia •que repel!l•e a lei m a rcial e não legi-

1 . ' . 
.tima os ·recen tes deC'retos de FeVE(re_iro e Mwrço. Porique, seruhores, é preciso 
frisar bem o seguinte: as ·Je is do i-mperio desappareceraín, segundé a expl:'es-
são constitucional, na,quellla parte ·em •q·ue e l1as se· ineompatiJbi'liswram com 
o regime_n ou •com a legis lação replllblica na. Ora, -existe uma -profunda diff E--
rença enh·e a organizaçãq jud.i·ciaria do im1~eri-o e · a da Republicà. A .regra 
con s titucioha;l da monwrdhia era q·ue os orgãos do if>oder Judiciario seriam· 
a;q u elles jui21es e tribunaes que as leis ot'('iinarias creas-sem . A Constituiçãc, 
ficava nesta vaga ampHtude •que deixava sem :]limites· a competen c.ia da 
legislatura ord-inaria. Nestas condições, não se pode contestar a legitimi-
dade das leis n . 61, de 183.8, e 631, de 1851, s ubordinando todos os crimes 
n o caso de rebel11ão ou guerr~ exte1,na á jurisdlcção dos tribunaes militares: 

, -Mas: :qa Republica, não. A Co-ns tituição republicana, mais previdén te. 
a-ttr.hbuiu como· orgãJos do iP·ode_r .1udiciario os juizes e tribunaes fe-det·aes 
nella especificados, e d~u-'hes a privativa compet_encia 1)a,ra o processo e 
j ulgamento de todos os del<ictos, exoopto sóm ent e os delic~os milita~·es, pra- . -

/ 
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ticados por militares, os- q·uaes serã,o· julgados pelo tribunall militar, <'ilja 
ju•·isdicção ficou assim expressamente restringida a estes· crimes militat,es·. 

Ora, uma vez esta~b<~lecida assim ·a .organização .do Poder J·üdiciario corrt· 
.a expressa designação dos seus orgãos, é manifesto que nã-o se pode, sem 
\S .~ fel'i·r a ConSitituição no que €!1íla tem de mais fundamental, que é a orga-
nizaçãJo dos pod·eres, crear tri•bunaes miilitares especiaes e cõm jurisdicção 
limitada. D p1·oprio Pode•r Legis!fativo, emqua.nte vi-g-orarem e!>,tes preceitos 
<!onstitucionaes, não tem competencia. t>a~·a resta,belecer ·e <f-azer vigorat• 
aquellas •leis -do <im·perio. 

Eis, Sr. Presidente, o que ignGravam aquelles que com·bateram na. 
outra ICamara o meu 'lJro.jecto, preferindo instituir a jurisdicção mili t<u. 
Não rfoi, portanto, a que!)tão de immtmidades que o fez rejeitar . (T1·ocam.-se 
·vM:ios apa1·tes). 

· E ainda mais, 'houve ,muitos. que :tentaram ha urir na legis'lação fran-
ceza apoio· para· essa tentativa de lei marcial, facto esse que· revela a dupla 
igom·ancia da ·nossa [egiSilaç.o'i;o e da fra~tceza . Quem compul'sar um poúcs 
.a leg'is.Jação franceza e tiver rulgum con·heciménto da actual organização· 
desse paiz, comprehimdel'á desde -logo que não se •podem transplantar pa"'a 
<i: corpo das nossa~ leis ordinarias as disposições n;lativas ao ,estado ite 
sitio que al'li se encontra,m , 

A Republica franceza não possue até hoje propTiamente uma consti-
tuição, si assim se entende um codigo inteiriço e sy-stematizado ele preceitos 
instituindo o organismo ·poli ti co da -nação, A Repu'b'lica franceza possue 
algumas !'eis eonstitucionaes, q·ue são aqueBas votadas pela assembl<!a 
n acional de Versailles, em 187-5 . :Mas, ·nestas 1eis não se enc-ontra uma sõ 
referencia -ao caso do estad-o de sitio: o ·que que.· dizer q·ue nas leis conm:l-
tucionaes não se cC:gitou do ·estad-o de sitio: ficou essa materia l'eserva.da 
para a legislação commum. Não exist'e tão pouco restricção alg'uma quanto 
á organização dos juizes e trihunaes ele justiça . Usando des-sa amplitu~.e 

o parlamento francez pôde votrur a lei de ·3 1de Abdl de 187-8 sobr·e o estadco 
-de sitio, na quall se mantiveram em vigor muitas das disposições da lei de 9 de 
_<\..g·osto de 1849. Em virtude delUas, declara-do o estado de sitio, todas as 
attr1buições da a;utoridade civil, encarreg-ada da manutenção da ordem e 
da :policia, passam inteiramente para a autoridade mtlitar; e os tribumt€S 
milli:tares tomam conhecimento dos de'l:ictos c-ontra a segurança da Repu-
bHca, contl'a a Constituição, contra ·a ordem. e a paz publicas, qualq•uer que 
seja a qualidade do.s autores e cump1ices, 

E' a lei marcial . Mas pondere-se agora que a nossa Gonsti<tuição · é 
cliv·ersa: nella; alé'.m de se exduirem pel'em•ptoriamente -os tribunaes de 
excepção, -se estabelecem as condições do estad~ de sitio, os seus ,effeitos, a 
s,ua natureza, emf-hn, os seus fundamentes . :Logo; não gozamo.s• da mes1na 
[iber<lade cencedida ao p·arlamento francez para legislar sobre esta. materla: 
'ao contrario, as nossa,s prerogati<vas encoütram o freio· posto peta propria 
Constituição. Não podemos legislar acr•ém do que nella •está prescripto, sol.>: 



-383 -· 

yJena de violarmos a Tei .su-prema. Eis aqui por que na occasião eu f<l:Zia 
sentir ao proprio governo que e ra um absurdo, um attentado á Consti-
tuição '<!. ' pretendida lei marcial que se -q•ueria tra.nsplanltat· para a noss·L 
legislação. 

Tive necessidade de prevaJlecer-me com esta insisten cia do a-parte do 
\ 

nobre senador, e felic-ito-me pela OlJpOrtuni:dade que me trouxe, porQUE' 
J'ez-se em 1892 m-uita in:tr-iga em torno desta 1qu estão, e a imprensa, mal 
in~ormada, chegou a noti-ciar que eu 'promovera ·reuniões de senMores tyara 
Jla;cil'ita,r a passagem da ei marcial . 

E' pr,eciso que · s·e :restaJbe•1eça a verda:de, para que cad3; um carrlll?·ue 
· .com a responsabi.Jidade .que lhe cabe. 

0 SR. COELHO RODRIGUES - Muito bem. 
o ,_.SR . CAMPOS SAI..LES: -Depois do que t,enho dito, 'Sr. iPnosidenlte, com-

prehende o Senado que eu não 'l:)esito em a1lfirmar hoje pelo voto as opiniões. 
que emihi n a •sessão de 18912 . O meu voto, ·portanto, estava a pll'imii conhe- . 
ddo e acredito ·<iue o 'Senado por sua vez manterá o voto que dá dera em 
deli:berações anteriores sobre Q mesmo ob1ecto. 

Nã,o me preoccupa o espi.rito, .Sr. P.resil'lente: o. facto a que aNudiu o 
f IJObre ·relator do prurecer da maioria da conímissão de que nos ac'hamos em 

presença de um conf[icto entre o prindpio da liberdade e o principio da 
.a-utoridade. Estou mesmo convencido d-e qu6 si um tall conflicto pode dar-se 
nas condiçõe~ actuaes da socied'ã.de em geral o Il'lincipio ameaçado de maior 
perigo é certamente o da autoridade. 

0 SR. Q. BOCAYUVA- Apoiado. 
O SR. CAMPOS SALLES - Os .fa'<:l;os estão em toda pat'te asseverando com 

inita st•eloquencia esta verdade, triste verda:de para o estado presente da 
r1 ossa civilizaçã{). 

Por toda parte accumul·am-s-e elementos de per-turbação, de ananchia e 
·desordem, todos · elles convergindo systematicamente, pertinazmente e com .. 
um barba:ro ;he·roismo para o. ata.q u~ á autoridade. 

. Foram ~s-ses elementos .que ~e :formaram na .Russ·ia com a clenon1inação 
de ninil~smo e :que depois ' i~wadiram a .Europa inteira ··C?hama·nd·o-se áno.1·-

, ' 
·>C lÍ~s.mo . 

iSenhores, os factos r ·ec-entes da Europa dão bem a co1~hecer ' o funesto 
progresso que esses elementos têm feita e quão p erigosa e perniciosa tem 
.s ido a sua influencia, q 'u e .se a lastra sinistrame·nte por :tod a a parte. 

N a Inglater'l·a, o pa;iz class-i-oo do bom senso politico a da proverbial 
moderação do·s es.piritos, v iu-se Gladsto-ne, o grande veho que traz nas s!.las 
cans de .octogenario {)_ ruttestado de uma· vida · p-ubH'ca de mais de 60 a~nos 
de sel'viços patrioticos, apupado em presença do principe de Galfies por uma 
multidã{). 

E o princi•pe de GaBes é o herdeiro do t'hrono de Inglaterra e G ladstcne 
€ r a o primeiro ministro, da Rainha . 

Na Belgica, a sua be11la capital t estemunhou um acontecimento ex1:raor-
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.dinario. O parlamento que tra:balhava na elruboraçã:o da reforma el'e1torai 
foi de subito pertur-bado pelo. clamor de mil~rures de operarios, que so'bre 
elle fQrmavam um verdadeiro assediQ morail., para imllÕT-l.he a adopção Jo 
su:flfragio uÍliverswl. A fot;ça publica não podia. ser empregada em _clesad'fronta 
do parlamento, porque parecia contaminada elo •a narchismo. O parlamento 
capituQou. e transigiu com os operarios amotinados . 

Na AJ!leman'ha, o paiz -, conserva!relor po~· indole e por tradição, a tena. 
elQ autoritarismo gQvet·namenta:l, o imperador (fuilherme li, o sobera.nt;-
cujo poder mmtar representa um peso iformiclavel na balança elo Clhamado· 
equübrio eu ropeu, ouviu do seu. paJiacio os ecós ele uma manifestaçã.o opera.· 
ria contra · o seu gover no . 

lba Itaha chegam as noticias de continuas a ttentaclos contra a viela de 
Crispi, o Jlrimeiro m1nistro elo r ei Humlb8trto, e de envolta com eJ,as as m a ni .. 

. f estações perigosas do . anarchimo nas re'giões do sul. 
A E'rança~ para onde 'hão sempre convergidÇ> as vistas symjlathicas. de 

toda a democracia moderna, acwba de · ·surprehender: o mundo com esse 
fa.cto 1-uctuoso, o assassinato de Sadi CaTnot, o hon~em mais correcto, o 
:temperamento mais brando, o es·pirito ma:is moderado qne jámais tenha 
recebida a investidura do poder. Apunhrulou-se a . ]Yropria sociedade, ferindo 
nelle o vkncipió da a;utoridade. 

Todos esses . acontecimentos se clesenvOO.vet·am r ecentemente, ele 1893 a 
J 894-. E' uma verdadeira explosão de forças destruidoras.· Começa.mo a ve r 
que os m esmos elementos entram no continente a m ericano. O que tem 
havido en!:Te nós o .Senado bem o conhece .. 

P ergunto: s·i existe cohflic.to entre os clous princípios, qual d,elles é o 
_que se acha em perigo? Não ·ha contestação : é o 'prind]Yio conset·vador, 
fonte ele todas as garantias e por Si mesmo a garantia de todas as liber-
dades. E' o princit)iO ela autoridade 'que está sendo ameaçado de destruição·. 
Pois bem, salyemos este pdncipio, que é a sa.lvação da propria sociedade . 
(A.pplau.sos àa.s ga leria.s: ·a ont.clo·r é C'U.'I'Iopr··i?nerntaclo po·1· toà·os . os Srs . 
sennd.ores) . 

A . discussã.o fica · a.diac\"!- vela hora . 

S'IDS:SÃO .QtE lO DE JULJ:-IO 

O Sr. Leite e Oiticica : - Não sei, Sr . . Presidente, se seria preferivél não) 
tatiga!l' a atltenção do Senado com a mirrha 'i}alavra sem nierito (não apo'a-
dos), deixando pronunciar-se o O'l.itro ramo do Poder Legislativo sobr e o 
projecto em discussão e termimw esta questão quanto ant es. 

Sinto necessidade de justificar o voto q ue vou dar ao parecer da - com-
missão; não preteadia entrar no debate, mas demoveram-me deste propo-· 
~lto phrases dos discursÓs que ouvi elos honrados senadores · pelo Rio cle-
Janeit-o e pelo Rio Grande elo Sul, nfLO só pa1·a apiu·a1; a. responsabilidade 
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'- que tenho no exerci cio do mandato legislativo, como tambem p;cm. levantar 
algumas proposiç.ões que foram aqui proferidas e que envolvem · grave 
!njus tiça ao Congresso Naciona l, con:vindo qu e não fiquem nos annaes sem 
protesto . 

.Sr . Presidente, os honrados ·senadores· .que se oppuzeram ao par·ecer da 
commissão de.slocaJram completamente a questão. S'S. EE:X. esqueceram-se 
do •que se tratava, wrin cipalmente, de saber s•i· a clecla ração dó estado de 
sitio é ou não n ec.essaria na occa.si;io p~esente; e, em vez de discutirem 
principalmente este ponto, tomara m como base da discussão um supposto 
con1llicto a ser levanta do p elo Senado ou pela sua commissão, conflicto coní 
o P oder •Executivo, ·e pesso:;lmente com o 'honrado Mareclial ·Froriano P eixoto, 
Pre•sidente da Repubilica ;r:teste momento; quando S . E .x. está cobeTto de 
g•lorias, quando S . . E x. tem as honras do triumpho E: obre a r evolta q ue por 
oito mezes 1nfelici.tou este paiz. 

com ·que dkeito SS. EEx. desvirtuaram o •parecec da commissão e 
attribuiram-·l·h e pensamento que ella não teve e •que ning·uení tem o direi to 
de lhe e mprestar qu"<ndo não foi .revelado e nem a o n1enos insinuado?! 

,ss. EEx . . v ieram, no tapet e .da discussã o do .Senado, Perante a n açã.o 
.que nos .ouve, éütri,buil:' á m aioria da eommissã.o .o desejo de des.prestigiar o 
éh efe do Pode r Executi vo, agora, q ua nclo elle t em as bençãqs a gl'.ltidão 
na;cional, p01:.que incontestavelmente elle é o consolidador da .Republica e 
n 'n g uem l•h e n~gà esta ·qualidade! 

Por :que não :foram tS•S. EEx. · mais g.enerosos dandrj á Commissão O· 

pens<li!:n erito justamente que e.lla teve e que 1foi: jurac nas ' palavras do 
Presidente ela Republica e aJfirmaí· á nação bl'asilei:ra c;•}mo ao e·strangeia·o, 
ao ' mundo inte!ro, que ·a Republica está for·te, v igorosa, que a 1.·evolta está 
extincta sob o br.J ço musculoso e ·r-obusto do Presidente ·da RE>publica? 

0 SR. RAMIP.O BARCELLOS: - V . Ex. esqu~Ce\1. - Se ;]a conferen cia que 
teve com o .Pod•ee Executivo. 

O SR. _LFJI'J'El EJ . OrriC(CA: - ü h egaeei lá; m as .nego cl~.R cl e já qGe tivesse. 
havi,do conferen cia da Gommissão •com o IPocler Executivo . 

·P,üt· •que razã0 S'S. EEx. não attribuem á Gomml;;sã0 o verdadeiro. 
pensamen to •que era seu , de, conlfü·manclo as pal>Jvras do Presiden te <'\_a 
Hepublica, a tüostàr ás nações es trangeiras que a .. Republica en tt·ava na nor-
m<i !idade de sua vida, passado esse longo yerio.clo de um<~, cominoção · intes-
t ina, e .que a bella capital do Brasil continuava ·a ser a capi.t a l commer-
c:ial ·e eosmopo·lita, sem receios de p'e·t:tu rbação a lguma ? 

~'enho neces;l dacle, Sr. Presidente, ele resta m'ar para a Com missão de 
Constituição do. ,senado., bem como para 0 .Senado Nacional , o verd,aclei:ro 
senti-do em qy.e foi dado o ~eu parecer, para .q,ue não passe como verda de· 
esse desejo . de um con1'Hcto, imaginado ·Pelos nobt·es· sena.ci.ores e q ue nad<:t 
autol'isava SS. EEx. ann~nciat·em. 

I 
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Sr. Presidente, q_uando a ·conumissão tinha deante de si as mensag-ens 
uo Presidente da Republica . & a Camar.:~ dos Srs. DeputadGs j áá h avia con-
siderado o estado de si tio uma necessidade, em'bora nãn p edida :pelo P -oder 
Executivo ·com a palavra de seu chefe -responsavel resa.Jvando apenas .as 
immunildades parlamentares; q ua n do a ICommissão dec.l~•.r.ava •que, á v ista 
das mensage'ns exist entes, ã vista dos acontecimG'lltos, a Republica podia 
voHat· ao estado de . normaJi.d3de de condições, de paz completa, de gozo de 
todas as liberdades, porque n ão havia mais r evolta a af1'rontá r, .porque ella 
está extincta e vencida,· os nobres s ena dores descobre>rn no pa recer pensa-
m•ento occulto •pa~·a af·firmar q ue não estão de accõr•do éom o Poder Exe-
cutivo que não pedira o estado de sitio, aqu elles que assign aram •O parecer. 

o SR. Q. BoCAYUVA: - N'ão apoiado; perante ,a Co.mmissão, n ão. 
o SR. LEITE ·E OITICICA: - V. ·Ex. não estava pt·esente quando o nobre 

se nador pelo Rio Grande do .Sul me deu o mesmo aparte, a qu e respondi 
Jogo dizendo que 0 que a Commissão teve foi a,penas umR, conferen cia con~ 

o ministro para ... 
0 SR. RAMIRO BARCELLOS: - Então O <Si' . ministro d .. t ju tiça não veiu 

n a qualidade ·de -secretario do Presid~nte , da R épublicia ? 
I 

O ·SR. Q. B OCAYUVA : -E a Constituição nã o marca outr os nleios el e com-
municação . 

0 SR. LEITE E 0ITIC1CA: - P eço licença a V'\l. IDEx . p a!l·a SÓ responcle r 
já á ultima proposição dos seus a p .<.rtes : a Constitui c;;ão determina 0 meio 
de conhecer a opiniã o do P oder Executivo : ·são as m<msagens. Volto á 
minha a;rgumentação a nte.-ior . Quando a Gommissão nada ·m ais fazia dd 

q u e jur.ar nas •Palavras do Poder Executivo, os nobr'2s senadores attri-
buem-lhe o desejo de um conflict o, sem cons iclel'ar, -clon1o o fez a commissão, 
qu e o estlado Ide sitio, n as circumstancias presentes, seria o desmentido 
perante o mundo das glor ias -que cob~·em o iPt·esidente da Republica, seria a 
attestação de q ue e l,le e o seu governo precis :lm do arrocho 1'orte do estado 
de sitio, como elle tem sido comprehendido·, para governa r ; quando a ver-
dade ê, e isto está na conscien cia de todos, que o Presi cl ente da Repulblica 
póde governa•· sem precisar d e leis extraordinarias e espe,?i~es de repressão, 
sem um protesto, sem 'haver quem se levante a discutir a h on ra e a glo-
r ia de se1· elle o consoli.dador da Republica. Isto é o •qua está na cotiscien-
cia popul•a r. 

Os discursos dos honrados senadores ·pelo Rio de Janeiro e pelo R io 
Grande do Sul v iru·am causar-me wbsoluta e notav-el est;:a nheza. No antigo 
regim en di~· - s-e -hh que S<S. E!Ex. · tinham descoberto a córõa.- Isto dizia-se 
no tempo em que havia un1 ·chefe in·-es·ponsavel , co·berto com a r esponsa -
b ilidade dos seus ministros. Nesse tmnpo não era- perm :ttido a os ministros 
desvendarem ' perante o Poder L egisla tivo a vontade pessoal do ch e·fe ir-
l'PSpons-2 vel . 

\ 
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O SR,. ' Q. BoCAYTJVA: - 1\lllas agora neste sy·stema é pünni.ttido. 
<O S\1. JJEJI'l'E El OITIC~CA: - . Lá !Chegaremos, ·porque esta. é a segunda pat·-

te do meu argumento. Nesse tem.po, •Sr. Presidente, ha~!a um. che>fe irres:-
pohsavel, e os ministros não tinham o dit··eito de desvenàa.r perante o Po-
der L egisiGtivo qual era i). opiniãq pessoal do' ·chefe do Elstado. Quem res-
pondia pelo governo eram 0 s rhinistros t·esponsaveis; c estes e sómente 
estes sustentavam perante •O Poder Lgi!;;lativo a ·O}Jinião cw governo, a sua 
opinião, por.que e·lJa era sua, pela t·espo,nsa;bilidade dos seus a c tos. ~IJ1as hoje 
as d rcumstancias sã() .o!-ltras. 

Ha um chefe do governo responsav·el com n1inisb·os . irresponsaveis. :b> 
agora •respondo a 0 ,a,parte do .nobre sena;dor p elo Rio de Janeiro: a Con-
sti tuição e's.tabeledeu a oibrig:ação de reconhecer-se a op!. niií.~ ·do chefe s:u-
premo d? EstH.~do ' •e indi.c'ou o meio ·unie0 pelo qual deve •ser conheeida do 
Poder Legislf::ttbro e da nação a vontade e a opinião do Pt··esidente d~ R epu-
blica; este n1eio é a 1nensagen1. · 

O Sn. Q. BOCAYUVA: - Não apoiado; faça ~favor de te.r o aTtig 0 c'L.t C on-
stituição <que estabelece que o :Poder Executivo pôde e:lteni:ler-se com o 
Congresso por intevmedio d·n.s co:rnmissões delle. 

O SI~. LEJITE El ÜITICICA: - .Para mim o chefe do lPouer Executivo com-
muúica-nos as· - sua-s opmwes 'Iielas meJ;IS\;Lgens · ·que clit•ige a,o Congresso, 
pondo ' nellas a <Sua as·sig1atu~·a, com toda a respons·a<bilio'lade, . elo' seu nome 
e do seu .cargo. t 

1 
O SR. RAMIRo BARCELLOS: Então 0 que que1·ia a Commissão chaman-

do o ministro lJara ouvj1-o,? 
O SR. LEJITEJ m OITICICA: - Não era p •ra saber a opinião elo iPoder Exe-

cutivo, mas para saber si ,h avia motivos .que determinassem ainda· a lgumas 
medidas excepcionaes, além ~d·as que poderi<tm sa· tomadas pelo governo, 
mesmo sem o estado ele sitio. 

o Senado tinha ela '])arte elo Execütivo elementos pa'l'ift acreilitat· ql}o 
não havia mais necessida de <ele medidas e~ordinarias como a ooncecüda, 
~la. Càmar'a c10s ' Srs . Deputado

1
s; q)liZ ouvir do ministi·0 d·a justiça .. si o 

g:overno •possuia segredos ele tramas ainda por su1·gir ou t ·ereios de nova 
consplt'á.ção. Quaes os elemento>;; que possuiamos nós rel&tivamente ás cü·-
cumstancias elo paiz, vara julgar ·da necessidade .do. sitia ·9 providencias ne-
cessarias· ao Poder Executivü? Temos a mensage.m. C<JITJ que o -chefe elo 
iPoder Executivo, cü'l'n toda a :respons·9ibili:clade do seu t·argo, se dirigiu ao 
Congresso Nacional por occasião da abertura das ·sessõ ~.~ e em .que elle 
disse .o .seguinte (lê) : 

I 

·"Põde-'se p:difl, . -considenw vencida ta revolta, visto n·1estanim •,WJ:Fen.a:;; 
pe·quenos grupos, dis'}Jel·sos e fugiti'vos, que f·~·cilmente podem set/ batidos". 

O ·Sn. ·LEITE1 m OITICIOA: - No final da mensagem, diz ain da ·o Sr. P.re- · 
siclente da Repu:bHca: " T er.mino .entregando-vos, ven.cedora e forte, ,: R e-

I ' 
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publica. dos Estados Unidos do B rasil, ·cuj0 governo assumi a 23 de Novem-
bro de 118'91. D,iz-rüe a conscie ncia q u e para sustentai-a, n ilG .,Poupei es-

1 focços nem sacriúcios" . 

O Sn. RAMIRo BARC~::LLos: - O que não q,uer clizel· que os revoltosos 
e~tejam seguros. e pun;dos, para evitar nova revolta . 

ü ·SH. LEJITFJ FJ ·OrrrcrcA: - O .governo não precisa dP medidas extraor-
·dinarHs para p.rend-er os revoltosos e ·condemna,l -os. 

São . criminosos comniuns, que pode1n' se.r p.resos em qualquer mornento 
sem necessidade ·do estado de si tio. Mas tenha V. Ex, 1Jaciencia; ·Chegar ei' 
a •este pon.to. 

PosteriorJn~nte t ivemos ainda a palavra do ch efe do govern o, quand o 
S. Ex. enviou ao Congresso a m ensagem .dándo- lhe conta dos actos 9-ue 
pratico u dentl'D do estado de si·tio, e em qu e concluía, niio a lludindo a rno-
vünentos a inD.a por_ domin•1.r, não deixa ndo ao menos " ntr·ever a necessi-
dade de rnedi·das exoopciona.es, ;mas apenas dizendo ao Congresso que · não 
tivera temp o qe cumpd:r o dever ··que lhe incunrb e p<"l8. 1Con,stiltuição de 
apresenta r D relator·io e os d9curne ntos c1u e possue con tr." os implicados n a 
•:ev.o1t a . 

'Postel'Íorm ente ainda, S·r. Presidente, ha diversos a : tos com a respon-
srebilidacle .immecliata do PJ·esidente da Rel>U'blic.J porque tem ;L su a · assi-
gnatura e ·que dizem á ilação inteira: nã0 ha mai·s revolta, não ha nada 
ma:s a reprimir, a. situação está calma e l'estabeleóda :~ ordem publica .. 

Entre est es fa.ctos citarei uma carta dirigida. p elo PrEsidente d a Repu-
blica ao seu ministro· da mru-inha, clando-•lhe a demissão pedida e .3.grade-
cendo-lhe os bons serviços ·qu e e lle prestou na ·extincçKo ela revolta. 

Não faHarei em outros a;ctos p•J t•.ticulare~ um ,.dos quaes foi lembrado 
pelo me·u . honrado collega, . m embro da com,missão de coDsHt:uição : d is'))ensa 
ao c.h eife ele policia, djspensa de corpos ela g uarda nacion,Hl .e patrioticos e 
outras medidas q.ue indicavam que a revolta tinha passado. 

0 ·SR. Q . BOCAYUVA: - Co.m o a rev'ülta . extingu e-se, se está confessado . 
<lue ella existe ·na JWD]:}rio, parecer do ISena.do? 

O SR. LEITE E ÜITICICA: - Perg-unto a V .. Ex. : p6de o Sr. ministi."o do 
interior e justiça, podem os honrados collegas contrapô.· á palavra,. of<fici~l 

as s uas cond'eren cias, as s uas opin iões particulares? 

0 'SR. Q. BoCAYUVA : - Não apoiado . 

O SR. :LEITE E OJTICICA: - A's su as op·iniões pwrqcul:u·es, torno .:t dizer , 
posso eu ·contra pôr · a p a lavra do ~residente da Republi cra . E dig.o mais : 
pode 0 q u e :S'S. EEx. a1'firmam d esmen•tir 0 que a'fifirmo'1 o Sr . PrBsi-den te 
ela Repu'bJica com a sua ass ignatu ra, ·em m e nsqgel11 e em actos publicas? 

' Não pócle, - porém, ser asshn desmentida a palavra f1o honrado Pr·esi-
clente ds. Republica, q u e est.i'i. ••·cima .ele toda e qual:q u ei· ouüa . 

I 
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O ~R. AjúliHNO API"ONSO: - Estas palavrfls não pod" m ser tómadas ao 
jÍé ·da letka. · 

O SR. Jo4-o CO RDEIRO: - Depois de se dizer que a r·evolt.a estava t er-
m inad :< houve a batalha de Passo Fu ndo onde morreram 1 . 000 homens. 

O .SR . . L)1llTE E 0ITIC'1CA: - N:ão h a duvida: o pt·oprio Pt·esidente da R e-
p-ublica não nos neg,o.u , isto, •Pois .qu e nos disse q u e havia. ·bandos de :revol-
tosos n o Rio Grande do Sul, e q·ue· •haviam d e ser batidos, como estã0 sendo . 

ü Contres?o Nacio~al , Sr. Presidente, como começou as ;suas sessõe,s '? 
·CÓm <i s declarações .de esta,r finda , a revoJ ta, prestou .ao ·i:' r . marechal Pre-
-s idente a justa h om enagem. que lhe e ra devida .por to.da a nação, dando-lh e 
p ubiico e ~nteit·o testemunho da gratidão naci.oi).al :fallando-1he em nome 
da naçào .que re}!resenta. 

' A Camara dos .Srs . Deputados app<.'OVOU uma moçàc· de gratidão pela 
·extincção da revolta. O 'Senado . por unanimidade de vo tos de seu s mem ; 
bros apresentou e já approvou em P discussào, um p:·ojecto·· m o ndando 
ounhar uma 1nedalha etn comn1e:moração da extincção da .. ·evolta , eomo 
t dbuto de homenagens ao Sr. Presidente cl. .t Republica. 

Vem a mensagem. so'bre ,:• s medidas decr etadas den~xc do estado de si.'. 
'tio jft.' passado e a C~mara ·dOS Deputados formula um projecto de novo 
-es tado de sitio, resalvando a penas as ' inununid:.d ·es 'Parlamentares: conce-
·deu qqu'illo que o P<·esidente ,da Repu'blica ·Pedia, \S to . é, .J prazo n ecessario 
p a~.-a q,ue o Sr. P'resideJ!te p udesse apreS(lntar n ·, fôrma. da Constiotui ção' 
0 s docun1entos' sobre a.· ~~evolta .. 

O SR. Q. !BocAYUVA: - Proj ecto ocioso na op'inião de V . Ex. E .q u e 
desde que est á t er"minada . a revqlta · pa t·a .que esta.clÓ f,e siti-o? 

O SR. LEITE E OiTICICA: _:_ Sim, -senhor; prójecto ocioso e por· isso es-
' . ' 

t ou de a•ccôrclo coJn o .parece1· ckt honrada commissão:-
0 .SR. Q. BOCAYUVA: - Mas, O parecer da · comm\ssâo concede estado 

de" sitio . 

O SR. I..mTE E OrTICICA: - Perd,ôe-mé VV. J:D-Ex. ; não m e estejan} a 
q uerer desv·irur -o •pensam ento '(.peço J.ícença para dizer) com peC[uenas nugas. 

·que nã0 veem ao oo.so . 

O SR. Q. ·BocAYUvA·: - Nã.o sào nugas . 
o SR. X!NITE E/ ÜITICIC'A: - ·Pet•d'ôe-m-e; -v . Ex-. srube C{d e a grande i:]U!'.S -

tiLo do estado de sitio não é restrin gil-o aos ·tres Estado il.o s ul ; nisso es-
htmos todos de accôrdo; ·é s im a parte e'111.. q ue eUe se este nde á Cap it:ü 
Fêderal, S. Paulo e Nictheroy. 

E s t.a1nos f allanclo nes$e presup.posto; e ·J:><'1 l'a b01n entr nclf'C/.01' ·•nei.a. pa-
. >a.~;1·a ba.sta .. .Con si clero o n obre senador como ente ndedor cl "! primeira ordem. 

D eixemos .estas parti cula r'dacles que ~ão ·veem ao c~.1so . 
O ,Sn. 'RAl\nno BAncnr.r.os : - Aqui · a inda existem v iboras. 

, I. 

,, 
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O SP~ LEITE E O!'ITCICA: - • .\s vibot·as .que h,, aJCJUi matam-.e com. o ta.-
cão ela bota. que nesse caso é a lei com1num: não temos necessidade. para 
esmagai-as, ele medidas excepcionaes. 

O SR. Ruvrmo BARC.ELLDS : - Então é preciso não desca!çat· a bota. 
Q SR. LEITE E 0ITICICA: - Yamos aueante. 
Vê . V . E;x., ·sr. Presidente, como fui desviado da discussãc . A Cam"ra 

fo.,mulou um l)roject 0 concedendo a:q,uil•Lo que o. g~verno pedia. )VIas, a 
eommissão do Senado enter;deu que era ociosGJ o, sitio do pro•jecto da · Ca-
mara .relativamente á Ca:pit<Ll .Federal, S . Paulo e Nictnet·oy, pois, ahi ha 
ca.lm:a e tranquilUdade comp.tetas, desde que <l revolta foi suffocacla; assim 

. pell$&nclo concedeu o ·es tado , ele si ti.o uniea:mente pari.l JS Est::..clos do sul , 
onde ha. guerrá . 

Declaro rgu e me pronunciaria pela clec1·et.a ção do esf:a,clo· el e sitio, sern 
reservas, pa·c·a estes tres Estados. Não faço questão diss?. 

:l<,oi assin'l que se formtll>ou o parecer ela comn1issão do Senado. 
P ergunto a 0 Sena do: com que direito os nobres senaclor·es enxet·gan1 

no pl'Ocedimento elo Congr_esso No d onal 1:1ma ameaça de desp·r.estigio, uma 
provocação de coil'flicto ao Poder· Executivo quando est"3 só tem reC'ebido 
todas a s provas ele apoio , ele confiança elo Congr esso Nacionai, honten :r 
como ho.ie ? 

Não; VV. EE.'x. não fOl' :Fm justos n en'1 gene•·osos; não; \ TV . EiEx. 
desvirtuara-m o pensam ento da comnlissão ; 1~ão; \ TV. 0Ex. collocar am a 
cilseu ssão em .um terreno para o qual absolutamente nã:, devia ser levada .. 
N 0 momento presente ning u em tem o cli·reito, a-bsolutamente ningu em, cl <" 
leva rita'l· cond'lictos com o 'Presidente d.·t Republica . 

O SF:. JoÃo CoRDEIRo : - E no em ta,nt,o estão send o 'leVA-ntados to elos ns 
dias . 

0 SR. · LEOPOLDO DEl BUJ.JofÕElS: Ninguem o t erá ·1>úrqu e -esse :p.rocedi-
mento seria ::tntbpatriotico, seria até ii1util e de uma inuti.Iidacle' i-nfantil : 
seeia faltot de patriotismo com'J)Ieto; seda q.ue rer p e :' tm·ba l' sem necesfii-
dad'e as cir.cumsta ncias em que se 'ae>ha o ' \:Ja,iz. 

O pensamento da- commissã o não foi outro si·nãcl 0 .:J.-, affirn~aí· ao m tm -
do inteiro que 0 gove t~ho üo a.ctual, :Presidente .d~ R•~tH<blicn pôde v i ver 
nrus condições non;mes e pôde vi v:er com o ma.ior socego e · paz; ella tev!:' 
f'JTI v ista ev;itar que os inimigos da- R epubl ica,, lá ·fór •c. pudessem dizer 
e <: ssoal~ar que o g overno do Brasil est:á sendo exercül:J pelo mp.is f.et·oz 
elos mi1ita1·ismos, e que o governo mili tar não ·Pôde s ubsistir :~ inão ·denti·o 
do esÇa.do ele sitio. 

0 SH .• JoÃo CORDEIRO : - aJ;• O que dizem mui tos legi,;ladr.r·es. 
O ·Rn. I,Er_TE _E Or-rrCICA: - O a pa,rte do n obre 1sena•1or vem a proposito 

precipitar a minha argumentação. 
O hmwaclo se.nadcw: pelo Rio de J a neiro foi n'lais lon.:SE' quanclü e.n~ u m 
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arroubo de eloquencia disse que clentt·o elo Congresso :'Í>Lcional ha r epre-
sen tantes ela revol t.n ! 

N ão tinha ·o direito de dizeJ-o sem apontar immediat<G •1ente quaes et·a m 
os traidores do seu mandato. 

O ~SR . Q. BoCAYUVA: -'- E por q ue'? ('1'·r oca.m.- se 'l!a,ri.os a,-pa?'tes ; 0 .SL 
Pn:Mdente ·recla1na a attençiío) . . 

O ·SR. LEITE El ·Or.rrCICA : - •Sr. Presidente, esta declaração do honrado 
senado1· é u ma oflr'imsa ao Congresso Nacional; cuJ:npria ... lh e 9 dever, em 
honra do Poder Legisla.tivo, em honi'a ela na ção bt,Jsileira, ele apontar im -
m ecliatamente aos seus collegas qual 0 que .tinha trahi<lo o seu mandato: 

,Sr. P.r.esicl en te, o nobre senador pelo R io ele J aneiro não disse que 
den tro do Congresso houve cons1'ir~ dores. S. , Ex. di5St: que de ntro elo 
Senado havia representantes da revolt:t . 

O .SR. JoÃo CoRDEIRO :. - E ha . 
O SR. LEITE E Or.rrciOA: iS. Ex . tinha o devet·, ,·v mo é exigido 0 111 

t<Jclos as corporações coJ.lectivas, ele apontar immeclia.tamente quaes são 
o•q uelles q ue pactuam com os eonsp.irador el?, con tra as instituições r epu-
blicanas, trahindo ao mandato q•tlê lhes foi conf iado. 

T ra idores ao mandato ·ecebido do povo, sim .. 
Porque nà;o comp~·ehenclo qu e no momen to present·~ ha.ia u m homem 

que, tendo recebido ela naçã.o brasileir .. t um mandato ele seu re1'resenta~te, 
a t·vúTe no r ecinto· augusto da a ssembléa naciona l a bandeira esfarrapad·:t 
de uma monarchia m ort3 iL ·falta ele eJ.ementos, moda ele ina n ição. 

Extranhei esta phrase elo nobre se nador, como uma of.fens:'!. . não a mim , 
mas ao Senado, a 0 Congresso Nacional, que exi,b,., qu e S. Ex. se expli-. 
casse francamen te, relativamente áiqu elles membros do Poder Legislativo. 
que S. EX. entende que são nwoltosos; cl a.hi podia sel' tirada ,:1 conse-
quencia ele que er·a esta a r azão principal .1lOr que não se queria resa lvar as 
immu niclacle.s parl-a·mentares, segundo 0 voto ela _Camara elos Deputados. 

O .SR. Q. BoCAYUVA: - Nem ,para nenhum individuo. 
O •SR . LEITE m OIT.ICICA. : -.S. Ex. foi mai·s adea:nte : procu•·ou inli'Qrmar 

uma atmosphera especial de animadversão [}Ublica, em torno elo Congresso 
Nacion,,n; .quiz sitial-o e , para. isso, chamou. 1t 1n gnbpo d P- homens que q.u er 
para si uma. medida especial em contraposição a toda a nação. 

IS. Ex. >referindo-se {,s .immunida:des parJamentares, ·1issf" que quando 
"' nação brasiJ.ei>ra t in ha todas as s uas garantias s uspen s>1.s, não compr&hen-
clia como podia haver no pa.iz um grui1Jo de hmn,ens que .quizesse paa·a si 
um~ situação ocl.i:osa em f.a,ce de todos QS câdadãJOs. 

s. Ex. esqu eceu- se el e que este g.r upo d e homens, pela Constituição. 
é um poder, exercitado ·pelos eleitos elo ,povo, sagt·ados, não com <J <Jleo 
emanado cl.o direilto clillvmo, mas IJelo modo com que os .pO\>"OS af<firmaQn o 
Re U direito ele povos livres, n o gover'no do povo p elo povo. 
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Este poder recebe ' o su·fit'mgio pop·ula;:- d.as urnas, m::' aHirmaç~lO d>~ 

soberania popular, de oncl& ell e cleriv~• · a for<,;a com qu ~ se impõe no m e-
canismo do governo dos •povos livres: 

Esqueceu-se o nobre serua.dor que este gru·J)o ele ho"tens r epresenta a 
soberania na/Cional; que elle é 1nstituido .IJaoca (iecretar as leis a que todos os 
c iO:a<lãd.s devem obediencia; que, manc1a1.arios dos dire1tos da collecti'Vidade 
nacional, elles rteem o •dever de chama~· as contas o PoJer Executivo; que 
ás suas deliberações estão sujei-tos todos os cidadãos, desde o Hresiclente da 
Republica até o ultimo das camadas sociaes. Que .ene .z,,.z compaTecer pe-
rante si todos os outros poderes, 'Pela import.o"tntissi'ma es·phera de acção 
que lhe foi dada. 

Não; o Congresso Na·ciona l 1não é um simples grupo de home-ns. 
Quando a ·Constituição ·esta-beleceu o ·Pocle1· Legislaiis o, composto elos 

eleitos .pelo suffragio popula~·. creou uma atmos·phera •)spe,ci-·1] em .qu e, ele-
vem pairar esses depositarias elos direitos . 'elo povo. obdgaãos a pugnat· peL• 
sua li"berdade. 

E fel-o porque quiz que os homens que re p~esentam wcb ... nação, os 
cltreitos de toda a col•lectivida-de nacional,. pairassem. ... cima da esp:hera fVUl-
g;u·, onde pudessem ter ~• indepenclen cia n ecessJ ria })ar.n. deEender 0 povo 
dos ataques á .sua libercktde, promovendo a j)'l'OS!pet>ifu\;de da patr.ia, sem co-

. acçii.o de especie a lguma, dizendo a verd•3 de sem receios <l e constt·a ngimen -
to, incompatível ·com as altas :l'uncções que .,.nes são ·3hamaclos a cl e~em-

.penhar. , 
De modo que ê justamente essa .sdbe""'rt!a n J ciona l que o Congresso 

repres~nta que lhe clft .S'ThP'~'iori>dade no exeecicto ele suas nmcções· sobre 
t-odas as outras; -o que elle repre'S'enta. ·não é o individuo, é a collectiv.id,ade 
nacionai , os direitos da n ação em get·al. 

Sim, Sr. Peesidente, ê necessario reivindicar para o Cong'resso. Nacional 
estas prerogativas que vão sendo esquecidas e que constituem a .pedra angu-
lar, a belleza do systema do governo democratico e republicano. 

O Senado está vendo como, a proposito de cuidar-se do interesse .PU-
blico em jogo neste mornento, relativamente á necessidade ou não da, decreta-
ção do estado de sitio, a /discussão foi a mplameúte deslocada, chegapdo-se a 
tratar de pontos absolutamente differentes deste objectivo que nos reu1'le e 
que foi a base do parecet· da Commissão de Constituiçã.o. 

Verificado isto ou collocada a questão neste terreno. vamos estudai-a, 
analysando: 

1°. a necessidade ou não na occasião presente do estaç1o d e _sitio: 
2•, o que é o sitio em si e qua es os seus effeitos: 
3", eu que acceito o parecer da commissão, que não adopto o preljecto ela 

Camara dos De'J)utados decretando o sitio com a resalva das immunidades 
parlamentáres, irei discutir como incidente esta questão de immunidades parl<t-
mentares, para t·obustecer os argumentos ou as conséquencias tiradas dos 
principies que hei de estabelece!· a ntes. 
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St·. Presidente, procu rando-se sabe t' s i h a ou· não. para a n açã o necessi -
uade, da dec11etação do estado de sitio, h a dons e len<e.ntos que dev em s er es-
t udados : o 1•, é a palavra official. 

Neste pohto o" governo sabe mais do que · nós outeos, membros do Con -
,g resso · Nacional, q u e vívemos com o povo, que co.n1n1.ungatnos cone a. massa 
g-eral da populaÇão. O governo sabe m:iüs pot·qu e póde te t· nas mãos o fio 
de uma conspiração, tem a ' Policia, por meio da qual c'hega a d~scobrir· os ele -
·mentos de uma revolta, os -elementos· de uma luc t a a se preparar· para explo-
·d ir ; e n ós ou t ros não · pode~10s conhecer isto, qu e in c umbe ou é o dever da 
Policia, a qual serve ao govern o. 

O outJ·o e lem ent o deriva da situação em que nós , membros do Congresso 
Nacional, estamos na vida }'nn commum com todos os cidadãos em geral ; 
.quer dizer; nós temos uma opinião formada pelos factos qu e presenciamos 
sobre a actualidade das circumstancias d o paiz-; e n-este caso sabemos mais 

. d o que o governo: 
A razão é sim.ples: é porque sobre esses fac tos o governo ou o chef Eo el o 

1 
Poder Executivo viv e no seu ])_a lacio, paira,_ por força. do seu cargo e dos seu s 
•muitos affazeras, efr1 esphera differente da communicação immediata com a 
p opulação, est á afast a do .da occurrencia - gera l dos f!.contecimen tos, porque, 
a s occupações elo seu cargo o obriga m a n ã.o ter tempo ele folga e· a não 
v iver como nós outros em contacto, con1 o povà; t em os s e us conselheiros ín-
t imos (não ha a qui allusão, absolutamentEo ne nhuma, fal)o em these)_, quf\ 
p oden'l cr ear uma a tmosph er a especia l em r edor ele si pela s infonnações qu 0 
ihe dão. 

O SR . .JoÃo CoRDEIRo: - E' preciso ·dizer o nome desses conselheiros. 
O SR. L Errn E On·rcrcA: - Perdão·; ·,·esa.\vei; já disse que estou discutindo 

em these, que não ha nisso a llusão a lg uma . N ã o es tou dizendo que perante 0 

a ctual chefe do Poder Executivo h a ja roda esp ecia l f eita· por esses con selhei-
· r os; não digo isto absolutamen te ; a té declaro a V . Ex. ·q ue -a credito que n ã o 
haja. 

1\'Ias, o c h efe elo Poder E x ecutivo. pócle v ive r .ou vi ve no s e u palacio e 
·tem q).te óuvir unicamente os seus ministros, e os se us conselheiros íntimos , 
.a s pessoas he s u a: intimidade, que lhe vão r elatae qs acontecimentos s egun-do 
a s suas impressões pa rticulares. Neste ponto dig-o eu , nós m embros do P oder , 
J",egislativo, sab emos mais ·do q u e o governo. 

O SR . , .JoÃo -Con.oEnÍo : - Presumpção e ag-ua benta ... 
O SR. LEITE E OITICICA: - V J Ex. não póde negar o que e u disse. Que~ 

rerá V. Ex. affirmar que_ n ão sabe n<ais do q u e se passa entre o povo do que 
-o Marechal Floriano PeL'Coto, .q u e . vive n o seu palacio? 

O StL .JoÃo CoRDEIRo : - Pócle sabe~ tanto q uanto nós. 
O SR. LEITE E OITICICA:· - Não pócle, n ão é possível ; isto é questão qu o 

·n ão se discute é acto tão claro, tão ev idente , que não póde ser discutido, nern 
ROffrer contestação. 

Da combinação, Sr . President~. elos factos que o g-overno nos r evela e que 
n os são desconhecidos, com; o cc nh ecimento que temos das circumstancias do 
}Ja iz, é que se origiu a o modo de deliberar primeiro elas commissões do corpo 

\ 
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legislativo, e depois da· conectividade do mesmo poder: Camara dos Deputados 
o Senado. Portanto, no estu do da J~eoessidade ou nã~ actua lmente ·da decre-
taç"ão do estado de sitio, resalta _que nós dev~mos avaliar est a necessidade, de 
um lado, pelo que nos diz o governo e de outro lado pelo que 'nós sabemos. 
O que nós sabemos, Sr. Presidente, como cida dãos desta patria , é qu e ella 
a lmeja a i)az .. . 

0 SR. Q. BOCAYUVA: - Apoia do. 
O SR. LEITE E ÜITICICA : - E' que· riós precisamos de 1·estabelecet· quanto 

a ntes a normalidade das relações comn~erciaes, estt'emecidas por tantos longos 
mezes de situação a lterada e. q ue esta situação afugenta os capitaes, cuja 
importação tão necessa ria é para. o progresso do paiz; q ue já se abominam as 
commoções de que temos s ido v ictimas, que todos os cidadãos em geral aspi -

. ram ver afinal a:cabadas· as medidas de excepção e que á Republica en tre, 
forte e vigorosa, na vida normal ele . outt·os tempo§, de modo '"" poder cada um 
dos seus habitantes cuida,r do seu trabalho honesto, pacifico e honrado. Vou . 
mais adeante; neste pa iz actua lmente ha uma só aspü·ação, 9u e é a liberdade_ 
a paz, a harmonia de todos. De mop.o qu e, si. a lguma! mariifestação appare-
cesse hoje, ella seria suffocada pela propria população; que j;'b s.e levanto u 
uma vez para· destruir· a t·evolta que a m eaça.va as instituições. 

V. Ex. não poderá contestar este facto. Isto é 1 o q ue nós sabemos . 
Se. Presidente, o commercio do Rio de Janeiro t>stá suffocado com a op-· 

p r essão de um camJ::>ià a 9 1 12; e as• m edidas de excepção que se pedem, V . J<Jx . 
·sabe que repercussão terão no estra ngeiro, que effeitos desastt·osos. tee>n 
mesmo dei1.tro do paiz, fóra desta ,capita l, em todos os Estados. 

O SR. Q . BoCAYUVA: - Então V. Ex. attribue á baixa do cambio á s 
medidas de excepção para ser domil;acla a r evolta? 

O SR. LEITE E OrTICICA : - Nem é possível contestà.r .que, em parte, a. 
baLxa é devida á revolta . 

Q. SR. Q. BOCAYUVA: . - Ah! Pa,rte [ L t;evol t~1.._ . . 
O SR. LEI~'E E OrTICICA: - Posso garantir a V. Ex . : a a norma lidade de 

hoje é coi1sequencia d~ssa situação q ue V. Ex . q uer contin'ua e com a amea ça 
ele novo estado de sitio. (.A.1JCL?'tes .) 

Sr. Presidente, não será a inda tempo ae .annunciar que este paiz não-
, pócle v ivet· senão sob as m edidas de repressão ,violenta, com as medidas ex-

cepcion aes do estado d e s itio t a l como tem os iclo comprehendiclo? 
Não é p~ssivel a inda hoje ao governo, pelas medidas repressiva s de po-

licia , com a applicação do codigo penal, com a justiça civil, contem. os diversos 
crimes que se possam da t· e que perturbem a tranquilliclade p ublica"? 

Fóde-se affirmar, pelo que sabemos dos acontecimentos, que a lguem ~e 
lembra ainda hoje da Capita l F eclen;tl, em N ictheroy ou n o Esta do di; São 
·Paulo, de vromover uma revolta, que seja uma grave com'ln.oção intestina , 
··que justifique, na fórma da Constituição, · o estado âe sitio, ex igindo as .m e -
didas qu~ foram emprega_clas para abafa r essa revolta, verdadeil·a e tremenda 
re~•olução a infelicitar o paiz durante oito mezes "? 

Tenham paciencia . os nobres senado1·es: faço conceito mais elevado da 
fü l! Ça e elo prestigio elo honra.do Presidente ela .REiputblica. 
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Não posso acredita,r que no fastigio a que S. Ex. chegou, prestigiado por 
uma gratidão tão ·gt·ande que a opinião nacional não se fartou a~nda .de j)ro-
c lamar, S. Ex. que, com calma inexcedivel, tranquillo sem que ninguem lhe 
o uvisse uma manifestação de desalento nos momentos mais angustiosos, orga-
nisou os mais bem combinados elemento_s de lucta e venceu a revolta, não 
possa porventura reprimir pequenas manifestações de despeito que .possam 
surgir . Haverá ainda neste j)aiz quem. se conforn'le a esse desmentido con1 
-que VV. EEx. querem justificar a necessidade de um prolongamento d e 
s uspensão de garantias, isto é, que a r evolta não está extincta, que ainda 
ha cmnmoção intestina a dominar e para isto deve ser decretado novo estado 
<le sitio? 

O ·sR. Q. BoCAYUvA: - O Presidente da Republica pensa comnosco. 
O SR. LEITE E OrncrcA: - Sr. Presidente, ela min11a cadeira de senador 

1·espondo ao honrado sena dor pelo Rio de Janeiro: Não acredito o desmen tido 
<1ue V. Ex. dft ao Presidente da R epublica ... 

0 SR. Q . BOCAYUVA: - Não é desmentido. 
O SR . LEI~ E OI'.riCICA: -: ... porque n esta cadeira tenho as palavras hon-

Taclas !;lo Presidente da Republica, incapazes de uma .falsidade; estas affirmam 
que a revolta está extincta. E quem sabe quanto S. Ex. é criterioso como 
c hefe de Estado ... 

O SR. Q. BOCAYUVA: - D evemos respeitar a palavra do ministt·o que 
Yeio fazer u~a declaração official. 

O SR. LEITJ> E Or~·rcrcA: - V, Ex. quer contrapôr ás palavras elo Pre-
sidente ela Republica as palavras de um ministt·o. 

O SR . Q: BocAYUVA: - São officiaes, estão até protocollisadas as palaYl·as 
do ministro. 

O SR. LEITJ> E OrTICICA: - As palavras do Presidente da Republica tam-
bem1 estão protocollisadas, não só no paiz, como no estrangeiro, porque esta 
mensagem foi traduzida em diversas lil')guas. 

Sr. Presidente, quem conhece o caracter reservado do Presidente da Repu-
blica, quem sabe como S. Ex. é criterioso na m a nifestação de suas opiniões, 
quem sabe que S. Ex. é até um pouco exagerado · nesta grande qualidade de 
homem . do governo - a reserva, acredita piamente que elle não fizesse a ma-
nifestação annunciada pelos honrados senadores pelo Rio de Janeird e pelo 
Rio Gra nde do Sul, de que elle abandonaria o poder, no caso de não ser lhe 
<lado o estado de sitio. 

O SR. Q . . BOCAYUVA: - Isso eu não disse, V. Ex . está lendo por linhas 
travessas. Tenho a declaração official do ministro, não conversei com o St·. 
Cassiano elo . Nascimento e sim com o ' ministro ·elo interior. (Appla1tsos das 
gal erias.) 

\ 
O SR. LEITE E OITICICA: - Está me parecendo, Sr. Presidente, que não 

tenho remeclio sinão sentar-me; si ao representante da nação, no exercicio 
do seu mandato, ha quem se julgue com direito ele censura; si não posso, si 
não tenho a liberdade de enunciar as minhas opiniões, com a inteira respon-
sabilidade elas rninhas palavras, com indepenclenCia, que é a minha m ais apre-
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ciada qua lidade de homem publico e sem manifest ac;ão das gal':!'ias. melhor é· 
sentar-me. Protestarei e calar-m.e-hei depois. 

O SR. AQUILINO no AMARAL: ~ El' melhor fechar-se o Congresso . 
. O SR. PRESIDENTE: - O nobre senador põde ficar n a certeza de que será 

perfeitamente garantido na tribuna; farei cumprit· o regimento vigente até 
ao ponto de fazer evacuar as :.;alerias, s i for tWeciso. Não v i de onde partiram 
os appla usds, si das galerias ou do propl'io recinto .• 

O SH . LEITE ~1 OrTICICA: Tenho necessidade de pedir á nação, repre-
sentada pelo povo que me ouve, desculpa do momento de indignação de que 
me possui. Acredito que a nação brasileil·a ha de acceitar as minhas pala-
vras como a manifestação sincera e franca de cruem quer acertar e· pugnar 
pelos seus direitos. 

0 Sn . LEOPOLDO DE BULHÕES: - Com muita elevaçã.o de vistas. 
O SF:. LEITE E OrTrcrcA: - Sr. Presidente, já mostrei que a quillo que 

nós sabemos, que aquillo qu.e é conhecido, aquillo que está no conhecimento 
do povo, é que, nas circumstancias actuaes, não ~la necessidade da declaraçã. 
do estado de sitio, para a repressão de todos os ct·imes quer communs quer 
politicos que possam ser . commettidos em nossa patria. 

Cmuo senador, baseando-me n as palavras officiaes, nos doc umentos que o 
•.:hefe responsavel do Poder Elxecutivo nos m a,ndou, devo declarar tam.betn que 
e lle nem pediu o estado de sitio nem revelou de modo a lgum, qu·e houvesse 
e mergencia de graY0 commoção intestina. 

Quando disse ha ppuco que não en con trava competencia no Sr . ministro 
do interior pa ra v il' manifestar a opinião do ch efe do Poder E:!fecutivo, é por-
qur distingo no systema politico que nos r ege duas entida des : uma que 
constitue o chefe do Poder Elxecutivo responsavel por suas OJJiniões e a outra 
sem responsabilidade a lguma official: os ministros de Elstado. 

Por ri1ais que me mereça particularmente a palavr·a honrada do actual 
St:. ministro do interiot·, nã.o lhe reconheço cÓmpetencia para affiJ·mar o con-
trario do que diz o Presidente em um documento official: a t·esponsalYilidade 
é deste e não daquelle. 

Não comprehendo por isto, como se pretende fazer prevalecer np Senado 
Brasileiro a opin ião ele que·, quando o Presidente da Republica affirma,

1 
com a 

sua assignatura, que a revolta · estiL extineta, a v erdade não é esta, nã.o se 
deve considerar sinão como falsa esta declat·ação . A verdade dos factos 
está na palavra de outros, ouvidas nas salas res~rvaclas das commissões do 
Congresso, dos ' corredores das Cn.maras, -das secretat·ias ou elo palacio do· 
Presidente. . 

A mensagem aqui esbá. O Presidente da Republica affirma á toda a na-
ção brasileira como ás nações estrangeiras, que a revolta está_ extincta, que 
não ha mais revolta a suffocar-. Sendo assim, respondo á interpellação ,do 
honrado senador pelo Rio d~ Janeiro. 

Não, não h a necessidade da decretação elo estado de sitio, porque, Sr. 
Presidente, a decretação elo estado de s itio sõ se clfL quando ha uma conspi-
ração tenclent~ a se tran sformar em revolução ou invasão e-str angeira. 
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Failei · em coRspiração te~dente a tornar-se em revolução, porque a con -
spir·a\~ão é um crin1e publico\ politi,ç_o é vet·dade, mas compreh endido no ntl-

mero dos crimes inaffiançaveis . 
, e mnpre estudar quando o crime de conspü·ação começa, desde que mo-

Jnento o individuo· que p laneja investir arm~do contra as a utori'da des, elle 
e seus adeptos, tor·na m -se r éos desse crime .de.finido e purlido e:m nosso co- , 
digo per-rui . · 

Q .crime de con spkaçào, e já h onten1 o h onra do senador por S . Paulo 
o declarou, é c ha m ado . em direito cr-ime continuo; começa desde o momento 
em que. op Jano da revoluçao é 1transmittido a os comparsas, continúa e esten -
de-se até á -extincçào da, r evolução. . 

Em todo esse período o conspirador é criminoso, e, mais, em todo elle 
~i."t - se a · continua flagrancia do delicto. . 

E'· por isto a_ue o honra do sen ador pelo Rio de J aneiro encon trou , e en-. 
. c()ntt·ou muito bem, as divet·sas opiniões .que citou a,nte -ho,;_t em e que servem 
perfeita mente pqra. provar o coritral'io da opinião de S. Ex. 

S. Ex. er1controu em todos os · escriptores de Direito Constituciona-l a 
doutrina de q u e o · estado de sitio é uma me\'lid.a _ preventiva; mas encontrou 
justamente em todos . elle$ que essa prevenção só se. dá relativamente a fac tos 
,posteriores á existencia do crime de . conspiração na pm·manencia do deiicto: 
., consJúração primeir o, revoluç~o depois. 

:Oesde que a conspiraçã.o se forma, até se tornar em revolução, o gove1' no' 
pÓde prender os conspiradore~ .e faze l-a a·borta.r tí'em necess'idade do estado· 

·de s\tio; como dentro do estado de sitio póde prender a homens que sejam 
im10centes à o' crime de conspiração .· O exen1plo disto . ten10s nós n a Europa. 
Ós anarchistas SfLO prt)~OS todos OS c1ia~, julgados e COndemnadOS, sem decre-
tação do estado de sitio; e ning u em dirá que o, a.na.rchismo na Europa não 
'seja uma .Pertn rbaçãp extraordimuria , medonha, de toda a sociedade . N'a Eu-
ropa nãci se dá o .est a dÕ de sitio, e o:q anar c.histas sã.o presos como corispil'a-
dores, em flagrante deiicto de crjm.e inaffiançavel. 

O ·Sn. Q . BocAYUVA: - . Tomo nota ela declâraçã.o de 'v . Ex .. 
O Sn. LEI'l'E E OrTICicA: - No nosso paiz já houve exemplo disto. No '10 

ele Abril ·o governo prendeu conspiradores sem decretar o !1Staào de sitio q ue 
só fqi decretado no dia seguinfe; mesmo dentro do estado de sitio podem 
deixat· ele ser p resos conspiraclores1 como antérior·ménte ao estado ele s itio 
os conspiradores podem ser presos. E digo · mais: fe lizes seriam os g overnos 
que' sempre pu,dessem · fazer abortar uma revolução prendendo o~ .conspira -
dor.es antes de ella· explodir. 

Mas o honrado senador faz uma. confusão la m enta v e! do que seja o . estado 
de si tio, COJ1} a existen cia · do crime de .conspiração, julgando que o estado · de 
·sitio . é decr etado para, pr endet· criminosos; q ua ndo o estado de sitio é feito 
· ~mic'ame'nte, para 'os suspeitos, ou para eis indivíduos que nãó estão a inda con-
'vencidos do crime.· .E- vou proval"o. 

Qual é o ·fim 1o est a do de s itio? A Constituiçã.o o diz .com clareza : - nà 
omergencia. de uma. grave commoção 'inte$tina, o governo ou o Congt'esso 
pócle de.cretat· o estado de s itio . A.•ntes de clecretar o sitio o gover·no' conhece 

\ 

)' 



398·-

a conspiração e sabe dos seu s adeptos; . supponha o nobre sen ador uma hy-
pothese: no dia 5 de Setembt·o do a nno _passado o governo, tend'o os fios 
da conspiração na mão, sabia onde os conspiradores estavam 1·eunidos, cer-
cava-os e prendia-os. 

Pergunto: podiar prendel-os? Evidentem!\nte ·sim; prendia-os muito le-
galmente,. porque não prendiru quaesquer indivíduos; Ín:as prendia criminosos 
em flagrante delicto do crime de conspir;;Lção, criminosos que elle ji;\ conhecia 
ser em taes, pol:que tinha as provas na mão . Seria un.1a m edida de poli9ia . 

Por que razão, depois de presos os conspiradores, ou 1por outra, na exis-
tencia da revolução de1Jois della t er explodido, o governo precisa do estado 
de sitio? Não vai- usa:r delle para a:quelles que estão em armas, po•rque esses 
não são mais a lcançados pelo estado de sitio', são criminosos sujeitos ás leis 
de guerra, e pa ssíveis das penas que o Codigo P enal estabelece n a1:a o seu 

· crime; o estado de sitio nest a occasião serve para a quelles ·que, por n1anifes-
tações anteriores, ou por qua lquer acto àuvidoso, são suspeitos ao govetmo 
de fazerem parte da revolução: ou de pretenderem alliar a sua acção e os 
seus auxílios á revolução, mas contra os quaes o governo não te!'n ainda pro-
vas de serem revolucionarias; então, para evitar que elles mandem ele111;entos 
para a revolução, ou passem · para o seu lado, . o governo prende-os em pri-
sões que não. sejam de criminosos communs, ou desterra-os para fóra do 
Jogar onde a acção se dá. 

Só por este modo se justifica a fraqueza·· das prov_idencias dos meios de 
rn·evenção, que não é correcção, que a Constituição dá ao governe dentro do 
estado de sitio, restringindo o seu poder unicamente a estas ·duas medidas : 
prisão em Jogar que não seja destinado a criminosós cmnmuns, e desterro 
para fóra do Jogar que é o theatro do moviménto. Já se vê que estas di~po
s ições não Sel~Vem para punir OS rebeldes; servem UÍJ.icamente· COmO meio 
de prevenção, para isolar estes elementos que poderia m ser prejudiciaes ao 
;,roverno con.stituido, fornecendo elementos á ,!evolta. 

O StL Q . . Bo,CÁ.YUVA: - Logo, a m'edida é prev~ntiva, mas não repressiva. 

O SR. LEI1'E E 0I1'ICICA: - E' preventiva mas dentr~ da revolução, depois . . 
que ella existe latente ou descoberta, e como um dos meios de I'eprimil-a. 

O estado de sitio 'é , portanto, Sr'. Presidente, a ntes uma medida beni~n a 
do que um meio de repressão: evita que os não implicados ainda envolvam-se 
na lucta, pela segregação que o g overno faz delles, affastando -os do theatro 
da lucta ~ Em pleno esta do de paz, porém, sem t er o governo os fios de uma 
conspiração, sem haver no espír ito publico um a larme relativamente ·a uina 
perturbação qua lquer da ordem publica, como querem que o Congresso Na-
cional vá adeante do P0der Ex,ecutivo que não pediu o est ado de sitio, e o 
decrete não para alcançar criminosos, porque os conspiradores não seriam 
apanhados, ou podem S!:_l- ~ no es tado normal, mas para a ttingir a nação 
inteira, que n ão . tem culpa a lguma do movimento já extincto '! 

O estado de sitio, assim examinado, não é uma a rma cont~·a · a conspira-
ção, mas' contra a innocencia; ' é um estado . de surpresa, ·de delações, de eles-
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<eoníianças., de odios, em summa, de pequenas vingamças .daquelles ciue nest~~~ 
-occasiões costumar cercar o poder para iucrar em vez de prestar serviÇos. 

O SR. Q. BocAYUVA: - Logo, V. Ex. d,eve propor a suspensão do estadb 
·de sitio para todo o pa.iz. 

0 SR. ESTEVES JUNIOR dá um aJ?arte . 
. 0 SR. LEITE . E OITICICA :. ~ Os . Estados de Santa Catharin-a, Paraná e Rio 

·Grande -do Sul estão fõra ·da questão, porque essés J!lsnúl.os estão em e·stadb· 
·dE! ' guerra, e precizam ainda da medida, contra os suspeitos iJossiveis de foc 
mentarem n0va perturljação da ordem, a.~nda não de . todo restabelecida. 

O SR. EsTEVES JUNIOR: - Os_ capitalistas estrangeiros estão aqui e em 
·.São Paulo. 

O SR. ~EITE E OITICICA: - 'Responde o honrado senador, repetindo u·m 
::argumento que todos os ·dias está sendo formulado aqui e em toda a parte: 
no Rio ~e Janeiro, no Distl'ic to Federal ha capitaes que estão promptos a ali-
·mentar uma revolta. 

0 SR. ESTEVES JUNIOR: - · E em S. Paulo t a mbem. 
_o SR. LEIT.~; . E OrTICICA: - ... homens, leves de impurezas, na bel! a phrase 

·do horiràdo sen_ador pelo Rio de Janeiro, estão promptos a fermentar e 
]lroauzir uma nova revolta . 

Sr. P.residente, isto será razão para pedir ao governo que redobre a 
.actividade da sua policia; não é razão para que toda a massa geral dos ci-
:daqã!=JS da Capital l<~ederal , de Nicth'eroy e de t odo o Estado de S . Paulo, 
tenha suas garantias suspensas, ilor causa de indivíduos que são conhecidos 
·da Policia e <i!Uja invocação, com a repressão, que querem fazer ás suas in-
·t ençilíes, no futuro, faz lembrar aquelle subdelegado da roça. que pt·endia 
.indivíduos _por tentativa de i~tenções sinistras! 

Quer se reprimir uma possível tentativa de revolta . 
. O SR. Q-.1 BoCAYUVA: - Não apoiado, a revolta continua, e V. Ex. j á 

.se referiu , em n)ateria de conspiração, a crime continuo. 
O .SR . LEITE E OrnCICA: -Perdoe-me V. (Ex. 
Conhecem-se os que tomaram parte na ,r evolta? 
O estado de sitio não' os alcança; a lei faculta os meios de ir contra elles, 

csem •ser 'necessario decretar o sitio, o governo prende os conspiradores e o'" 
.mlLnda sujeitar a processo, desde que tenha descoberto os tramas urdidos con-

' -tra os poderes contituidos e possua el81nentos de prova elo crime. 
Estes não são simplesmente suspeitos, sympathicos á revolução, de quem 

.se possa desconfiar que auxilia ram o movimento ou mesmo passar-se~hão para \. 

.suas fileiras. 

Supponha V. Ex. que um individuo passa por ser muito bom amigo· 
·dO . govel'll0 ... ·. 

O SR. JoÃO· CoROEmo: - E ha muitos. 
O SR. ·LEITE E OITICICA ... mas amanhã, passada a revolução, proceden-

do-se a um inquerito contra outros -indivíduoS;· encontram-se documentos ·que 
p ro;vam que esse amigo é -um -conspirador-, tendo chegado ao· extremo de to" . 
:n mr armas ou ser o Jl1elhor elemento pa'ra . a luta; pergunto ao nobre senar..· 

I . 
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'dor.: ha de se decretar o estado de sitio para prender esse homem? Ha ,~ e,:.. 

ce~sldade dü;so.? Ficar;i o .go_verno sem acção contra elle ,por não te1· a , me-. 
d/da .do estado de siÜo! Não ; seja elle quem fôr, deputado .ou senador e ·.até-
wembro do governo, poderá ser processado e condemnado. · 

. ' .. 
Sr. Presidente, ouvi o nobre senador pelo Rio de Janeiro tomar-se,. de-

- I I . ' . 
a~sombro por um facto a deduzil· .da não concessão . do e

1
stadp de sitio e (!Ue, 

me pa1·ece, é o eixo de toda esta discussão, da defesa feita ·por S. 'Ex. ;:LO 

sltio, em favor do qual se pronunciou; a posição do Congresso Nacional,. em-. 
fac~ do Poder Executivo, quanto aos membros das duas c~sas que foram · e.' :;;.~ ' 
acham presos. S, Ex., aq_ui como em todos os pontos desta ·grave que.;;; tão, 
enunciou doutrina q~e nãó é exacta, não se · su~enta perante a Conshtuição, · 

O honrado senador pelo Rio de Janeiro declarou aqui perem·ptoriamente que- ' 
si o ·congresso não conceder ci estado de sitio, · o de_ver ·da Camara dos. Deputados 
como do Senado é avocar os seus membros presos e exigir, do Poder Exectiüvo 
·que os solte afim de virem occupar suas cadeiras na respectiv_a casa 'ondê- \ 
teem assento. 

De facto, si tal fôra a doutrina cons'titucíona~. haveria motlvq pá ra receia.t• 
uin conflicto entre os dous poderes, porq1:1e o acto do Poder Legislativo se·1·Ja 
uma exi~enei~ política de tal ordem que àesmoralisaria íL acção do outr o: .. 
podet·, significa;ndo prova 'publica de haver elle faltado ~o cumprimento dos : 
seus deveres, lançando ··mão de medidas reprovadas, odiosas e lllegaes. 

··Felizmente nada é tão falso como o supposto direito do Poder Legislati vo-
de·. proceder ]5or esta forma; imprevidente seria a ConstltuiJção que ' con.Sl'.-
;p~asse tão flagrante motivo de conflicto entre dous poderes que . devem m ar- · 
char harmonicos. , · ·' 

Sr. Presidente, os deputados que foi·am presos dentro do estado de sitio-· . \ 
são conspi'radores ou são innocentes de parte · na revolta. 

Si tomaram parte são crimino.sos, foram presos em flagrante delicto, l)a 
p~rmanencia, na continuidade · do. crime; estão presos muito legalmente, por -
que os · deputados e senadores podem ser _presos em flagrante delicto, de· 

·conspil·ação ou outr o, na forma do art. 20 qa Constituição .. 
Este artigo que permitte ·a prisão ein ' flagrante delicto dos membros do 

Cong-resso Nacibnal indica tambem, de modo claro e positivo, qual set·á <> 
procedimento do Congresso · no caso da prisão de deputado ou senado.r, em. 
crime inafiançavel e em flagrante delicto. 

O artigo diz: 
" Os deputatlos· e· senad!3res, desde que tiverem recebido o· diploma até ã . 

nova. ··eleição, I}ãO poderão Ser . presos, nem proc,essados criminalmente, se n1 
prévia licenc;;a da sua Camara, salvo o , caso de flagrancia . em crime inafian- 4 

çav.el. " 
Eis aqui bem determinada a excepção ás immunidades parlamentares, sf" 

deputados ou senad01·es forem presos como conspiradores, si 0 governo Ültn 

documentos que mostrem quem elles estavam ·emp~nhado'? na revolta, podia 
prendel-os· multo: constitucionalmente, deritro da letra do art. 20, sem que- . 
viole, ·de modo algum, as immunidades parlamentares : Assim presos, como· 
estão; qual deve .ser o procedimento do Congresso Nacional? 
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EnGontr.o-o perfeitamente estabelecido no mesmo art. !lO,. que continua : 
'"Neste_ caso, levado o processo até á pronuncia e,cclusiva, a autoridade· 

processant'e rem.etterá os autos á Camara respectiva,· para re.solver sobre a 
Pt;ocedencia da ácc11saçãq, si o accusado não 'Optar pelo , julgamento im-· 
mediato." 

Nada póde ser mais claro: o Congresso . tem que esperar que o ·processo 
se -f~çá., e sô na occaslão em que estiver no estado ·de pronuncia é que . virá · 
o p~·ocesso á Camara a que pertenc'er o processado, afim de deliberar esta 

' ' . . ' ' 
si deve ou não. o processo continuar. 
" ' ·Deu-se ' uma revolução: o governo prendeu · senadores e deputados contra 
os .quaes.', tem prova~ de t \erem el1es sido conspiradores; dentro do pe~·iodo \·e-·. 
voh:iclona:rlo : n~o houve tempo para Instaurar o processo; tet·minado o ~itió ,. 
,o' processo deve seguir ' os seús 'tramites regulares até á pronun-cia, exclusiva. 

Durante este tempo, o Cong1·esso, Nacional nada. mais tem a fazer senão . . 
e~pe~ar ... 

O .SR. RAMIRO BARCELLOS: ·- Por quanto tempo espera o Congresso Na- , 
cional? ' 

O , SR. LEI'l'E E OITICibA:- Já respondo a V. Ex. -Espera que o processo 
se instaure e na occasião da pronunéia, quando ·chegar a esse ponto, pvo-
cederá como indica a Constituição, !!e posse dos ~utos que lhe serão re~ ·, 
Il!ettidos. 

Mas, pergunta o nobre senador, qu,anto tempo durará isso?_. 
Sr. Presidente, suspenso o sltlq, o proceE;so começará segun,do as dispo-

sições legaes e á Camarà será re~ettido o processo,_ quando estiver concluidd, 
sem ·que se possa exigir o pr;tzo para ·essa remessa, prazo. que a Constituição· 
não 'marcou. 

O SR. Q. BocAYUvA: Marceu. 
0 SR. LEITE E 0ITICICA: - .Onde? ( 

O SR. Q. BoCAYUVA: - Assim que o Congresso Nacional ·se r eunir, · O· 
Presidente dá Republica deve ·L'J')metter-lhe o relatorio. 

O · íi1R. LEITE E OITICH;A: - Relatorio não é p1<ocesso, é noticia dos factos. 
oc.corridos. 

O processo será. lru,staurado perante a justiça ordlnarla e a ConstituiÇão· 
. exige que o Congresso espere a palavra ·desta, enviando os v autos com .a so- . 
licitação da ·Jicença para o pmseguimento. Prazo !lefinitivo determinado, 
não ha. 

E' de esperar. que o poder publico, q_ue o . chefe do Poder Executivo, em 
relação .a um Deputad_o ou Senador, ou a outro qualquer- cidadão, preso, .faça. 
prócessal-es dentro dos' prazos reg·uláres, prescriptos para o processo, de todo. 
o , ddadã.o em . geral . 

. Elles se acham dentro da lei, mas a. Constituição não concedeu a qWü-
quer. das Camaras -o direitos <l_e avocar a . si o processo. e os presos, exigindo. 
a sua liber?ªde. Ao, Pode1~ E,xecutivo compete mandar instaurar 0 ·processo e 
<). justiça, ordinaria leval"o . até a ._ pronuncia e env.i.al-_o á Camara, e ao Senado, .. 

o 1SR. Q. BoCAYUVA ,dá outro aparte. 

/ 

(_ · 
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O• SR. LEITE E 0ITI8ICA: -Tenha· V. Ex. paciencia. J:q'em sempre os pra-
zos m a;rcados na lei' lJara os J3rocessos são restrictamente resp·eitados pela im-
possibilidad·e mateFial de· atténder ás praxes processuàes; na diligencias a· 
cumprir, ha providencias a determinar que levan'l os juizes· a não pode1~ con-
cluir 9 processo no prazo muito r,estricto exigido pela -.lei. 

Isto .se• vê todbs os dias e· qua:lquer advogado sabe disso . Mas não ê esta 
a questão;· estou argumentando· em face da Constituição e da disposição le-
gislativa. 

Suspenso o sitio, começa o Congresso _Nacional a esperar . que chegue . a 
pronuncia, para nessa o·ccas!ão receber os autos; e então é que elle verificará 
sl deve ou não continuar . o processo, mesmo porque, Sr. P1:esiden;te,_ sus-
penso o sitio, segundo declarou hontem com muita: competencia o honr~o 
Senador por S . Paulo, os rêos presos devem sem entregues á justiça ordi- ~ 

uaria para começar o processo. 
Este é o papel do Congresso relativamente aos presos políticos. Se eJles 

não são criminosos, se das investigações feitas pelo Poder Executivo não 
encontra elle elementos d~ culpabiiidade, a prisão foi determinada pelo estadl'l 
de sitio e passado o per!odo revolucionario, passado o estado de sitio, o Go-
verno deve soltal-os naturalmente. Si são criminosos, então a justiça ordinaJria 
-os processa rá e não d evem ser soltos. 

Mas nós não devemos esperar que a correcção do procedimento, o criterio 
do Presidente da Republica , o respeito que epe deve . ao direito e á lei, façam 
solta1· esses homens contra os quaes não foram achadas provas. ,. 

0s outros, porém, não foram presos pela excepção do estado ' de sitio; 
foram presos pela disposição da lei commmn, que n<anda prender os cri-
minosos de conspiração em flagrante deliCto. 

O SR. LEOPOLDO DE B u LHÕES: - Mesmo em circumstancias normaes. 
O SR. LEITE E 0ITICICA: - E' por isso, Si'. Presidente, que o honrado Se-

nador pelo Rio de Janeil·o não tem absolutamente razão nessa campanha que 
esta estabelecendo contra as immunidades parlamentares, tornando-as uma 
disposição odiosa para. os inen'lbros do Congresso, quando ellas não são mais 
do que uma regalia inherente á funcção do Poder Legislativo que elles des· 
empenham. 

O SR . Q. BocAYUVA:: - Existe a respeito um aresto do Senado. 
O ' SR. LEITE E OITICICA·: - O Sr. President'e, declaro ao honrado Seri:ador 

que fiquei profundamente triste quando vi homens da estatura de S. Ex., 
com a r esponsabilidade que tem do seu passado, com o nome que tem nas 
luctas l:epublicanas; carregado de se~·viços a este paiz e de quem o paiz· 
tel'n o direito de esperar dias felizes, a soluçij.o da crise do momento, o res-
tabelecimento das pormas regulares do Govern.o, , a execução real' e effectiva · 
dos principias democraticos, tm·nfl-r-se o paladino do abatimento do Poder 
Legl_r;lativo, e• em beneficio do Poder Executivo unicamente. 

Sr·. Pi·esidentê, a base das sociedades ' politicas é e n;io póde deixar de ser 
a havmonia: dos poderes, com independencia de todos elles . Não ê possivel 
admittir um povo livre sem que o Pbder Executivo seja independente em 
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suas funcções, e o Poder Legislaüvo ten1ha autonomia, seja prestigiado, tenh a 
. -\oda. a ferça necessaria p8ira ver e:x:ecutadas .as suas deliberações, mesmo em 
face do Poder Executiv.o. 

0- O .que quer dizer ,que os Parla1nentos deven1 ser .tão prestig-ados como 
devem sel-o os Governos ; que o Podet· Judiciario deve ' t er o .mesmo prestigio, 
l;tfim de que possam e~ercer as suas funcções dentro da lei, ·cada um aux1-
liada pelos ·eutras, mas todos cantidos uns ·pe1os outros, sem invasão da 
esp'l:!era -das .attnibutiç@es àe :cada u m ·e sem desres13eito de um pelo outro. 

iEntretamto, ·V<ejo, cem •e m a is Pl'Ofundo sentimento, q.ue se procura creat· 
m.ma .tfoutr.i>:na de sus1~etta ID6la llilação •prora o Podet· L egisl8Jtivo, por causa 
.da>s '·im·rni!IJ:nddades ,l'la r·lamentat,es •. ·crue nãe si'gnli.fdca>m outra -causa senão •o ·di-
r-eito .que .tedes .n:ó~? tem~s de af-firrnaT .no!Ísas •O!Diniões, •de nas mam'1Jer com , 
Jntell·a .ÍJnde,pendencia, .de cabeça ergu4da, em •fa ce do <Poder Executivo, a quem 
temos até •O ' dever de chamar a conta-s pelo .desvio -da .erbita de suas f-uncções 
decretando a sua culpabilidade, julgando-o e condemna ndo-o á pet·da do 
cargo. 

Não pôde-se exercer esta maxima funcÇão do poder, que deriva imme-
1diata:mente da soberania nacienal por 1 el'le representada, sem a cómpleta in· 
dependencia dos membros das duas Casas do Parlam.ento, sem sujeição de 
·esp ecie a:lguma á -acçãe ·ou ao ·arb'!'trio do Poder Executivo. 

Nem ·de eu>tre ·medo as nações são fert-es, domina:m a opiniií:o irrequieta, 
contêm os excessos .do chefe do Poder EX'ec1:1tivo, do depositaria da força, que 
muitae •vezes póde querer per.burbar a ordem eles ser v.içes; a:uxiliam-se assim 
os poderes para o granjle objectivo dos povos livres, a 'l'elicidaele nacional. 

Como cmnprehende V . -Ex. que .aq.ueHe a -q•uem a lei incum,biu, - não 
exprimo bem a phrase dizendo que a .Jei deu o -dir.eito, mas a '·ql:~em - a lei 
impoz o dever ; Jcomo ,pÓ.de V. Ex. 'à.dmHtir que aq.ue1le a q.uem a soberania 
nacional impoz o dever de conserv.ar-se na ~ua cadeira, q uaesq.uer q ue sejam 
as circumstancias, a chamar o Poder Executivo a dar contas dos actes n1enos 
con·ecto_s da sua, administração, votar leis que cmnpre ou obrigai-o a cum-
pril-.a:s .. , 

O SR. LEú>P-owe llE Bu·Ll!ÕEs·: - üontel-o 
o .SR. I.iEJl1rEJ DE .OI'i'IiCICA: - ~ . . qontt?l-o nos seu:s ·e..'Wessos, ch"ln1.a:l- o á 

baTT.a de um: tr-~bunal, ·,IJII.,ocessa!l -o -e ·j·uig-al-o, faZJeil!do verdoer o seu ·cargo; 
c<!Ymú rpóde V. Ex. K:O•nsentir .que •esses hem~ns a !quem tão a!l:ais f tmcções 
sã.G impostas, n'ão por si, não como um privile!l'io seu, mas no exer-cício ela 

-~<.,herania n acü:ma!l de q ue o pov@ os inv-esuo-: possam estar LS'Iljelitos a q·ue 
0 Poder 'Execumo la'V-re urm·~ .senten Qa ou um decreto, um m a nda-do de 
prisã:o contl-:e. éll:les·, e os ~equestre :do ç:àrl)v conectri'Vo, onde a mesm a \sohe-
renia .nooonal os· coJI.ocou? 

i 
O · SR. :Q. :BoCAYUVA : - ISe é u'rm ;;onsp;ira.d'Or, V. Ex . mesmo j á declarou 

que pód.e ser 'P·r.eso. 
o .SR . LEIIDE E OITIC":ICA: - E' exacto; o honrado ·Sena-dor, vensando que 

me aJPanha em lfalso, pr-ecipita os meus .a.rgum-entos. · .A<g.radeço ·a V. !Ex. à 

deixa qu.<e me deu, 

' I 
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Se esse membro do !Poder Legislativo, esquecendo os seus deveres, tor-
. n~:~.-se urt1 conspirador, o Poder ·EXe'cutivo ha de fkar ·desat"iina-do peram.te 
esse •homem, -deixando que eUe na tri-buna de tSua ICamara ·for.me uma conspi-

'·ração com IS'e'US agentes, -incite-os ·a :uma revol·ta, teniha .nas mãos e os 1n'01Va, 
coberto •COm a dmmUJil!ida.de, os fios de uma revolução? 

:Sr . · !Pl·es'ildente, n•ão s .eriá !Sa.bio o . Congresso Constirtumt.e, ao qual o 
honrado •Senador ;perteruceu, não ltro:duziria a i!Justração do seu eS!piTfito (e 
digo do seu ;pr1nci,va1menrte), como de seus :honrados {)Ollegas, .que organiza-
ram o primeiro ;projecto de Qei e que foram !I'esporusavei's perant.e a Republi-
ca pela. decretação de lseu codi.g{) if:undamentai, se ti:vesse deixado o Po-der 

' Executivo ·desannado do dir·eito de sequestr3Jr o 'membro do ::E"O<ler I.Je~islat-i
. vo que . esquecesse os lseus dever.es € tramasse uma ·contrpiraç:âJo contra a or" 
dem publica. Aqui estiá (mostrando a. Constituição) o saJbio art . 120. 

Já 'Pl'üvei que o crime de conS!pfraç:ão {)Omeça desde o miOmento 'em que 
o individuo tr~nsmitte a •seus ~a;gentes o •pla n o .da •co.nslp,âraçãJo e move os fios 
della, ~ce!bEmdo a s parti<!ipações e os elementos que os seus fizeram es-
pa lha r para :POderem !fa~er a revollta. 

<Esse Deputado, esse ISenadoo.· que esqueceu o .seu deve r , •que está infrin-
gindo a ICorustituição, a q:ual orderua qu e üs Poderes se respeitem ·e que 0 Pre-

. s.iden.te à a. Rep'l.l'bli'ca constitucional seja o chefe do Pod-e e Exe'cutiv<l, esse 
homem. €o$1li. comrnettendo francamente o crime de coruspiraç:l!lo, <rue é in-
afl:lnçave!.. 

0 1-a, ''se es11á ·Cfimm.-ttendo um crime inrufiançavel, o art. ·zo 0 diz, elle 
pôde <>er ]fre.:>o a todo tempo .como 1<éo desse< crime. · 

O SR. RAMIRO Bt.RCElLLOS: - Mesmo que a sua opinião !seja emütida só-
m eate da tribuna ... Quer d·ize r, o discurso da tribuna ê .que é o flagrante. 
(H a out1·os apartes•). 

O SR . Lc·itc E OITICICA: - ISr. Pres·idente, -os 'honra <los Senadores são ho-
mens tão versados nas .cousas IJ'l.Iblicas, tão conhecedor€js do que é a hu· 
manida.de e das .diversas phases da 'Vida de .cada um em soci-edade, que fico 
'!)asrno diante da inlgenuida.d.- '<'lesse rurgumento! Então rucredâtaJID. VV·. 'EliDx: .. , 

-QU<' llm homem possa. .ser ·cons pirador absoluta e unicamente da tr·ibuna -da 
sua Cam~•-a? Acredit3i!J.l que um <homem .possa fazer . uma revolução, incit3Jr 
uma r evolta, unicamf'nte da tribuna, s.-m t-ornar parte nessa >revolta? 

.Sr. presid~nte, a C'onsequencia de um di•scurso incendiiario em fa"''Or de 
uma rervolta qu-e exjste ou e.~tá para se fazer é . o i-ndiv i>duo, ao sa~hir da S'l.la 

Camara, ser procurado :Pelo chefe de&Sa. revolta. 

O 'SR. RAMmo BARCELLOS: - Elle ·não recebe P?l'lqUe nãio quer su,jedtar~se 
a. ser ]Jr<>so . 

O· .SR. LEI1'E P. OITIC'IC,\: - iMas neste ca<So trata-se de urna demas·ia da 
:P•vra e as dema;si~ da pa.Jl•aJVTa são contidas dentro da C3i!l.1ara, ou pelo seu 
Presidente, que chama á o1~em, dbriga a sent3Jr-s e e mes•mo a. sa.Dir do recinto-
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<J . Depu.ta.fl,o · oü :Senador q•ue sae 'fóra .fios direitos que o uso da p:alavra lhe dlá 
:Para inJcitru.· uma; revolução, ou rpor seuS p·al'es, qi1e todos se :hão de levantar ao 
mesmo tempo, exi.gindo que esse Derputado .ou Se-;J.ador contenha-se, eale~se ~ o·u 
retire-se <p):Lra fóra do recinto. 

::VIas, S<r. Presi·dente, aS:somibrados perante a !passi:bilidadé dessa desoroe~ 
<lentro .fia Oa m ara , 'iato é, de :um P ·resióen.te da .Carr>.ara ou .do 'Sena,do !chamar 
-á orilem um membro rde lque.tquer:. •dessas Casas," o.brigaJJ.- 0 a sentar-se e até 
.Bll-bdr da 1sua cadeira; !para, ·evitar ·isso •que •Seri·a üm a;busn i n.'q ualiTica:v:el, os~ 

!honrac'tos \Senadores quere m 'que eu, m.embro •do iPo'de~ Degislatlvo, no ple~ . '. ' . . . . ') '' 

·ng exerdcio da soberania •IJJaJckmàl q·ue o ,povo me de.u, incumbLdo de exer-
citar . fun~Ões que nenhum . outro membro <de' COT\p:aração ·di'llr·~rente te~1:; 
·eu que tenrho obrdgaç·ões a cumrpo_·ir que nenhum dos Q'utros · cidruâ:ãos tem, 
'))arque são livrés -de i/ !pal'a suaJs casas, cuidar 1.m1camenbe . de · seus >d.'everes 
fa~ili!lr·eS . da SU!'l. vida. rpartiCIUl•ar, quando eu Deputado, •eU -IS/enrud'or, (enho 
o dever inolvid avel do meu cargo, ten!ho de a·ban«:l.onar os ·meus comqnodos, a 
min·h..<t. v l'da IPart iculá~·. -esse ·aconchego ilo lar a qué a . maior pacte dos c ida-
:cl ãJos se recolhe na oacas.iãio de .grandes commoções '!)op<ti)ares; pa.I·a evitar 
isto, os 'honrados Senadore•s querem ' que n es·te exet·.oi•cio, mas ex:ercicio '' de 
·deleg·açã.o -soberana da nação dnteü·a , em que eu devo s er inde-pende nte, ter 
-a cora;gem e a, ·r·e8pon·ooJb;iold·da.Cie ·do meu . cargo, 'não me jul.gar corugt(l0 absolii~ 

'tamente· POl'. ulnguem, :por poder argum; " eu p·er·ca, o dkeilto ·d:e chamár '·á 
ctmta:s 0 Poder Executivo, polique tenho o recei-o de que eJle ama.n'hã, ipor urri 
·a.ctO: à.; dictaÇ!ura, :por quah1uer outro m eio, mesmo n a ex:clus·ão de uma t·e-
-volta, ma nde-me prender como suspeito! •.• 1 

Q SR. ID.MIRO B-:>-RCELLOS: - Está se tratan<lo dessa q•uestão em estado de 
-sitio, e o senhor está dilscutindo ·como se fossem .n:or-maes as condições. 

O que se q,uer saber é se dentro do estado -de sitio essas immtinidades 
!JOdem [)Q'•ev-alecer. 

;-I 
O 1SR. LEITE E OrTICICA: - . Não; estou dliisout1ndo dentro do .estado de 

-si•tio; mas colloco 'O membro do Parlamento, nãio dncitanid!o a revolta . ~ sin~ 
chamando, o Poder 'E'xeoot~vo a contas !por ,quruÍique; a oto, mesmo 1~qr :x~ 
·ces:sos derutro .flü estado dia !Sitio, p.j:n:'que 1póde -o Poder ter e:ooedid~ os ~ei:os 
·de coerção que 10 e!stado de sitio aihe faculta, exceder-se dia'.s . prescdpçõe~ qu~ 
·a <Constitujç·ão estab'eleceu pa ra esse tempo excepcional ·,de ,.u,spensão -de ga~ 
1.;antia,s, quando só o 'Poder Legis~a;tiv-o s erá ' o com'Petente pa ra iembrar ao' 
Executivo a obe'dien'cia -aos !pre.Ceitos Iegaes, fa:?Jendo-o mul!as vez;e.s recua1; 
·das medíidas extremas a. que a :paã:xio do momento 'POSsa J~ai- 0 muito na-
t uralmente, diant>e -das <Lilf'ficul<dades lque s-urgirem . " 

No Poder . I,egisla'f.iiv.a :cop.'Centrar-se-hão todas aiS garantias do cidadão' 
nesse e-sta:d:Q e:x;cepcional. 

··sr. · Presidente, ~as ci~-oomstancias 
dalde <ha de >immunicl:ades. 

. ' . ' 
normaes eu não sei que nece~~~ 
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Se iha ,necessidade ~1-e immunidades, portanto, é <ju&ta.meqte n>aJs cu~

,eum.stancias anorma es .em· que o Poder Executivo pó.de "t;er abusado de SU<>.S· 
I 

attr..ilbuições. 
Nas outras condqç·ões, nas condições norma;es de. rv'iua, , creio que , esta 

dmmu-nida\1-e nã-o val-e ele tCOU'Sa aJg'uma, !porque eu, p.Oir ~X€mp:J.o, se tiVel-
comm~tti.do um ·crime, se.rei o .primeiro a vir :pedir . ao ISena~-o lic<'lnça. para 
ser processado. 

A minha po·sqção me al:ndg-a · a entregat·-me á priJSão. 
JSie 'ha casos .para os ·qua-es sejrum dadas as -immunidades aos •membrÜ.;r 

do Poder Leg'isla tj;vo, ellas emanam, ·imme'dlata, ]o-g-ic~-ente <la obri-g-ação que-
se odá ao iBo.der Le.g-islart:ivo de · cham<tr a conUus o · Poder Executivo; !J)l'O-
oess;l•l-o e julgai-o. 

;e-ara 1liso é que ,ha necess:i4~.e <J.e 1mmll!nidíad-es parlamentares; o ,que o;s-
;nobves \Senadet.·es e<stão ·fazendo é q:ue não sei :Cama tenha explllcaçãJo .. -...._ 

<V !SR . . Q. BoCAYUVA: - .JG' JSen'ado já .f •ei. · 
-0 ·Sr. . LEOPOLDO 'lEl BU.L•HÕES:· ~ -E '' o ·-oéle'bre aresto ... 
0 S~. LNií'El R 0l'l'ICICA: - Foi bc.m1 V . . Ex. f azer-me leqtbrar : lá che-

,g-arei . 
. O que quer:P.m os nobres Sr~ . .S.Ienadores, Sr. Presid-ente, aaria em t·e- -

s.ultadn enlch·rr-nc.s -d€ !;;:us·peita e anima!dv·ersão :perante o:s 'homens que_ nos. 
el•egeram, q ue nos del€g3Jra·m. a sobe1~ania, por.qu€- nós somos a encarnação· 
da sobera·nia nac-ional. 

\TV. E!Ex. quer·é'm crear .un1a theoria .-q ue 1p6de ser ifa,ta:l par-a o ,i'uturo ~

nãk>! 
Ho:uve un1 •homeun .pr.o.t-egido com a _g-rande :g-loria· d-e ser o .1\t:n&ador da. 

Re-pub!ica, q·ue •!;'!Ltendeu tambem que o <Co-n.g1~E!s:>o Nacional era um sim,ples 
gr,u,po de homens ... 

0 ·S-R. LEOPOLDO DE BULHÕES: - 'E de Cons•pi<ntdores . 
O ISR. <LEITE El. OITICIOA: - ..• e um dia 1-embrou-·se d,e m andar-os passear, . 

(jissolrvendo ~s Ca:mara.S, cercando -os p·a la;cios on1d'e e~les ~'<e rettnia1n e im-· 
Wd'inido-.os materia!Jmente {!;e !funocionar. ) 

V. ljlx. sabe ,pet-:ft>-itam.ente como a so.b€randa naoionrul reSipondeu ;, .respon-
deu aJf'flinuando q,_ue arqu,elÍ.es homens eram -ds seus el-eitos, er·am sag-r·a-dos 
pelas urnas. A importaneia do l·ug-ar qu_e elles ·occupavam, a /força com .. 
qu~ a sobera ni.a rya.cional J>f2 , ,J,ecvantol,l .:(oi ,tal 'CJiUe o velho Marecha l, pre.s!i, -
gjado pelos grandes serviç:os prestadds ao <paiz . . . 

0 ,SR . . LEOPOLIDO DE BULHÕES: - 0 idoJo, do Exet:c ito. 
O SR. LP.I~"El E OrTICICA: - . . . i-doJ.o ·do Exerc ito, ;OG,mo ;muno ,tJem diz 

o J;lO,br~ ·Se.nad or, o heroe do •dlia 15 de Nowe:mbrg e .da proc}all)ação d a . Re-
public::t., nos ul t im.os dias ·i1e 'V'ida, vio-s-e <forçado a .r.econhee.er -q-ue err0 u er 
baixar a sua · e,~JPada gloriosa '!J0rante o aresto <que c<?ndemnttu o seu ac to 
violador da Constituição. 
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Mas ·ba o aresto do /Sienado. Eis aqui "pOr.que eu digo que a s pa lavras 
'do honrado !Senador, }Jela sua ·posição n~ta Casa, rpelJS seus serv:ços, pela 
tma responswbiHdad:e, causaram-me desolação. 

·Sr. Presidenteo, c Congre&!o Nacional já se reuni o, ·Dão uma vez, pot•ém 
D:J,ai's de uma vez e ap.provou actos do P oder Executivo r elativan1ente a os 
seus membros . 

Uma V€Z o · Congresso N a cional af.fi.rma va ao iPoder ·IDx;ecutiv o . 0 d.ir eit~ 
que el!e. tinha de opuender a J.guns dos seus meJilll.n:os . 

tPosso :invocar o precedente e dizer e m .honra do CongretSso Nacional: 
esse a-cto foi um aresto, portq·ue elle de u-se em cit·cumsta.nolas anormaes, 
foi um a<cto de ·patriotismo em. momentos e m •que as oircm mstan:cias ex!.g'iam 
tal pronunciamento ~:>ara a manutenção <da ordem JlUbilica e segu~·ança da Re-
pu.bl!ca ameaçadla. 

Quan.do. o e$tado ·de sitio fazia -cahlr uma e mais 'V·ezes ·a emenda qu•e• 
resalvava as dmmunidades parlamentares, o <Congresso iNac!onaJ. achava-se. 
diante de uma <eSquadra ameÇadora que apontava os seus canlhões !para uma 
ci<la<de aJberta e des:annada. 

O ConJgr.esso· Nacional d1zia · ao iPoder !Elxecu.tLv o: nós srub.emos que no 
<JoTipo begi-s'lrutivo 'ha a:J.guns :q.ue ·paiotuam c0m a T·evoLta. Pois 'bem, pa.ra 
PFÇ'Var a /solidariedade .que temos con'V'osco ·na represi.sã!o deste m0vi-mento, 
nós .a.t>rimo:s as <portas de nossas casas e !pOdeis prendel-.os. 

O .SR. Q. BoCAYUVA: - Isto é, nós viola mos a lei. 
.O ISR. LEI<I!El E .QITrC:!OA:· - Violrumos, -é verdaidoe, mas, em nome da necessi-

dade; vtiolamos no aJSsomo do •patriot<ismo ju!SítilficavaJ. <pa':fe'ltamentoe nessa 
eoca&ao, <por',que ·ent)ão .wperuta1:1fam-se.· c'om o dedo os •CG.J'lSi.J),iMéi'GPe's o<rue se 
acha.-vam dentro do CoHgresso e que llm·am os primeiros a subtarhir-se á 
::>.cção ~a lei, tomando os na vios r e.voltosos. Mas aquella .deliberação estava 
jJ!1Stilficada pel:ajS circurp.s-tancia,g da ci.ccasião: .era. a r61Volta, era .o ibom'bar-
deamento lia oi'dadoe, pol'qu~ V. Ex. ha de l·embra r-·se d:e que esta de1nb:era-
9ã:o foi tomada depois do dia 13 de Novem!br.o <J.o· anno passad.o. Esta me-
di-da não podia nul!lca. constituir aJr.esto; a.Hi tratava-se de uma revolução 
jlí. ma.ni!festa<da, tratava-se \ie rep.rimJiT !(r.imes con,summados; aqui tra ta -se" 
d:e ·Um estado de !Sitio ·para reprimir crimes que podem ser commettidos. 

0 ·SR. iLEOPOWO DE BULHÕES: - _4_ posteriori . 
O :SR. LEIITE E OITICICA: -Vê V . ·Ex . . que a ,questão de arest o nã 0 vale 

na;da. 

O SR< Q . BoCAYUVA: - O ar:esto :a que me re>feri níio dioi este. 
0 SR. LEITE 'Ele'OYrJ.CICA: -· FOi O de 10 de i&bril. E 'i,s ruhi \COmo eu dLgo 

que o honrado !Sena<dor fez confusão. 
Em 10 'de AbriJ o Go.verno ·procedeu tão irlliipirado que a revolta foi su!-

:fio.~a em 48 horas . 
. O SR. Q. BocAYUVA: ---'- Bem inSipirado na api.hião de V . . Ex. Desejava 

ou/Vir a opiínião do n <lbre :Senadot· '])'ela Parahy:Ila . 
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O SR. LEITE E OIT!CICA: - :Per-dãlo; e'sse axgumeruto não é .ge-net'oso; <pro-
va unicamente que V. 'Ex. rwua: -as suas baterirus, e, 'não tendo ar-gument:o 
a oppôr á evidencia da pressão em que o coHoca a sua opinião, V . . !Ex .•. soé-
corre-se de uma aJIJusão rp~ssoa;J ao nosso rcollega rque foi victim·a do 10 de 
Albril. No 10 de !Abri:! o GO!Vea·no teve os fios da. conspir~ão ' nas mãos, cami~ 
sobr.e os conspiradores, prendeu-os e depor-tou-os em 48 lhoras . . O Oongre.sSo 
approv-ou -esse acto; mas que ba de -oovo nis·to? A'PQll'ovou, mas 'concedendo no 
mesmo ado ~ íj.mnist-ia- completa, e o rhonrado Sena~dor ~abe -;perf~it.amed
te o q:ue si-gniifice.ram a aJPiprovaçãlo e a aJIIJ.ni;stia mtlqueHa oCOOJslã,o; não h~ 
~ecessidade de discutir isto. Mas nessa oecas-ião o Governo não decretou :.o 
estado de sitio -senão rpdSteriormente a essas •p·risões, e estas foram ~ei·ta-s em 
vir-tude~ de le1 ·que perrniitte [pl'erud~r >elTI ilrugrante rd.eliioto ao~!~ que estão cOm-

- I ~ 
m~ttendo crime de . conspi•raçaJO. . 

O :SP.. Q. BoCAYUVA: - Quaes foram os processos nessa. occa;s!áo? 

O, ISR . LEITE E IÜITICICA: ~ O pro~o 1f<>i pegar nos oonspirnldores ·e des-
terrai-os, mas s ·em •decretar o estado de -siti-o. Mrus 0 at•est0 que aJpl:>rovoll-

, ~te acto ;não sigmirfi.ca que . as imrmunidad~ -parJ·am-entru.·es :haviam fi-cado sus-
pensas no ,EJistado de sitvo, porque os Deputado_s e Senadores nãJo \foram .. pre-
sos no di•a : em que se decretou •o est:;tdo de. s·itio; fet•am :presos .anter>ior:men-
te. Foi um dos a rgumentos de que eJ.les se serviram :para a .ccusar improce-
dentemente, sem razão, o !Presidente da CR.epll!blica. :Seguio-se a. · wplprovação 
e -a, amnistia immed~a,ta.mente, lq•Ue mandou rpôr ·e5'1;e ·negocio em _tperpetu 0 es-
q·u ecim en,t<>. 

·Nem p'6d'é 'servft' d e ·aresto, ;porqu~ esse raconteci•men.to \foi rirscado 1ia 
h~storia constitucionrul do p:Úz pela amni-stia. lEu respeito o decreto do 'poder 
soberano 1que <> ma;ndou esquece~· e não o d iSICuto. 

Sr. Presidente, tenho !fatig'3ido clemasi~·dwmrente a att·enÇão 'dó Seriado '.'(não 
·apoiados), -e 'devo conc-luir. \ · _,. 

O honr3Jd•o :Senador' >pelo Estado d~ :S. !l;'a.ulo it!lV'ocOu honte:t:n a lutâ. qu~ 
•se _trruva -na Euro.pa contra o _ lprin~i>pio da _ afll.toridade; devo declara1~ a 
S. Ex. que als suas consideraçõE!s, feitas >em um arroubo de eloquencia, · S<J-

bre a !pertmrbação da -ordem nalq~eÚe cor1tin~nte co~stitu:em."um argum~to a 
mta.is para o assum!pto 'que nos rpreoccUJpa: no estado e.otual do nosso. __ patz 
nós não .prec'izamo!l do estado <l'e s itio. 

iNra Europa inteit·a diá-'se uma ;perturbação vrofunda em todos os ele-
Vlentos da socied3ide .e mrunid'esta.da por crimes do maior rhorror,_· desde o as-
srussinat-o :p'ela dy:namite do rezar \Alexandre II tda Rus~a. ~té ao raS~saissinato, 
wJ0 ptunhal, tào · 'P·resi~ente ~ Rep.ubHoa - Fra;n:~~za. o _ 'prim~il·~ · oh~e 4~m~~ 
cratico do mundo. 

Uma lpQt'ção de homens que não têm patria, nem !bandeira, ille m partido, 
que não dei~m em parte alguma rvestiiÍgios das suas deldbeà·a!:ões e tqu~ têm 

' . . . . . •. -~ 

por unico ifim destruir a sociedade em todas as -suas bases, agem, nals som-
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'bra s 1)elo assrusiSiinato; a \IDu~·opa 1ntei·l'a vê--se . ameaçruda de um. coristailte 
·petigo-. 

Não ha dhef•e . de Go'Vierno •que se j•u)Jgue ga~'antiéLo: não ha iPoder L egi-s-
. l'ativ o Xle n a çãJo alguma ;que 1possa reconh~cer-se seguro hrus "'uas delibet"a-
ções: n1ão ha i•ndi~"i<:luo aJ1g>um emfim .que possa garantir •cfu.e nãio socá at-

. ·tin.gi<lo ama!1!hã pela ·exipJ.osãKJ de uma 1bomba de dynamite, ou .pelo !punhal 
do sicario o 

De m·odo que é uma rumeaça .s·eria , c on.sta nte, ~mmJinente, a todo monlJe.n-
to p ara t.odos 1 os Go-vernos, para .foélos d.s oilliJ.d.ãos élo ICoutinen:te euro'peu o 
Ma s consulte -ise a 'historia desses paizes e ver-se-ha que em nenhum d'elles 
0 Governo lprecizou deooetar ·o e·stado :de sitio .para prender os ana r.cohistas . A 
razã o prinÓpal d~sto é ·que o ·estrudo de siNo ;pesa sobre a ~moçã'O l<Ilteira, uni-
'Camente pa rR púnü· a~gun·s •ind·ividuos e ·soh o :pretexto de punir 'cd-

. minonsos, o ·estado de .sitio •este·nde1S'e aos. innocenr::es, servce · P·ara 
exercer vinga nças, para dar d•esabaJfo a od'iaso Os rpovos. da 'Elu-
·t'QPa en•te.nldem rque va:le mais e·star l!l!Ilteaç!Wa Ull1Ja ou . ollltra IV'l•Cia, ' db que 
ficar ·sus·pensa a ldber<Ç~ade de uma nação inteira; ·lá ente.nde'-e que vale me-
nos· a vrda d e ·um !h'oilioem, a t nda que ~eda O• chefe .da on!açãKJ, do que a 1~ber

oda.de de tddO!s ois .cidadãos, •que 'Podem ser attingildos ;inljrustrumenJte ,peJa de-
cretação do est3Jdo de . S[rtio, privados todos õas garantias iconstitucionaes, 
ooncentrada gõ"andoe ·somnna de pood.er na s m'ãols d.e 'um rhomem, o ql\le isó 
se adnütte •quando ~ patria !Corre imminente per!iog.o o .custa-se a resolrver a 
'decr etação do ~stado die sLtio, ·oporque elola traz pertur·be.ção .·completa na 'VIiua 
-socia!l, signi>f~cand:o o ~Sitio, lsó ,pela sua declaração, que esse opruiz é vi-otima ~e 
vdol€n·ta 1pet't-urbaç·ão 'intesti-na. 

Por · isso . t emos rv;.isto na .Europa. intei.ra, pa·ante ,aconteietm·entos como 
·os <los •tütimo!s tempü>s, não se deol:'etar o s>itio, mesmo quando os .Gover.nos 
estio am ·eaçaà's ipeia dyn:arrnite. Não · comiprehendo, !Pois, -como o ll?'od~r l,Je-
gjsJaUv.o do !Bra;s.U 1h'-]- ·de: 1r aHestar lâ.s nações da · Europa .qu~ a :OaJpd<tal F1e-
:{\.eral está em peiore_g .coniliç,ões do que quarquer .Estado europeu o 

I 
Fazendo um apipello ao 1S'enado ped~.rei aos honrrufros oS-eni:L<!Ol'es que, em 

lugar ue esta rmos a pe l'der tempo em lutas estereis da paMwra, a d'isout;ir um 
estado de lsl i.tio que o Pod!er !IDxeoÚtiVlo não l)M io, de que tal-vez mã,o tenho. 
oogiÚi.do, nos .voltemos para o Pt·esid·ente da Rep.ubJi.ca, ,prura esse chefe glo-

,.;ioso da Nação · Bra•s·ileira, . ~ara o consolidaidor aa Re:pubiilca; a 0 qual neruh:tl!~ 
de n.õs r egruteia 'gTatldão p elo rtriurmpho aSisombroso que a'Oa.ba id~ conseguir, 
e lhe aeonse1U1emos •que ;p•r-omro:va a >fes·ta dia rpaz; que faça voltrur o 1padz ás 
drcumsta.ncias nm'mrueos, o·estituindn t-odas a~ lilberd!3Jdes. a ' este tyovo, poiXlrue 
o seu IGoV'erno ié <f'or~te, não .prooi:?Ja ·de . m •edidias exioopcionaes; es·~íl no co-
ração dos •bra:sileiro1s, está .no •coràç'ão da R$ulbilica,· que não •põde .deixar de 
.~;ra:ntir-IU:te a rváda •d~ IGOV•et'no durante o pouioo tempo que lhe falta opara O 

-exerCício das sua:s funcções constitucion•aeso ) 
E nesse dia, quando a ;festa da ·paZI e·stiv·er semlo presidiõa, pelo honrado 

/ ' 
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Presidente 'da Rep·ublirca, pan.·,tJirá de ,todos os corações brasi'lei-ros, com. o. 
maior ·enthusiasmo, o grito de - Vi·V'a a Repu,b]j ca; :perante a tlan<1eira da 
paz .desd'1·ruJ.dada ás a urrus do Bt·asiJ, juntar-se-ha a esse .nome sag:rado ~para 
os brasHeiros, outro nome ·q'Ue signilficarã a •!l'l·rutidão n a,cionrul do povo ·im-
teiro pa.ra v-icto-riar o h omem •que fói o consolidado-r da RepwbHca 'dos Es-
tados Unidos do Brasil; este nome é o do 'Mar-e(J)ha l Flocia no P eixoto_! (jjftllito-

bem. O ora~' é CUIInlJr'l't'nentad'a pe~s Senadores presentes). 
O !SR. •CoELHo RoDRIGUES desiste •da p a l-ruvra :para votar-se . 

-() Sr.. -Fr.ancisco Machado~ - Não se.ndo aceito o convite do h onradO> 
.!Senador peJ.o P.ia'Uh'Y paJra. '{!Ue votemos, 'llJ3o da palav.ra -por aelhat·-me na 
situação de n€>Cessi;dade absoluta G!·e da.r -ex;pl•icações ao Sena do. 

Sabe v. E-x., 1Sr. Presidente, •oor eu um daquelles q ue' em 1892, abra-
çaram ~Jniãio contraria â que sustenta o varecer de '{Iue 1sou um dos ji"igria-

tarios . 
IE é ·por isso que, sem r<SrprodJU&ir os i nruum.eros a r gumen:to:s t~.dduzidos 

pro e aontr.a, ·sou forçado, •J)01· desca.rgo de coi1!3Ciencia, ·a destacar de :en-
tre elles -es q·ue ,i,mperal'rum <em m eu eS~Pit'.ito para me demO!Ver da. primeb:a 
opinião. 

Oomo aq~.<eHes que co1mbrutem o· •pa1'eoer, j'á g;piB>ei po.r ílU!J o a rt. 80 da 
Constituição •Pl'escrev-e a -su-s<p-ensão de todaJs a:s g'lllrantias co=utucionaes, e 
ass-Im pensei .tomandoo isoladame:nt-e . 

Desde, :worem, .q.ue cet-e(iei as disposlições pru~aUelas ·em que a Constitui-
assim trata do estado de s itJo, chegue á convicção do contrario, dando com o 
errada a prim•eira opind•ão. /E aS!Siim é, HJOrno v·a mos já..._ 'V-er. 

!Sei, ·Sr . Presidente, •que para fazer valer uma apiruião :faUam·do ou es-
creve,ndo, dous •reqouiJsitos são ruecessal'ios' -para firmar ·a u tol:iOO,ae: sd,'w.n.c#a e 
p1'obidade; ruquelaa, P,a .ra sa'ber-\Se o q ue se <Liz, e esta, ;para não dizer-se se- . 
n ãio o q rue se sabe . 

-Delles •só tenho em /SUa i•mteireza o seg.urudo e me basta ;para a ap•pli--
caçã.o .que de!Ie 1pretenrdo ofazer . 

Por emquanto, vou ·e:x.pender o l]}rocesso que segui na deducção da mi-
ntha o'pinião sobre o a:ssu mpto •em •questão. 

:Sir. iPres·fdente, a. Constituição trat a <Lo 'estado .<Jre ~tio nos rut·ts. 80., 48, 
ns. 15 e ·~4 n. 211. Neste fi·rma ella. entre as a tt:-i'buições do •Congresso a de-
declru-ar' :o- •estad'o de siti-o, app-rov-a.J -o ,quando d-eclaraJdo .pelo Exec•uti"'O. na 
ausencia ·do •CongresiSo, e a de suspend·el-o. 

Ora, .Sir. Presidente, compre;henl1e-se 'q~e desd-e ·qu e o 1Glon gress0 tem 
attrt'bruição 1;1rur a susjpender o esta;d{) de ls>tio decla ra dto ·pelo E)xecutivo, nun-
ca usará de!la .sem a ttr!ito 1ou tal ou ~i,ualll ·contra riedade. 

IEl para isto., é evidente ·que se faz •poreoizo oo '3JC/he -el'le .n:o u so ple-no de-
su as prerog-atLvas; .q.ue elle ·gose Ide tddals a s •garant•ias: com ·que a Const ituj-
ção o instituio e o 1eg-isla dor oonstitui·nte 6 concebeu. 
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E' nessa ocasião, mais -do que núnca, que terà eJ.le necessidade de 'fazet" 
·sentir as suas immu:o.i-dades, as condições essenda~ e inherentes á 'SJUa natu-
-reza, untcas que l'he dão -o 'predicarnento de pode?· e a força ae que 0 revestia 
.a Conet1tuição. 

·}<;' o caso de, a, re~pei.to , re•petir-se: - sint tbt S?tnt, c.tb't non -si.nt. 
Ou ~emp•."e como s:io, ou deixem de. existir. 
Outro arg-umento. NãQ é só directamente qu~'''\s·e demonstra , doemonsb·a-

·.t".e ~ambem tpor absurdo. 
Se é 'V0 1'·d.".de que o .eo;;tado de sitio suspende t<odas as ·g-a r a ruti-as ·consti-

tucionaes, evidentemente não ficará ele p é uma só das enumeradas ou declara-
.oas no art. 72 <lJ3.. Consrt-ituiçii'o. 

E' sendo a.o;.<;; im, elJ.c se tornará, em v.ez de médoida d e oocrem, impos ta 
:pela necessica de <le m~nter ou restabelecer a paz, um verdade it·o ·Lns trumen-
ic de moi· te pa r a a l10Cied·aele, CUja JVdda irá estancar na propria !Onte . 

Isto I><" .v erifiéa desde que se nota. que, entre· as g-arantias ~10 arti g-0 ci-
ta<lo. encontr·am-se as que se reterem ás Hberda'<les pro.fissiona.es, em cudo· 
-exercício tpi·lncip-almente se empregam a 'V'ida e &'! ener·gias da Na ção. 

Pois bem, •SU~pendei 0 -exercido dessas liberdades, liberdades de prof:is-
sàlo, moro.l, j,ntellectual e in'dustxlial e lie outrrus, e dizei -o que se1'á <la sooie-
odade; dizei se nã.o fiqu'á tparalyzada .no 'POnto -em que for tomaaa 1Jo61o es-
·tado ele s itio ? 

'Mas jsto é a bs ur-do; rporta;nto, devemos conro1uir rcom a. logica: que a opi-
nião contraria é a verda-deira: nem t oda!s a s ga ra;n.tias constit u cionaes sus-
']Jendem o esta elo de sLtri.o . 

E~s, •Sr . Presi·d-ente, como ·penso ~1oj e ~ o por que . 
Mentiria á p·ropri.a <conscienoia, aliena ndo de mim a probidaae, se a ssim. 

m·e n ã o externa sse. 
Pot'que , 1Sr. PresWenrte, n ãJo é fugindo {~s irustigaçoos ~1a consc'i€moia e a os 

·<lktameis •da ;ra;aão, fal~earudo as propri·as convtcções que · hei de ser 1probo. 
Exq•uis:ita ·e sn·i gene-ris me pareceú a fd~a de tprobLdGJcle que hontem 

·fui . aqui é:<épendida. 
Ma nter hoje, contra a propria ooll'vicção, a op.injão ·de hontem set· ~, •Co<he-

\ rencia, em.bora reprovada, rn.a.s nunca prdbidla.oo . 
Probida de assim entendida só 1p6de s-el"V'i·r :para justi<fiicar o !pernici-oso 

'!Jl'ineipio el e q ue - a ;pa[aovra tfoi datd'a a o hom·Cin ~:>ara encobrir e ·não tpara 
·expN>ssar 0 pens<tm"'nto, e ainda a maxi•ma, que já 'Um rei adoptou '!}ar a o 
seu lJSO, c -diz que - não ~S~abe governar quem .não sabe tdlissimular . 

A caherencja no· erro, 'quan-d-o consciente, é U.m desacerto ifata;I ao pro-
g r es so -do e9P'idto humano e s6 'I>óde .sa-vLr para justà•f'icar 'tola 'Vaidade· e· 
J.)resumipção ccmdemnav·el de infa!Hbilidade. 

Dito 'isto, paJssa.rei a responder a ·um argumento\ que foi fo:rnnrula.do con-
ira o ,parecer da · maioria da commjssão, e se refere ao !facto de .não ter ella, 
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ent.t·e as gat·a.ntias que declarou suspensas rpe1o estado •de si•tio, enumerado· 
a -que respeita ao "!halb:eas-.cm~pus". 

Sr. J>resiuente, o reparo é sem cahim-ento; a mwioria da rcomnüssãoJ as';- . 
sim procedendo, <procedeu de a.ccôrd:o c~am os pr'irucipios :que •acabei de est~
beiJeer e de aocôl'do oom o p~·eceitü oeonsti.tucional. 

Dos pal'ag•:aphüs do a,nt. 80 •ver.i:fica~se' q·ue ·o estado 'de sitio não é . de-· 
clara.do senã.Q •com. as re5tx.·cções ne:Ues mencioiNlidas; 8..hi traça-se '1Hl.1-a és-
phera á ccçãü do Executi'V' 

7! 

·E desde q.ue ha esse limite, ha ;possibi!id.R!de de a;b>uso que con!sisti.I'á na: ' 
transpo-sição da ·periipheria do -crir.cu1o de a,cção legjtima. 

Om, o remedio <:ontra o a;buso do ·poder, no que t•es<peita ·ã:s <pessoals, .não · 
é senão o do "lrrubeas-coriPuiSI'~ . 

Porta·nto, e1~ justo rque, erutre as •garantias '•não swspene:SJSI; fica:sse á do 
"hrubeas,cm,pu.rs" i'!e pa.r ·com a esp'hera de oBJeção traoada <pelo •decret0 do' 
estado· de sitio. 

O engano· dos que penswm o c.ontrat·io esbá •ein rsupl))ôr ·que o '' ihabea s-eor-
pus." autoriza a inlquirição sobre · a •crim1naJklade do .pacient-e; quando não-· 
é e=.cto. E'ne inquire da ,legalid:àJd'e ou HlegaJ.~dad:e d-a prisão ou detenção;· 
tem ·tudo que ve·r com o acto oo autor~dade que lhe deu causa e .riada ·· com 
o acto elo rpa<:iente ~ue o i·m'petra. E isto tanto assim 'é que, não oblstante oon--
ceder-se a ordem hn!petrada (o ":habeas-cor-rms"), 'O pro·cesso instaurado ·c on· 
tra o 'impetra nte contin(l-a nos s eus tramrites. 

Nada, mais .c:laT.O nem mais caba.l, pat·a leva.r-nos a ess·as convi<:ções,' do 
J!Ue. o proprio § 22 do art. 7·2, 'que a;sshn se express-a: 

"Dar-se-:ha o ".h a'beas-corflliUS" semrpre que o 'ind-iv-iduo sofrrrer ou :.se· 
.acrhar em imminente <perigo de soffrer vi-olencia.s ou .coaoeção 'POr i.Hegruldda!de · 
ou abuso 'de .pod<er". 

No,tem-se bem as pa:lavraoÉ: - por üllegalidade ou fLbulso de rp·oder; ..:..,. a lü 
a razão que justi•ftca o ;parec-er da. maioria da comm;issãü ·. 

'Si·. Presidente, desej-ava que o lpat'e<:er ofoss·e espeoif!Jlmente encarado pelo· 
lado da sua constituc.ionalkÍade ou ff.nconst:Ji·tuoiona.lddiaJde-, •POis !que foi sob ·este 
pbnto de vista. que a ·comm~'SSãO estudou a tpro'posição da Ca,mara dos· 
Srs. Deputados para la.vral-o. 

Pare-c€ isso de -j.'\1-stiça, -cleiSde qne a commissão a •que fo'i sucrel·ta aquella, 
proposição t em ·por espeaia[idade elaborar o seu tra:brulho sempre á vista da 
Constituição.' 

E' assim ·que rpat·a as demais especialidades o 'Sienado wclh:a-se div•id iilo· 
em i'!:ivet.'sas outras comllllissões. 

rSão' :causas ben1 -clistincl:ajs - d i.reito e conveniencias. IEl d:estas, Q~ar& 
aquilatwl-as, é o ·senado mais competente cl:o -que .rus com.m~ssões -ou suas· 
maiovias . 

. . E; ~·eciw •Q.Ue accentuemo:s :bem isto, para · lançar de sobre a maio't·ia. 
da ~.brnmissão o odioso que ·póde '))roV'i·r da apreciação da~quellesr que enoa-ram. 



-413-

a medida pelo Iado das convenienoiaJS, ·s u p.pondo-se inspi:rados em m a is lliCI'Y-
sÜlado· patriotismo o 

Devemos, St,- o Presrl.de·n te, .rep el1lr esse odioso, pot,que ê 1)recizo nã,o sel' 
brasileko para não sentilo lti•nda 'hoje a·s âJscuas ela indLg-nação ·e da .colera pro-
d-uzidas pela n e:famda e truculenta revol,ta :le 6 de Setembro. 

Não sou muito lido nos livros sag-rados, m as de passag-em colhi em um 
(l;eÜ<>.s 0 seg·uinte: Pal'a corações pur.os, tudo ê lpUl'O . (Mwi.to · bem,· ?nuito 

õem,). 

O Sr. Leopoldo de Bulhões: - Sr . Pl'esidente, releve-me o Senado se 
ab:JÚ>o de sua• benevolencia, vindo á trLbuna ;pela 3• vez sustentar o p a recer 
da Comm~ssão de Constituição, Poderes e Dlplor~cia sobl'e a pl'oposição da. 
Cam:ara, ora em ~e>bate. 

>Sei, :s r.- o Pres-idente, .qua nto ~ di1ifi cil t olel'ar-se um -orador que n ão tem 
:magi-naç:ão (não apciatio~), que não pôde cÕlori.r as ~mas 1phra:ses, os seus 
argi.~mentos (1~ão arwiados), e que mui•tas 'Veze.s luta ndo com dilf<f1culdades 
:r..a !t-ibuna, q•ue ~ sE:mpre ;para el!e u m post o de sacrifícios, ná,o !pÕde pro-
duzh· unia · omção 9-ue 1JOnha e m relevo a m agno tu de de um assum1>to, os 
!'ecursos de uma 'boa causa. 

P eço ao •Senado que m.e r-eleve, pois, a insistenciao 
A ~u~cu ssão i:i vai longa, tem sido briHut.nte; os oradores que me pre-

cederam la nçe.ram 1nuito a ·luz sohre a materi'a, esgotaram-a, encarando-a 
sob to·do<; os 1pontos de v ista; e eu não -tenho rece io de que o j uizo do S ena -
do, jlí, <formado 1pravavelmente em r elação a esta questã,o que exige solução 
J)rompta, seja de'l'fav~ravel a uma do'll'tl'i,na consHtuciona•l, que ~;reei~ vin -
gar, -e ha de 'VÍa-g'::>;r, poo.oque é a ver-dad'eira. 

Mas_, Sr o Presidente, como r elator da >Comonüssão de IConsti tuição e Po-
der'es, 1Jrecizo ain da \ie a Lg uns •momentos de attençãJo, precizo justif-icat· o :pa.-
recer em um 11.0nto, q ue foi' ob.i'eoto de ·ofiys,ervaçõeis por parte d-o nobt·e IS'ena-
dor pelo RiO' Grande do 'Sul . 

R efiro-me á 4'6rma, á r edacção, que ·a Commissão de Con UltuiÇão deu a o 
seu !projecto; retiro-n1e â enumeraçãJo das .garantias ·que 4'iclllm suspensas 
nos ·trels E s tados do ISiul, declarados em es(.ado de sitio. 

Ouso chamm- ·a 'attenção ·do iSen Mlo .para essa en umeração, para essa 
fõrm.á do projecto, ponque a q uestão não é d€, pura fóruna., é de :ru:ndo, é de 
ma.ximo alcance, no estado actua,l da nossa l egislação, diante da lacuna de 
q ue ella. se res(mte, isto é, da >falta de ,uma le i r egulamen-tar <io estac1o ode 
s.iuto . 

A pro,posoição d-r, Oam ara diz: "São declarados -em estado de sLt1õ a Gapi1al 
F edft-al, a. comar-ca de N:ictlie.rQY, os Estados de .São P a ulo, Sa:nta Catharina, 
S o Pedro do Rio Grande do Sul e Para ná" . 

Ma", pergun to, c que estas pala.vras ·quer em d1zer'! que ê ~ sitio? que 
sotnma de gatoantias arrebata elle- ao cidadã.o rness.=s opontos ? que. poderes ex-
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traordinados dá no.s mm;mo.s pontos ao Gover·no da União? que t'estricções 
'i•m põe ás amtorida·des J.ocaes e •ás rprop11i.as a•utoridax:lies á'ederaes q ue a h i 1-e-
si'Clem? 

A resposta a esta•s •Pa,guntas, tSr. Presidente, está no art. 80 da Cil<D-
stituição Feda:wl, mas em tlheses q u e não são vagas e ambigua.s, mas que 
'uma oJei regulamentar devia já ter desenvo;lflr.ido e tp·reciza<Io pa.ra tor.na.:l'-319 
praticas e ~vitar rus inte1'pr~ções d'orçad·as, de 1ooeasião, tão fataes a, Con- -. 
stituição quanto ás liberda,dtes ti>Ub1icas. 

tQ SR. CoEé HO RoDiliC.UES : - Apoiado. 
O SR. LEOPOLOO DEl BuLHÕEs: - Essa lei ordi·na ria ainda. não existe. O 

projecto do Senado sobt·e este assumpto nã0 log>·ou o aJPOio da Cama.ra; os 
c'ous p<"-ojects dn. Cam•:oLcn., no 1nesmo tSerutido, lá baqueiaram e assim "Cessaram 
Ws t~nta:tilvas de 'r egula r-se o estado de '!1itio. 

As theses do itrt. 80 qa Constituição são .clat'aS, não obstante sobre ellas . 
se tên1 enguido theoria.s ;mais exagera das .e i•nsustentaveis, dentr-O e fóra do.• 
Congresso. 

O perig·o dessas interpretações que desa.catam as regra:s da het·meneu tica, 
ferem a lettra e o espírito de lei e o m-osso direito :htstorioo, é manifesto . 

O Senado .iá conhece essas interpretações; a larga discussão q ue tem 
h avido já revelou o a lça.pão , já escancarou o abysmo iCJUe estas palavras 
"·Estado de sitio" podem encobrir ·na carta de 24 de Fevereiro . 

O estado de sitio, ensinam: "é o interregno constituci.gnal, é a situação 
em ·que se dá a palavl'a lá espa!da, e ·quando falia a espada tudo emmu•dece, 
só a espada tem o direito ele ser oheclecida". 

O sitio é, pois, isto e -o 'Senado teve occasião de ·sabel- o. 
Assim concebido e exposto, o sitio é um instrumen to de que o <;l<>verno 

póde lançar mão a seu talante, não para esmagar uma gTande comn1oção 
intestina, qt;·e ponha em pet·igo a Repwbhca, mas a sim•ples a meaça de. 
conspiração: ·é pi·eventivo. 

AJ:YJ}liquemos essa theoria aos d'actos. 
O nobre Senador pelo !Rio Grande do .Sul disse que a questão tem um 

lado theorico. 

O lado theorico .i:á foi debatido, examjnemos agora o lado pratico. 
E' declarado o estado de s.iti.g, 1JOr exemplo, no Estado de São Paulo . 
.Segundo a theoria •que ouvimos, cessa alli imm.ediatamente o reinado 

da Consti-tuição e das · leis federaes, e por con seguinte da Constituição e das. 
leis estadoaes. 

Não ha mais Presidente de ·Estado. não h a . mais Chefe ele. Policia, ' não 
ha m a is Director dp T.hesouro. (R.i.so) Não h a juizes e nem tribunaes ocdi~ 

nar.ios, ·não ha a u tot·idade a;loguma administrativa, jt;•diciaria ou• policial. Et 
nem. inspector de quarteirão. · · 

S. Paulo converte-se, a um a'Ceno dO Presidente da Republica, por um 
si·mi):es decreto do Govei·no da União, em presídio militar, ou feitoria, su~ 



. f 

;415 ' 

-jeito···a;o·· commandante ·do clistricto militar e aos .auxiliares .que 0 Governo 
lhe der;. cdm ils attr-ibuiçõões que a.prouver a.o . (!i.ctaKl.or : J~l<:)s ... c0ncedm· o~t 

t: . SC :i,i~ter1·eg;,o qtiei~ -dizer ·'<éessaçâo .da ConStituição· e das lefs, o iPresidente 
fia Repc.b!iça·· nesse período, que 11Óde prolongas-se .. á sua ·vo-ntade; nü.o 
' t:em I:espçm:Sa.biliilade alguma e não rês·jX>nd-e i'á tam<bem por aqui!lo que 
fi~erem o comn~andante do -districto ·e -os seull· a uxiliares no m a lsi·nado E p-
ta•clo declarado e 11) sitio . . · 

. . 
Ora, si·. .Presidente, esta 

c~.Pá de ·sitio, n ão é mais elo 
1·ável na· costa d 'A.frica .. : 

th{l CJt'ia su'bve t's;va; revolucionaria, que sob a 
que o ábsolutismo desbragado, feroz, ·só tole-

··!; 

O SR. C)om'LÉ.o RoDRI~ES : - Ap~iaao . 
O Sn. LmoPoi.uo J>El BuDHpEs: - . . . -aptesenta~se -nos conw un< instru . 

. . mt>rito c~nstituclonal ele governo democi"atico, . jX>a.enclo ser . ernprega.do . antes 
de uma commoção para p-r·eve~Ü-a, . clurante a com moção para reprimil-a a 
dep,ois ela é9mmoção r)àra punir .Os seus far•tonis e ainda depois pará. e}..1:h·-
par as •·a:ize!; re volucio;1arias, os f-ermentos de conspiração que per-ventura 

·:ümtein ievedan. , 
' ,.. 'O ·sitio ·assim ~ntendido noo é um remedio, é um m a l ; não é um ·instru·-
men1o -de governo, é uma arma el-e -oppnessâo e -tyrannia.; não é um · m eio 
de restabeÍeciinento da ordem puq}Jica, _· é uma provocação · á · revolta, uma 

·aoffronta aos· -brio da, na.ç_ão, () desconhecimento de nossos f"m·os ele paiz " ci-
lizado ~ livr·e . 

Guti·os àrí1firmam, a cceitando esta cioutr-iha em s(ms pontos cardeaes: ô 

estacdo de sitio é a lei maPeia! . !Co.Jl'f"'ndem . uma cóusa com· outra e d'aiem 
·a:ig umas r.e,;trlcções rque, Sr . J>residente, não posso bem apreciar, porque 
não comprehendo dictadura consti tucional nen:i · ·]JTocle.mação de le i ma rcial 
'por oceasião de !netas ·intestinas. 

Accrescentam os sustentaclores déstas doutrinas· que ellas se estr-ibam. 
nas -·legislações -e jurisprudencia de outras nações ,. -cftanclo com - especialidade 
'a ~i'raU:ça, a ,Amm'ica., a RJepubU~a Argentina. 

•rSr. Presi·dênte, póde s-er que taes doutrinas enoontt·em a lg um .. a poi.o 
l:'!"OO abus~s; excesso~ praticados em :él}ocas ·de crise, mas nunca nas "lei~ , . 
nL'llca na jurisprúd~ncia das nações alludidas. E' facil prov&l -o. 

• Que valor terão, jX>is, essas cooagões •juridico-constitucionaes que se -aE;,-
•senl:aJ;Il em factos isolados, e.'busivos, profligac1os hontem como hoje 

>· .d ta:m a França, -que é aponta~a como a patria do estado de sitio, 
•raião por ·que talvez diga Laveleye que é a patria do despotismo, onde a 
-li·bm:dane '·nunca consegui-6 •mediJar. :. 

··Dá. surgi o a instituição pela;:· .prim'ei'ra .-v.ez . na .le.i ,(J.e ;lO de Julbo ,oo 
·1791. ··· ·. ·r· :.: . :. •· • :. ' ' ·•: •1 J · , · • 

Nessa occa:sião da,,a-se o nome . de. estado de 'sitio · ao estado de _guerra, 
o· siti-o co~ • atppllcação ·'ás lutas intestinas · .. hão · ent ·.conheci·c1o . 
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A le i de 1791 mandava J-euniL· o poder civil ao milit<l.t' nas ]JJ'tl.Ças de-
guerra· e postos mfl.ita.J'f!S, investidos or.· assaltados j)Qr forças i-nimigas. 

Cogitava, .pois, essa lei de guerra externa. de defesa de praç;as e, postos 
miliW.t·es ag;gredidos pelo inimigo, e o estado de sitio então declarado não 
iodia. iJ· além das ditas -praças e postos effectivamente atacados. 

O sitio então confundia~se 00m o estado da g·uerra ou só podia seJ:· 
d ei!larado em caso de invasãJO extrangeira. 

:Mais tarde. porém, ensaiou-se o empl'ego do sitio r>a l'a a repressão de 
c om moções intestinas, mas com autorização dü Püdet· Legislativo. 

O 'Poder Executivo ficou all.torizac\o a der:lat·ar· em · est&clo de sitio qmü-
quer ponto do paiz ,inva dido por f-orças extrange!J·as -ou rebeldes, 1nas no 
segundo caso era inclispensa;vel a inter venção do Poder .:Legi·slat·lvo. 

Eis ·como o sitio passou cl~ . guerra externa pa1·a as a~itaçõe~ intel'io1·e~. 

Napoleão, •q_ue V. E:·x. sabe o ,q~Je eut e o que fo i, erí.ten<teu que o es-
tado de sitio podia ser declarado por um sim<ple~ decreto imperial, sem mn.is 
fonrialida des, e estabeleceu que nas pr·a ças de guerra os- •tribunaes militares 
~-ulJstituiríam os tribunaes ordinarios, dura.nt.e o regimen de excepção. 

·Esta, doutrina do decreto naJpoleoniC">O de 24 ele Outubro de 1 ~11 foi 
-eombatida e modificada: as boas causas nunca eixam de ter defensores em 
t odos os tem1Jos, mesmo nos mais perig os os. 

Ficou entào assentado 'que o acto do Governo; qr,e declaL:as"e o si-tio 
J?O'-' causa de perturbações intestinas, fosse submettido ,a o Poder Legislativo, 
sen1 demora, afim de ser convertido e m lei ou s uspenso. 

A reacção contra o decreto na;poleonioo não parou aJli, continuou e fez 
·maiores conquistas. 

Os tribunaes civis começaram a dis puta r aos militare:; as attribuições 
.que estes lhes usurparam e em 18312 a C ôrte ele Cassação -dec id<io que o 
decr~to dE' 24 de Outubro <le 1811 estava r·evogado p~la constituição de 1830 
e que os criminose>s políticos civis não ]Jocli<l.m ser sulbmettidos a conselho 
de guena ou aos tribunaes militares. 

Vem fi-nalmente a lei de 9 de Agosto rl e 184;9 , lei que tem «ido mal 
intet•pretada entre nós, e que sabios jul.'isconsültos entendem dever nacio-

' naliw.r em nosso paiz, ernbm·a ferindo de frente ~ Constituiçã.o, contra-
riando a organização jucliciaria f,ederal , <l nossa jurispt'uelencia e os nossos 
-costmnes. 

Baseada. JlO ar·t. 106 da Constituição Fmnce><a. de 1848, a lei de 9 de 
Agosto regulou o estado de s_itio, attribuindo o conhecimento, processo e 
jr.:lgamento ,..-dos crimes }JoliUcos aos tribunaes militares. e estabelecendü 
~ue, declarado o sitio, em um determi-nad:> . 'J)on.to, as funcc;õ( s policiaes 
õas _autoririades civis ;passariam alli par a. :t <n;tc ridade milit(Lr . 

Dando- ,".os Jig~,~~~. rwt.:ch desta le i, d:;~; (.~usta.v0 lsa::r>!.H L; no .Dti.ct1c,"'.-
JW i1·e. de la Politique de Maurice B loc-k: 

'' Assitôt i'etat de sfége 1dêclaré, les pouv oirs dout l'autorité ci vil e éta i t 
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::t'evétue vour le ma.intlen. de ,l'ordre te de la poliee passent tuut entiers á 
1'autoriU' militaire . . L'autori4! civile continue néanmoins á exercet· cet;·x 
·-<k ces pou>oirs d(mt l'autorité mHitaire ne !'a pas dessaisie. 

"Les tribunáux militaires peuv ent être saisis des cdm.es e t dé:its con-
tl'e la sureté de l'Etat, cünD·e la constituition, contt·e l'ordre et la JKLix 
publics, quellP que ~oit la Cl 'Jal<té des· auteurs pt·in cipaux et des c~mplices .~' 

Depois da ·l ei de :i C.e Agost•o de 1849, o pat·lamento ft·an::ez \'Otou .a. 
de 3 de .Junho de 1878, declarando em , vigot· mU:itas das .disposições da-

.q ue lla lei, embora sobre. a ass-umpto teníhaun g u.,..-dado s ile ncio as leis c onsti-
t ucion<v.ls de 1875. 

_ E' de ver-se, Sr. Presidente, q ue o e ·tado de sitio .em l''rança não sus-
:pende os poderes 'POlíticos constitucionaes, ·.n álo a nnul!a ~ts «utoridade>r 
.a.dminisu·ath·as .e jucliciarias, tl'a.nsofere apenas para a autoridade militar a~ . 

ftmcções policiaes de · que a a ·u toridade civil e::11:B.va investida, e reconhec~>

·l10S trrbunaes militat·es a com.petencia para o julg-amento de alguns crime~:~ 

tloliticds . Como, •pois, dizer-se e repet ir -se que a theoria qt:.e faz do estado 
. de sitio um intm·regr•o CD1ltSti.t?t<JI.onal; 1Mn a. d:i.otad~wa, se apoia na J.egisla\ião 
e n a .iurisprudencia franceza 

Não se funda tampouco na legislação americana, com'() passamos a 
.")}l'OVat•. 

·No at·t. 1", secção 9" n. da Constituição Americana lemos: "O pri-
·viiegio 
bellião 

.A 
~st:B.do 

de habeas-oo-r1J~<s não o;e suspenderá senão quando, em casos de re-
' . 

.ou invasão, o requerer a segurança pu!Jlica." 
s~spensão de lu:•beas-ao·l'pus, diz Pascha l, equiv ale ú dec l.at·ação de 
ele sitio . . A le i de 3 de >M.:U.rço ele 1863, observa o m esmo pu,blicista, 

. .autm·izou o Presidente da Republi ca durante <t guerra set)aratista a sus-
pen_det· o ha!Jeas- c ~>l:p·lts em todo o tet'I'itm·io elos iEstado;; U nidos -ou em 
1;1arte delle. e regulou " los p?'Oaedj,?nen.tos en ' .die~·tos c.asos •· . 

·Em vil·túde desta lei , o ·presidente Linco:n, a · 15 de ·Setembro do mesmo 
. .anno, SUSIHmdeu o habea.s-OOTJJ'u.s em toda a >RetHtbUca, nos -casos etn .que 
.'·por la autoridad dei iPresidiente de J.os Esta ci.os Unidos, los officiales . ú 

·~mpleados. militares, navales y civiles de los Estados Unidos, ó cualq uie ra 
·d e el los, tengan per·sonas bajo su ma.n do ó custodiR, ya sea como prisioneros 
de g uerra , espias, :fautores~ ayudadores ó compli ces de! enemigo, ú otfic iales, 

-soldados, ó m a rineros, ;mrolaclos , des•tinados, engacbados. 6 revistados, 6 
a listados en las fum·zas · de mat· y ti erra de -los Estados Unidos ó pertene-
cientes á . las mi·smas, ó .·COI~o desor tores de ellas, ó de otro modo ~udet~ 

.á, la ley miiitar, 6 á las regia"' y artículos de guerra (á la ordenanza), q 

.il, las J'eg'las Ó reglàmentos prescritos para e ! ser'vicio milita.t• Ó naval j)Ol' 

..a~,;.tot·idad d·el Presidente de los LEstados Unidos, 6 por res istir una orden 
· '(leva) , ó por •cual:quiera ·otra ot"f·ensa. contra el se t·viciv milita r ó na·val. ·~ (1) 

(1) Consti tucion de los E~tados Unidbs, ·J ·. G : Pa13'Chal, pag·. 187, tra-
·ducção ele Cloclomiro Qui roga. 



· · Sób o·: imperiú ·da ·lei ·de · 3 de •J\'illA:'Ço ·· e d\Y> cl'ec reto ·de · 15. :.de 'Set,embrO> 
·'ai!.· 1863', i'un{)Ciriou·· · ci :Cóng'ressô,. funcc16nara'rn -··as , -. Assemlbl~s Esta.l'!oaes,. 

funccionaram as· autaridades -administrativas, .' os · juizes .e tribunaes. locaes e 
'federaes · e não · ·r~ro surgiran1. conflictos entre 'estes tri!Juna;es- e ·6 Presidente-

. ·<ia! Repüblica ou seus agentes. P erderá o temp-o, .-pois, ,q tiem '.se · dér' '"'in-
gii.Ji:l:a ' ·tarcla· ·de '}n·ocurar' n a hi·storia· americana arg:t;.nlentos para. sustentar-

, qi.ú! ' ·o estado ele sitio · é inten"égno ·constitucional : · · 
'O'uvi comparar-se a ·-situaÇão do ·Bra sil ·de · \fins de 1893• a . princípios de 

'·is94 · á . si-tuação ·da. Amerlca.· do Norte cte 1861. a 1864. Não obscureÇo ' as 
difficuldades com que, luc-tlámos para a nniquilar a -revolta .: O · movimento 
·dlspúhha de ·poderosos eleh1.entos, ·era ·audaz, confiante . no ·seu ·successo e -· 

· ·a::m~Çava propagar-se ·com rapidz. Unm parte da esquadra re=ltada, · aa-nea-
'çanâo ' todo · ·o•"littoral;· màl guarnecido; ' um · exercito invasor no sul . wpode~ 

·. 1.-ah'ct<'>-se de dóus ·-Estados: Não lm duvida alguma que medidâs de . excep·ção-
··f'<Oril,t:n neeessaJ' ias· para suf:focal-o. M8Js leHdo às documentos oHi-ciaes, as 

·' m é·nsa·gens do Vlée-Presiden.te da Rep-ublica que annu-nciam a tHminação-
d-a··!'e·volta e affirmam .que para a: debelai-á não tev.e ·o Governo necessida:de 
de sair das leis fina n ceiras do paiz, de exceder ·os recursos do Thesouro, . 

· vejc:i ··que nen11uma comparação póde-se estabele-ce1· e ntre - essa lucta 'de seis 
mezes 'com a tremenda guerra sapara-tista c1a Ame rica tque se estendeu· ·de· 
1861 ' a 1864. 

O mundo inteiro, Í:>óde~se dizer , ·. se commóveu deante daquelle ·emb:Úe-
de massas huma nas, qu~ fez nÍais âe um milh&,~ de victiinas, ·e ·consumiu' 
'eni aigúns annos somma i-g-ual á cUvlda do Btasil, mais de u'm milhão 'de· 
' con tds . d€ ~·êis. 

Não _es'tavam ani· em j-ogo, ·,s,~. Presídente, ambições 'pessciaes~ ,dis-putas· 
""ae · inaridc:i, int-eresses de ordem politica, m as profundos interosses soêià.és, . 

os m ais caros lago; dé solidaiiedade '!mana, ·a e xistencia da nacionalidade-· 
· \americana. ' 

·vós sabeis 'que o qu~· ateou o incendio .. entre' o sul e o norte foi a pz·o-· 
cÍamaçlio dé Llncoln, declarando livres; o.s qua ti·o milhõeS de escravos exis· 
t'e'ntes 'nos Estados UnidoS, foi esta a causa ãa revolta dos onze -Estados stt~ 
iistas, .'revolta qu;>, tornou-se revo!Úção e cfépois g-uerra encarniçada e de· . ..,, 
eXteríninio . 

. Deapte ·desta commoção, -sem exem-plo 1~0 novo continente, é de . ver-se· 
que sacrifícios de toda a . ordem foram impostos á Nação, e ella os sup--
P<;>r~o u '_:'Qrnresignação e calma, porque estava certil que elles a pr-oveitariam,. 
c'omo aproveitara_m a todos :', - a abolição ttit:mphou, a liberd~de de q~at;o, 
rpllhÕes de negros realizouc~e, .. os l)lstados1 rebeldes reorgà~izaram-se; a 

. Uniãn --fortificou--se- e_. os Estados, entraram em phase bri'lhante de paz e-
'prosperidade . 

Lembra m , Sr . Presidente, os .abusos de autoridade que se deram du-
. ·-:r-ante ~- luta e !. que · -a,s circumstancias taJvez · justifiquem•, ·e . est~ - abusos não-



po;rtiram só ' do Gcn-ei"no; mas tambem d-o- iPode~: L6gislati.t·o jnfellzmet;~te. 

Abusos são. e sé1·ão sem-pre ·abusos,- m ereç(lr a m, co1no. m.erecel}"\ ainda .. hoj e ... , 
. 'i:evera critica; mas já que quere m imitar os a mericanos até :n<?S se~:!> .erq;>.s, , 

nos desvios de seu Gover n-o , nào esq_ueçoam .de ·que em . 18/10 o , Pr-esiclente 
Uly~es Grant, attendendo á carta que lhe dirigira :Pascha l, mr1 . gue _est~ , 

j urisconsulto demonstrava a incons-titucionalidade d.a le i que creou tribunaes 
militares para o julgxtmento dos -r.ebelc1es. m a ndou .pôr em HberdaÇJ.e .a, todas. 
às pessoas 11resas em virtude de sentença de commissões militares, J;epa-.. 
rando assim as offensas >• Constit t:i ção. 

Acabamos de ver, Sr . iPresidente, que não só em França, como na .,!\.mc-
;r íca, n·ij.o tem entrada a doutrina . dQ sitio inten•egno . consti~1wional, exp-osta 

-com tanta eloquencia pelo nobr.e senador p elo Rio ele Janeiro . 
Encontrará ella ex·plicação ou fundamento na IR.epubli~'l. .:\.l'genti-IJ aJ .. 

E.xamti.nem.os . . 

.O ar.t. 23 ,?a 'Constituição argentina estatue : ... 
·"En <:aso de con1oción interi-or 6 de ataque exterio·r, . que · l){)nga en J>6 c · 

llgro. el ejercicio de esta constitiucion y de las aut<R'Ídades creadas Pol: eiJ:.t • . 
se de,c!ru.·arií. e · est.ado de f>itio la província . ó \ tocr'itor:i.o .en uonde exi<l'ta ... }a 

·perturbaiC1on de i -ordem, quedando suspen;sas alJ las garantias constituciona-
l~ .. Per.o 'cl.urante esta ISuSipención no .podrá e l Presidente dle .la Re:pu~ljq, 
condenar · por · si -ni aplica~· penas. Su ·poder se limitará ei1 ta'l caso respecto 

·de las persone.s, á arrest.ao.-iru; ó t ra.sllaclarlals de u n junto á otro de la Na-
·ción,' s i ellas no ·preferiesen salir fuera de! territorio argentino . '' 

No artigo seguinte fixa a m esma constituição a competencia do Con-
g't·,esso para clec1·etar e suspender o sitio: 

"Ar t. 67 ·• Gon~esponde ·a! Con.gr~o: 
(N. '26. Docle.1'a1·· e estado d'e sitio un-o 6 var.iQs rr}unt os c1~ la Na.ción en 

-casb -de comoción inte1·ior, y apl'OVar ó SUS'!}ender el estaido de sitio decla rado,. 
"durante )su ·receso, por e:J iPoder

1 
Ejecutivo . " 

IE fi·nalm€1!1te no art. 8•5 p~m>itte a o executivo a d:eca•aração do s1tio, mas 
·com restricções m:u tto expressM: 

· " A·rt. · 8·5'. Jin ·Presi<l(mte ele la Nación tiene las siguientes atrLbuciones: 
N. !9 . Deolam en estado d~ sitio uno ó varias; pum.tos de la -Nac:.ión, en• 

<:as o• ele H taque exterior y ·opor .uno termino limi·tado, · con ac:mer do . del Senado . 
En <caso de iOOmoción interi01.·, solo tiene esta lfoacult;ad c ua:ndo e1 Colrugreso 
está en reces<i, poi·que oes t ribucion que -cor:responde á ·este cuerpo . El · P1·e·-

.sjdehte la e jer.ce c on •las limit:aciones ;prescritas en el arti'Culo 23." 
Creio, •Sr. Presidente,. que dis')J>Osições tão claTas, tão categoricas c1is-

'PE>n(.3'alln commentit·ios e analyses. E' bas·tante a -leitura simples e ligeira· para.· 
-cqnvencenno~nQs de oqu.e o codiLgo rpobbtcéi -dos. a rgentinos a1·ão -dlá quartel e.o 
es~do {!e sitio que se procura crear ;para u so e goso dâ iRepublica bnt'slleira 

-e q:üe J;az taboa .rasa dé :todas as .gru:antias constitucionaes, de todos os po:~ 

--deres politicos, .ele toci.as as Qeis, l nstit uições. e •CO!np etencias . 
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·o ··s i tio · ·da 'Vizinha .Rermblh.:a, quand o de.creta.flo pelo exe<;utivil, -estã• 
suje1io ... á a.p~:rt'Ovaçã.o do -SenaclD ott do OoJ:lg-re.sso e sp permitte a detenção O'Ur 

o d<estet'IXl;· como , entxe nós. ' 
· o SR. Q . BoCAY!IVA: - 'M"Bs lá. .h.a direito .çle inte J"Ve.nçã{) ·nos Esrl:fJ.tlQS. . 

que nós nãO temos . 
.O S n . J:..R{)POI.llO DEl BuLHÕ~: - V. Ex . .chama-me 1Xl.ra um .po11to im- -

p m;tante da q•u estã,o e q.ue ainda não foi <li SC\ltido: si me honr~;t· com a st~ 
attenção, e til,er a. bonoade d e cha.mat·-·me mais tat·d·e paTa e'lle, responder·e'l 
a.o ~u aparte . 

· .. , NI:esmo na Prussia n ós n ão ·podemos e n.contra-r o jntet'!".egno con.stituci(mal : 
com \fru e se pretende· ;g·a.ra litir as lib.errim·~s insti !Juiçõe, crtre -nos ·regem. O ., 
go·verno {] uando . decreta o sitio- .na· Rrt~ssia ··é ·.obrigado a dar . con.tl! de ·S!Jl!S . 

a't:tos ao pa.,rlan1ento . 

,A.got·a, Sr. •P!'esidente, a·pezar ·de fatigados pela. p er egrinação que foní.os · 
obrigados a 'fazer ·pelo velho e novo .continente 1 em busca. ele. um Sf)~cin1en 

dP .sitio c om .q.ue . pucless·:!JTJ.OS c.om·par;at· o si-tio clictad-ul'a; o s.itio interregno 
-e.onstitudona l, .eslu'<'tem .o.<;· o 'JWSSü <lliPeito hi.storico, a .t ,h eoT1a c~e sHJ,o ·ta-i_. 
co1nn ·.foi . con sagrada .p elo' nosso· p~cto feder a:!'. 

Antes el e tudo, q•ue .se. deve entendee por ga1'a1>-tia-s. c01tstUu.cio-naes ? Set:iia.-
tódas as <'lispos ições da Constituição, inclusive as· dos par~graphos do pt'OlWlO• 
m·t. 80, . q•u e -es-peçificain a-s unicas gar.a n t ia.s . q-1,1e · o : esl;a!do de sitio sustwnC!~·Y 

Assim p.en.sa.m ·üS süst entador.es ; ~lo intet'1'egno cons-titucional , mas dando . .ii,· 
paJa.vra - ga-rant-ia. - .um sentid o annplo que elle nã.o comporta., ent1H'egaJu:lo- , 
na. interpt·etação da lei um methodo 'CUd oso e original. 

(}a.m .nMas consti.t'll.cionaes de .que üata o art., g.• ·são g•arantia.s da .lil'le r1-
dacle incliviclual , ele di reitos indivieluaes tão s óm·ente e aqu ellà locu çã.o j á 
fõra empregada, . c om . este, sentid-o restricto na. nos,;;a .Cons tituição de 183:1, 
na, eons-tit.uição at·g e·ntina, etc . , !. , 

•Nes'ta ultima constituiçào nós vemos logo no r:atYitulo uniéo da pl·imei:r,1ç. 
p.;J.t·t.e, I>Ob a eJ>igTa.phe ~ D ecla·mçQes, di:reitos .e garant:ias - a enumc t'açfí.rJ 
elos I'U-reitos e da.s [ta.rant·ias dos cicladãos, a f,'aber: . 1 

"Los c i.u daelanos de .caçla prov·i·nc>a. gosa·m; d'e todos . 1~ dereeihos, pl'i'v:il-e--
g'i•os ó immuni·&l:de.<; inhere-ntes a;) tlitulo de ciudad'a,nns e n na,.,. >demas .. 

"Todos los ha>bitan.tes de la Nacion gosam de los· si!guientes derechos con-
foi·me á la s !eys que .reg:la m e ntep su eje ncicio. á saber : · de entrar, perm!J.ne-
cer, tran s-Jtax· y :sali r del territ01io ar•gent,ino, de ·pU~J~iJca,r- sus· ideas ;p.~'i · lã, . 
prensa sin cen sura JX•.evla; ele trabaJja.t· y exer.cer -toda la industria licita , etc ·. · 

"Ningun h a bitan.t.é j)Uede ser ' pena.flo .;;11). juicio previo, etc ., ni arrestado 
sino ~n virtucl d'e .o11clen escrita. de· asutor ida-d: com<petente,. :etc ." 

J!'inalmente, feclm o ca}}itulo a. .seguinte dis-posição: 
"<Las d eclaa-aciones, ueree>hos y garantias _que . enumera la Constitu\:: J3'h~ 

IHUJ S!JI'Uil ente ndid os com,o n egacion de otros . de r echüs y garantia s n o ·\•n;u-
m e•·ados, etc. " 
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Quando a lei .(li:;>; .que o est:.ach:> de sit.i.o· &usp-en{le .as g·a,l-ant:ia;s co11stitucio· 
naes, refere-,se ás gar<~.nti<I.S pa liberdade individiua..!, dos dkeitos elos ~ida.dãos 
e ~utra almnoe não• tem e não pôde ter :.t • mtsp<ms.w elo ha.bea.s-corp·ws na.. 
I•nglateil"ra e nos Esta.<Ws U n idos . t-

O que é o 7wbe<ts-·co·rp·u.s? 
Suprema .garantia da liberdade individual. 
A nossa ConStituição de 1823 · K?onsagrava tam!bem a instit-uição (lo sitio, 

m'H; ·lht' dava o nome de <;u.spensão i"e gm·am:tias. 

Os · §·§ 34 e ~~ d'O art. H9 e:, tabel ecem : 
"Os pode.res constitucionaes não podem suspender a cons t ituição no que 

dJz· i·ecspeito aos cU1·e1Jtos indivic"buii.es, salvo nos ca.sos e 'Cil'cumstaücias e;s•pecl-
f.i<:adas no pwragrapho seguinte. " (:34). 

'N<?s c asos de rebe'llião, ou invasão de inimigo, pedindo <\ s egut·ança o],j 
-Estado q'ue se d~·s.p-e nse·m •po.t· tempo .determimaclo algumas das fo l'lnalidades 
q•tie garantem. a libenlaite 1nd·iJvidtu.a.Z, · pocler-se-ba fazer por acto ~special âD 
Poder Legislativo. Não se t~chando , porém, a esse tempo r~unida a assem-
b1éa ·e correndo a patria perigo imminente, poderá. o governo exercer esta. 
m.e.sma .providen cia, .como medida .provisoria , e · indispensavel, suspende-ndo-a. 
:i:~mediata.J.nente q.ue 'Cesse a necc:<ssida.de ·ur.gente q ue a motivou; devendo 

·num e noutro caso r e metter á assembléa logo q·ue reunida fôe, uma relação 
motivada das ·prisões. e ãe o u tras medidas de p.r·ovenção tomadas; e quaes-
qú~r a utorld•ades •que ·ti've<·em mandadio •proceder a ella:s; serão 1·espcm;s<nreis 
pelos abusos <ru e üverem prrutLcado a e sse respeito. " (3.5). 

Pimenta !Bueno, CO'lllmentando estas dis.posições, ;:>ondera: 
"Si a segurança do Estado, si o peri·go da patria. ·imperiosamente •ex.:igie 

a suspensão por a lgmn tem1JO fixo , não da Constituição, não dos poderes po-
Jitieoo, ou dos direitos dru <:idadãos, sim a J.g.umas elas form.alidades q·u.e ,qm·an-
tf·?n. a liber'clade .inuUvicl1tal, a Constituição Permitte q•U<> o Poder Leg is lativo 
tOme essa 1~r.ovidencia. 

"0 p-erigo ela 'J}atha não l)Ócle peevalece1· se não por e ffeito de rebellião 
ou · invasão ·de ·intm:i'go; outra qua!lquer· ocout•t·en'da. pócle ser vencida sern esse 
sacrLficio da libenla.de incUv-iduM . 

"tPrevenclo o <::a.so .cJ,e •não e.<;>k'l.r .. ·euntdo o corpo Jeglslat;ivo , autoeiza o 
Governo a clec.retar a. p.~·ovidencfa, !COmo m,eclicla pr:ov iso1ia, que eleve s er cas-
sado imn1edia t&n1ente que cesse a necessidaqe urgente q .ue a m.otivou; e Jogo 
<;~ue reunido fôr aquelle .podet· apresentar-lhe -ha o govm·no infot'mação C:ie-
cumstandacla das occurren'Cia,:; e sopretuclo das pris ões qu e tive eem loga.r , 
e tc. , etc. 

S e , · 91·. Pt·esi'dente, no antigo regimen as Jiber·da des publicas estavam. 
arn,pa.radas por taes seg'u•·anças, eomo não o estarão hdje, em pl eno regimen 
républica.np? 10om o· dizel·-se hoj·e em face de disposições tão e X'rJ.liCitas do ar-
tl·go 80 do pa'Cto fe~eral ·que "ga,rantias constitucionaels" não se refet·em s0 
ás elo a •rt. 72 , as enum.ex<ad'as sob a epig-raph e - Dec.Ia1·açáo de {!i•t'leitos -
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eon1 as ··umitaiões iiTipüSta.S-pélo· pl(l)i:iTl.o art. -so;· mas' <wo· dYn'tl::ia.'ehendém as 
i'i1i.rriúlii-êl.áC:i;;s ' ~xi.rla'ip.e'ntares, · 'os :;p.ode1;es poiiticos da· ·naçât>1:; ,_, .. ,- ·.·. 
· · ·: No àrt .-· 7.8 ··se encontt"à. 'a palavra garanoo com -a 'S'i.gnifi~'áó · restricta 
qu1'1 he damos, conifirmamd~ as considerações que te:mJos- ':l'eito:·· ·;·--:····.:·, ; .· .; 

"Art. 78. A espefioaç.ão .elas .g-arrantias e <d~rei.tos é1L"lttoeSSOB -"na, ·.ü<xnsti-
tuiç-ào lll.ào ·exclue outras .garan.ti.as e . diireitos não éniUThe.ra.üos, íl'rll:b& .t·es·wl-
fu.ntês {la fó-rm:a ·de gova-no que ella estabeÍêce e dos · p.rihci-pios que. co~si
gna." Garantias do cidadão, -dLrétos indi:viduaes, nã-0 ·se ' J:>óde entender 'ou.tra 
cousa .. , •' ' 

Assentado ·este ponto, vejamos o q•ue· .é o 1>itio, q-naes as suas condições, 
os··seus effeitos, segundo a nossa CGnstituição·. 

Já tive -;;ccasi~ de distinguir nesta tribu~1a o estado de · s itio · do •·(lSj;a:do 
de guerra. · ·o segundo . assenta-se no art. 34 numerd.s 11 e '2()., · 4'8, numeras. , 
'7;-·s·:e '12 n. 21 da Constituição, que estabelecem· a CO'll.1'Petencia do eo~~esso 
pã,J11··· a utm·izar ·a guerra, -mobiFi-zal'· ia guat·éJâ· nacional e. dÚ. .gov!l<J.·no fP:&l-a. , d~; 
clâra'r a guerra, dispondo ·-qU'e só nesse témpo poderá· ser applicada ·a pena. 
de :mo1-te· . . 

•· O ·estado de guerra .só -pôde ser .declarado. nos casos .·de invasão ou aggre~~ · 

sã-o extrarrg-ei'l'a, com autoriza~ão do C'Ong.r~3'so se ' não tiver logRr . ou mallo-
gra.r -se o ;roou.rso do arbitram~nto . e mesmo· sem ella na:('j'ue·Hes dous ·?asas . 

As lei:s ordina:rias para o 'tmupo cl~ guerra só ·Q:>adem ta· execuÇão estandQ 
.dle f~{}to o 'p aiz em1Jenhado Bjl1 luta ~0m uma outra nar.-fuo, brutendo-se ... as; 
nossas !forçai' com forç(l)s · ·exfrangeira~. 

Sendo esta doutrjna a da Constituição e das leis da R~p:ubli'ca, .. não . posso 
cleixa.t· passar smn -reparo a obServação ifeita pelo nob-ré S-enador pelo Rio de 
Ja·neiro, quando disse: "Para q.ue o s itio nos Estados do 8-ul, ~ - elles estão 
em esta:clo de. ~uer•ra?" E-sses Estados não estão -nem podem estar em estad;J . 
d · gue'rxa, estão :em rebell!iãJo, €1Stão em revol;u~o, ·O q'llle é. cousa m•ui ddvãr:sa' 
·B'e ha -gueru·a , qua:l é -a nação contra a qual o Bra\s-ü ·se bate?. Qual o acto . ü<J' 
Congr.esso que a.ut ori2lOU a declaração de &'uert·a? Foi tentado o arbitra/J}ento? 

P ·ai·ece-:me', oSr. [f> residente, que o P-Oder Legislativo rião tem co=petencü~ 
parOl.. assimilar a rep~ellião á guerra externa e · mandar q;ue se :llppliquem· no 
Sul as .Jeis em tempo de guerra . E -se em rela~ão ao Legislativo, .que faz a 
lei e a interpreta, eu digo, parece-?ne, em relação ao Ex.eoutivo eu affirm~ 
que · não t em: e -nunca .teve -essa coliiJPetencia.. 

Não obstant~. o governo julgou-se a:utorizado a e;x;pedit· os · deéretos nu~. 

meros 1. 68-1, <le 28 <le Fevereiro, e 1. 685, de 5 de Março do COt'\l'ente. an;no, 
amp·lÚtndo a es·phera da juriisdicção dos tr'ihunaes militaves e decilamndQ que 
a;s leis qufl .regulam em tempo de ·guerra são applicaveis nos logat.·es que s~ 
acharem em reb.e!Hão.-

0 Governo .para e:x<pedir taes decretos lJaseou-se na· lei n. 61 de 24 de 
üut:ubro de 1838, ' no r egularrnento n . 2·3 da. mesma data, e na .Jei n. S·31; de 1~

cle Setembro d!e- 1'851.- .,. . 



-'·"-''E' 'éet'io, ~h' . Pll-<ei>i\kilte, ·qne ·áqueü~' -Iei ' ~- IÚ) 'seil ·a..,·c z•: . "--".' "No" :càsti 
d~J~~b~l~i[b'4 'Poiiii-iâ o ·'lf6{reciJ.0' 'orltenar q u~ ·s~ dbsei.~V~i:n:' •no 'e:éercfi·i:). ( ndtê~s~ 0 
116 Eí±êi·c'i'ÜiY BJ> 1eis • hi.rnt'~res em tiúntio" de ' 1:g.u~rild•· ·:' ~ o reiu1amento n·. · ztr 
repete em cada 'Um dos seus tres' púâ:i'i·a::Pilio"s' li.ue -só ter& :iP,pii.Cà.ção a· ~f'i · 
JiíitrcÚú ikJ-u~Úa P'àf'te do' ex'ercita ' que marchai· ;;u. . sé ; =há~ no esta;do l'e- . 
bê'Í:i&d:O, etc. 'oi:i\_, si a' · J.~i e 6 ·ééü ' í'egulil.1nenro ~'.inaridaíri.· â:~pl·icat' ' as I,ji·s · <Ú 
.g.ri.JT:ra.' nb ·~a · de rébemã.o, ao' 'exe~Í'tô "é''Só' ''áó' exéi'hito eth óperações,··côirl 
Q:it~- aytOri{!<i:âli'· estemele ó Pó-der Execúhvó aqÜellâ.S <WS'PosiÇcx;s legiSiaUv:i.iHI10S 
~kladão,s quê nã(> ofaietti partii d>o exe~,cifo'?' cÃ..' 1:e:t .n.: ·s::i.t ·,dri.ipõe''é2..0r>ress3ineii.tl:! 
.q<Ue só podlerá ser exeou.<batl.o no tem'Po de guerra externa. ·.-• · · •:.:-:\ 

.. :d•·l~·~ •. • ; _ .:. .--~ ! . . ... ~ .. ' J,: !'. . . . , • ' •.•. ! 1 

-~Í1 P~Jj]~~~t:;~J~~~~-~;t:~~q·,:~:~~~a:.9~4.:~;:;;;o:~J~~~(~~~or~:~8°1 :;~i~~:~, :s:~ · 
inconstltu•cionaes, p'oi·q.ue o nQ3so pacto federal não pe:rinittC a a,Ssimilação 
«o. ~sta:do de rebeUHio ao estadp de g-uei1ra, 'est~ndo por cbn's~~uin;~ ~ev~g~d~ 

., : ' • : ', ' ·, I~ • . : • ," , ' · ~ ' . · ': • , . . ~- i .• !: , ' , " : ·.' , , ;. • , , , , ' . :. :! > • • : I 

a . lei IL •61 de 1-838 e derogacl:a_ _a de n. 6:31 ele. 1851 1;>0r não serem admissivei.'i 
:h~j~ t~i'b~~;w~ ·d~- ' ~~$~. ,. ·. .. . . . . ,. . . . . ... - ' . 

YQ1to, ,pqré!l','. á observação do . nohre Senad<?'' pelo Estado elo Rio , e ·;Pe_ç'o' 
]-icçnça péL.Sa, _l}j)nÇI.erar as ; E,)!;- -que .. ~ estado ele gme1:1:a .pócle coexistir co;n o 
estado de &imo. A lei .mawtiru (leis mdHtanli;, e.:rn tempo de guer1':1.) só tem a p-
pli~ção ... no the-~tro das ope~Ções; nos logares oc.cupados peli s forças; ;r;, 

, • . I 

ç sitio póde s~ esteneler aos )pgares pro'ximos ou m.esmo. comrprehender . todo . . ' . .. . . ·• . . .. _,. 
-o J)::sta.elo invadido ·e ··af>sim facilitar. a. acção ao governo na defesa do .P~iz -, 
Ei~ · Ó01~10 ~-~ med·ldas p~Iiciaes: do sitio 'voom ~1:,_, a~xilio .elas m~clidas de guet·-.. , .'· ' . ' . • ,. ' . ''I 
Ta -~a. J~i mat•cia~ . 

. _..,, '$r- .;?.residente; ·a-s condições pa;r:a a de:m·etação - elo- sitw, em r eláção ao 
Cep.gpesso_, são : -emergenciá de aggT.essão . por forças extrangeiras ou dE'l. c;om.~ 
moçãn interna, (ar~t. ·34 n. 1211); -em ~-e!ação ao Poder Executivo na aupenci4: do 
·Congl'esso - .a -~ggressão extra:ngeir-a ou . grave commoção .intestina .(artigo. 
A& ,n : 15).; ref-erindo-se- o legislador constituinte,.~em nota, ao art. 6 n. 3, ar-
tigo 34 P;. ~1 e a ');t.- 8~, n~ferencia .e.sta que 11ão . faz :qu<Urrcld co·n,!!'er e attr:ibu'h 
~ão d~ .decre~ o siltio pos-itivame nte , a.o <CongTesso, n,o ru:t . 13'1,. n .. 21. 

" ' . 
:_ .. Q . a,.)."t ... :. 80 éstatue . qciJ,e não se · achanelo em. f·uncÇão o Con.gr·e·s~o ,e eli:t,d.w 

wna . i-nvasãx> ou con:rmbção _:que .tpOJ11ha -•~t Patria em· wmLnem,te ~g·o, .. o , Po.c 
der Executi:vo' deoretaJ:-á o. sitio .· 

P ·=a. q.ue, .pois, -~ iGov.e·rno use ela attTibuição ele suspender as .gara,nt!a:; 
-é m.isté.r-:.: 1 •, que mão eSiteja. fuip,ccimmnd!o .q ICoilg;vesso; 2•, _que 0 ·ote.I'II'i'tor1o 

nacional tenha · sij'!o invadido ·pelo inimi:go .ou que irrompa .grave conunoção 
i nte~tina ct:ue ameace a seg>urança da Republica e faça perigar a patt·ia. Bão 
as C()ndições . ,para a decretação:; -agora ve.talJlOS\ ais 1i!mita.ções' :imJ].)Ostas á acçã'O, 

do executivo dU1·ante o teTllll>\> fixo da ,suspensão de garantias e as : obriga-
ções e r~sponsabilidades q.ue :. essa ,medida aqa.rreta .pa.ia . as . aJut:o~iclfi.des in-
e.um~i{'!as de elar-!l~1e execução. 

O governo, rlut,ante o sitio, só -poclet·á deter 0u elesterraJ;: 9:S· .cicladãC>s,.,d:a-
' '· 
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toer ,em. Jogares · nâ<> d esti-nados a ·réos de crimes com·mu r~>; o sitio não at.tinge-
rus üOUS.''lS, mas só as t:tessnas; a·e u nid.o o Çúng1:esso, dará c.onta ·das medidas: 
que .houver tomado ; as autor ida-dY.'i que tenham ordenado taes medidas t;erâo- · 
a-..atpOnsa v eis pel<>s abusos commettidos. 

Não .posso, ' S1·. PTesidente , dar a. qstas theses o , desen volvhúento que 
·d.e..<~ejruv>a ·porqu e e.stmt Jl.g~ira:men te ln:COJn1mocta.do; antes <le deixa.,· a, Ü'Í-bun a, 
pm·ém, precizo. r.,>ponder a uma ·Objecção formulada pelo nobre Senador pelo 
~io 'Grande do .sul 1 <;~ q ue tem sido considerada como in ·esi}Ondivel. Aeredifo. 
que conseg•uirei satisfaze1· ao i!Justre amigo e coUega, l}Qrque a ta1:ef,a. .me pa-· 
rece bem simples. 

Disse o honrado senador; "A Commissão de Constitui<:áo na en.unwra.çã,o.' 
clfl.S gaira.ntias q•ue devem ser S·t~s-pensas n.os •tres Estados do Bul, não in.Chtiu 
a . do ·§1 22. do aa-t. í2, ~·e!ativa ao 7~~J.beas - ao·rp·"s e como pôde :coexistir o fllti<#-
com o ha.beas-corpui~. " 

S. Ex. ·é medico, não tem. es tudos de clü·eito e por isso, for-mulou a ques-
tão q•ue acabo de e xpe>1·, .p<>is, encontr·aria a solução qu e 1:iede. no p.t·oprio• § 2Z: 
do art . 72 . 

O e'$taclo ele sitio não !Supprime o ha·be(tS-cO?'JHis, suspe,nde-o a.penas en~ . ( . . . 
re.la.çào ás garant ias enumeradas ou m e rtciona!k'l.s na rel;Jo1.nção ·ou d eoretO> 
que o clecla.rar ou em re·Jação ás f a!Cu ldacles que o sitio confet·e no Poôer .. 
E .xecutivo. 

Por exem~plo, o sitio pe.,·nlitte que o Gover•no cleten./w. ou àeste·rre os ·ci-
da·clàos · ctue elle SU'Ppôe .sejam ·p:erig'OSJOs em uma. ~·ocaJJ.1P,ade •em relbe.J.JJão; .d'e-

. - I 
c.laraclo o sitio, é detido o cidadão t:aJ. e d(•isterra.do, nao ha ha.bea.s- co•I"IJ:II.S ca-
paz de va.lel -o. Está p.reso, n1uito ben1 .preso, e vae mesmo pru:a o desterro . 
. M.as s u pponhamos q.u e em vez de destm'mclo é o ,taq cidadão ba.·l,tido ou de-
p(n·t<tdo; ora, não •podendo o governo banir, o seu acto é attentatorio da. lei. 
é il'i·ito e rru1lo e os tt·ibu n'aes ·ou juizes não terão e:tcJruq>uLo de con.eeder a 
ot'<i~m. de ha.bea.s-cor1)'u.s·, no .l'i-g.or oso iOUllllpd·i-rrJ.ento od'o seu 'Clever. 

{;:tutro exen:il)lO : a Constituição auto~iza o g-overno, na consta~cia · do fii':. 
A:io, ·a dete·r Qs· ci-dadãos suspeitos ou criminosos politicos em logaees rião ' cles-
tina.clos a prisões d·e réos de crimes compn•u n s. Ora, supponham.os que o go-· 
verno mão l~u estH. d:i-sposição constitucional ou ni'ro enco~1trou .ele pron1opto 
\JaSa.s apropriadas ,para os infelizes apanhados nas 1·êde!s do s itio e os recebeu 
em uma prisão destinada a réos de crimes· communs. 

E' o caso do ha.beas-co?'P·ILS, porq·ue o governo fel'iu a Constituição, violou 
unn l>receilto della, ;eor:fundiu na mesma. 1>risão clda.:lã.os innooontes -e nmtul'al\.-
mente de altas posições ·sociaes com calcetas, com homens convencidos de-
crimf'S communs, quando a lei os m a ndou separa1.· e só pe1.n1ittiu a cletençii.o· 
~i os SU ~·pf'itos de CI'Õme poJi.tiCo ou erimlinosos polH:icos em calsa eS'])eciaes, · al'ã;(} 
destinadà.s ou O'Ccupádas por criminosos comm:uns. 

Vê o nobre· Senador pelo Rio Grande do IS,'u.l, o sitio não importa a S1.b'>.-
pensão absoluta do 7w.beas-ó01'p'll.s e ê isto mesmo que se depn~h encl e elo.§ 22. 
do an.•t. 72, · citado por .s·. liDx. (lê); 
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"' .D(J;r-se-ha o "" lW-beiLs-<CDt'PU.S" sem-p1·e· que o ~n<lw&tu:o· s"óftrer, 'OU se achar 
e·m im~nimente pel'lgo -d-~ · sotfrer '!.-<iol~"1!.Ci<l., Olt càaéçã.o, poi· illegallilaàe [l'rt 
tt1Hu:o ·(I e . po<b.?r." 

N 0 p.t•im~iro e xemplo dadc· por mim, o ei.d.ll.dã.o d~sten:a.do •pod!ia queixa·r-
sli rre· uma violencia ou ocoa.cção il9egal? -Não, · o clest-érrõ ·'é legal, · d.urà.nte · o> 
sitio . Ha a,bulso de poder neste r;aso? ~ão. o .siti-o dá ·];J'Od:eo.r· •pa.ea desten·<w. 

I 
Mal> em vez . ·âe desterro, -hauve banimento 011 de portação de uni ciil:'ldão. 
búl;.~ile i ro. .Est-a violencia, sim, é i-H~gal ,_ dá -se então o manifesto abuso de 
podét · <' ' como d·urante o sitio o eidadão con'tinúa a 'ter a pro:tecção dos -t!'i~ 

hunae.s, .o ám-paro do Poder Judic!atio: é o caso de habeas-cMp:uiS em pknis -
·s:rno t:õtado de sitio . 1Sobre isto não ha e não pode1·á haver· a m jehor. sOinbr& 
de· d-tlvidà em<ruan.t.O ·hollvex· · l()ons-titui t~ão e tp<YVo ·capaz :ctJe· ifaael-a. re-speitar . 

· · o· SR. Jl,AMnlO· l3Alicw.Lüs: - O .pt'eso n.fuo '[.]{)('ter& a llegru:· semp·re que é 
irt·L.OC(!lte e ·victima de abuso oe poder? 

' {) Sit LEOPOLDO DE BULHÕES: - 0 cidadão detido p6.1e allegar O que (!IÚ ' 

zer , mas ais a:uto1·idades judiciai'ias !<ab~m o seu officio e só conce~letão <> 
Juil>ed.s - co?·1J11.s, (Jiu-a.ndo fôr ·<!a.So deJ·le, isto é, quando evidentemente o l>O(le :· 
eXeN•Ü'vo Q,lJ as autoridades adininistrativas exor.bitarem. 

~' . Ex. acha que a 'l.ilega.ção de innocencia vale a.Ig·uma cousa no !'e-· 
gi~n do' sitio? Pren de-se por 1nera suspeita, prendem-se innocen tes e não 
il1í1c-ú•ntes . 

o· SR. 'RAMIRO BAnCEILr.~,s : -o U'it:HUlal póde ped!I' prova.s. 
O SR.. LEOPOLDO DEl :::IUI.n.ô&s: - IDm regra não af3 pede. conten.te.-se em 

ouvir 'sol)re , a petição do pacjente a autoridade qu e orde.no.u a detenção, e in" 
fo~:mando 'ésta autoi·idade que o motivo da detenção é político, sob o regl-
men do sitio, não se· conC.Od€' o lut'b eas-conm.s . 

O SR. RAMIRO BARCBIL!-~~: - O tribunal não t em obrigação ele pedir ill' ovas 
<1neum eiltaes? 

O &R. LElàPor.oo DEl BULHÕES: - Aq.ueUes que comparecen1 dean.te do tl'i-
,bunal soli cita ndo ha.'b eas- corJJ•u.s i·nst.t·uern a s suas ,petlições com O',s c1ooumen-tos 
que c op.s·eg·uem -co1h er ou apresenta·in-ós ·POI' occasião do debate que alli se 
::tbr·e,. en'l dia e hora dete,r·.minados, para 'provar as sua.;; a.llegações. 

Foi, pors·, Sr. Pre)3'idente, muito ·-propositahnente que a Con'ln1.issão de 
'Constituição não incLuiu entre as gat·an.tias q-ue elevem. se!' sust>ensas n os 
IDstados c1.o s ul , -a do ~ - 22 ·do ar_t. 72, a. Con.stit•uição não d'á competen cia •'~-O . 

Congresso pa1ra d'eor etar· a. sus1peruJão- absoluta ·d!o -habe-as-.co?·P'lti,S' . .• 

O SR. RAMIRO 33A.RCELLos : -A Constituição não di~ n a da disso. 
O &R . LEoPoLDO DE BULHÕES: - .. : ella. s uppõe em exercício durante o 

sitio o ·poder j.udiciario, protegendo os Cidadãos contra os abusos do Governo. 
Para amparar a fraqueza de minha opinião nesta mater·ia, ~hamo em m eu 

a uxiUo a a utoridade -de •Uln mestre, que muito se ,~alientou na com1111issão dos 
21 e nas grandes questões que se debateram na assembléa constituinte . 

Refií·o-me ao Dr. JoBé Hygino, lun dos .luzeiros do Supremo '.rr·ibuna l 
Federal. 
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·-Com elle mantfesta:..;secide Inteir-o .3.(;;Cô1·~o · .o . Dr:~. Piza.e Almeida, -wna: das 
giopaso da magist.ra:tu1·a federal .e do .- .paiz._: Ouçâmol-ps: •. 

V~stos e expostos os p1~sentes autos de ~etição de habeas·-cm·p~, .em Q..!IJ'>. 

ê ·paolelite·.Antonio ·Roddg.ues.; .•. n egam a. .. or.dem. de ·soltura. ao wciente,-attenta 
a;. informaçãú. .. de · ohefe ·iie · .policia· desta capital, .. :~< a . qual declara a . natuL:ez~;~. .. 

. : ·S:ripremo Tábunal .. ,Fed€11-a.J:, .. 2J,Jde .Jan.eiro ... Q.ce .. il894 .. ·Freitas He1>1'iqu~~;·. 

l?':r'esidente ·. ~· Andrade :Pi-n'lx> úlâ:O conheci.) -:::- .Pm·ei1·a. ·F ·mnco .. - ·.8!W!Jtfl<, 
J'Ub'l;irn-:· ~ .O'ftii{;io· Loureiro. :.+. . .A.q.wino.·.e .Oa.stro .. . co-- José Hygrmo, veru;id!J .• . _. .; 
· ''" :"Dos cautos· ·vê-se· .que o> paciente se acha . . preso n a .Casa de ·Detei).Ç~fl- ·:PW.: 

moti·V'os políticos. ., , . •. : 
· · ' 'ICó.hced-i '.3;'.'-0l'deY.n : .de. !SIOltU!l"fl<, corno a tenho CO'Iwedri.do em ca.Sos ideJlti;: . 

cos, . pnrque;o segun-à<. ·o art:- 80, § 2•, n. li :da 'Constituição, as prisões · d«<:re-
tadas em esta do d~ sitio por considerações políticas não podem se1- eff.e.r-t.u~"; . 

~las .. em:' !ogaves . 'desti-nados . aos t•êos de ~:::rimes .·comm:uns, como é a . c-as~ d e 
DetenÇãp . .. ·• '·' ·: " ' .. · ::· .. : 

"!A p1·isao'' db •paciente é·, po!s, illegal, não. pelos 1notivos que a deter,~, 

mina ram, attento o estado!·â'e ·si-tio, mas p elo .l ogar em que elle se acha . . dl}- , 
tlc]t,, ·e .pot' isso '"abe no · caso o 'ltab-eas.- co1·pus. 

'"A s uspensão de-s te 'não ·D.JÕde ser absoltutJa ·,e }n.c.oo'ldiJcional , qurundo li.:mi·· 
tado é o poder de tomar medidas de repr~ssão contra a s pessoas '!Onf~rido ao. 
pode!' executivo pelo· me smo art . . 80 da Constituição .. . 

"O excesso de- poder no exercício· de ·uma··t<il· .a-:ttdl:mição importa offe1~sa. 
di.' direito: ;in àividual;' que está sob a protecção do ... Ppder .Judiciario. , 

.·"Con!f-o=a-se· com esta, inteHigencia o. art . 6·5- §<'-B• do regimento do S.u.J 
preme Tribuna l F ederal. m:xnàando que este trlhuna.l se decl:J.re incompetente 
P.ll'a conhecer a m•d'em áe )1,abea~"corp1~, si se tt·atar de ~ne<li!Ut de 'rep1·es-
são a1Lto•·iza.da pel.o a.11t. 80 da Con~?tituição, em-quanto durar o p·stado de sitio .. 

Ora, a medida de q.ue se h-ata, lor1ge de' ser autorizada, é expressamente 
· ·vedad'a .p o1' {Lquelle art igo e, porb3into. pede ., 1'llstiifiea .-.o habeCI!8-cm·1JWS, coma .. 
<'ecu~-so constitucional j.rurtit!lldo para todos os ·-caisos em. que o cid~dão s<;>t;-; 
f i er em · sua liberdade individua l um constrangimento não ruutorizado por lei. 

·''A m$ma doutrina é sustentada por .Alcosta: 
· "Puede succe.ler. 1ambierr-, -diz elle em s eu livro intitulado Gil.rantia.~ Con. 

st ituc·i.nnc les, a fls . 2'1 9 . qu e (el Pode1' Ej€;Cutivo) dk::te medida!!\, que ·no 
estan a-uto\·izadas, condene y- a,:pliqu e penas ... . Qual. será la consecuencia:'~ 

Que l'emedio tend1·ii. todo esto?.· 
"La m eciick1 y svs a.pli('(tci:anes son, sin duda, dliscrJ.cionrules, 1~e1:0 lo· SO'll 

en· Jos limites que la constitucion !\a deteni1'inado á au respeeto. 
" [[,a irresponsabilià.ad absoltita non cuadra bien con e! organismo de 

nuestro Tegimen ele gobienw, ·q ue se f unda en principias de g.a;rantias :i·eci-
J>roca;s y ~a1·te ·de la -liberdad . civil, como de la política .. . . 

"Asi, en los casos a que nos h emos referido, existe t·espon.sabilida.d;: y fli 
ha ce- e~~c~Wa. 110r e1 juici.o- :polltico q~te a.1.1tor rsan los articulas 4-5. 51 y 5:2 de 
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i )a.." ÜQ!lstii.ucion, ·entanU:l h ay· un mal clesenpefio ó • tln d'elict·o en: el e,ier çJ.C.Io 
de- !!'tis funiCciones ; pero de-:::Iatado -e!· e.Sta.dó -.Ue. si>tio y -ejeroitada.s .-Jas. ' medida-s 

· í'j'lJe --autori.s'tL . <"l p a rtic-u lnr -ca.r~ ·de todo reourS(r ,contra: e1les. 
" •Sin·· -enbarg o, · en .. el segundo ·caso.- . el pa:t.•ticu lat: · t:ien-e . ·q ue . 'encon~rar -e] 

' l'e~ec1i-o ·· de ·hacer· ··efect ivo ·el derooho q ue ·.consagra, ··en·. el . m pn1.e nto -mismo 
'iórl ·c1ue se produ ce; y entonces ·parece logico se : an • lo:;; · .tribunaes de · j u:srt:icia 
los que deban ampara!le . . . " 
... ,,, "Piza e • .A.l?neida .:..,.-. Vencido , De accordo- ,com .o voto do Sr . ·Ministro 

' •J:ooê "Hygino : " . 
Vê V. E . ; '8r . Presidente, até o AJ;cort.a,- citaldo !pelo nobre se.nador ~o 

Rio de J~1neil·c- •:Para a pok'l.r a sua doutrina. d-e sitio, a té o esc:rtptor argenti-no 
. que di;<l€>ID ser· aJpol ogtijsta dü ai"O.'OCJho ·em .. rnat,e1;ia. <1e sit io ,. até' ·elle concorda 
em q•u e o "habeas-c?rpus" ICOexfste com o ·si tio pa~·a iun})ecllr , que os 111busos 
vinguem, até el<le entende q ,ue o 'Poder Jm:ló.cirur'io . não -se des<!.·l·nw., · durante o 
regbnen de excepção, do ef<fi-caz in.stntmentp de : _prote.cção . . da liberda<'le in -

. divi\lual o ;• ha~eas-.corpus". 

O tSR . Q. ·BocAYUVA: - AJgora V. ·E.x. ev>ita cl.ta" o arest o do· Supremo 
·'J.'dbuna:l Federal ; ·que r econ h ece a s ua . incompeteneia pam conc.eder nes5ts 

'· c:l.sos .. haõeas-co?·pu.s. 
0 SR. LEoPOlJ)O DE BULH.ÕES: 

·e· o v Q:to · vencido dos Drs. Hy:gin o e Piza ·e -A t'meida . Não ha 111res to ' contra 
' a· lei €"---pressa, contra a Constituição . 0 voto vencido é ·<qUe está de ·accordo 

corri a lei; é ' que consagra a verdadeira dou crina e por · isso, ·peço a V . . Ex. , 
' gr. P.resid'eiite, licença •pa rá transcreveJ•o ·no m eu .-dliscur.<;o 1Jerb·wrn a.d verbwm; 
·' é· ·um·a pérola qu e dará· m erecimento e v·ru1or a minha dl"d.Ção. 

O · SH . ·iCoELHQJ RoDRIGUES : ~ Faz 'mu1to· '!Jen1 . 

. 0 •SR. ' LEOPOLDo DE ·BuLHÕES: - Não é só ·o Podet· .Jlld.icia rio ·que deve 
estar vigilante nas occasiões de s'Uspensão de · garantias para evitar os abusos 

·t:ias autoridades administrativas; .o .Pode1· Legislativo deye ·reunir-se pam 
.a uxilia3-o a conter. os excessos q.u e a extraord.inaria medida provoca. 

E' por isso que a le i fran ceza estatu.e - decretado o estado de . sitio., 
a~ .camm-as c1e1mir-se-hão den tro de 48 .horas lnclependent.emeT\te de con-

·,vocação. 

A experienCia está provando entl'e ·11ós que toda a ' 'igilancia, todà a 
!'iscalização é pouca porque ' os abusos fonn igam e a,f:l'-rontam até os proprios 
poderes soberanos da nação. 

Ponderou . fi:n bn-en.te, .Sr.. Pl>esiden te, o nobt·e: ,sen ador . ·pelo ·Rio Grande 
'do Sul que o projecto .da ·-commissão é parcimonioso em m a teria de -s uspe n?ão 
de .gar.a ntias ' e .. julgou-o tão · •brando, tão s uaro:e, tão . n ullq como proje cU:l de 

· · •sitio .que .lemb rou a proposito um ·baptisado . de bon ecas . . Vejamos . a ._S'UA.vi-
., dade:· dn.s dispos ições_ do projecto: e lle . lJiUt~l,'iza ao governo. a . s u spen4er . até 

·31· de ··Agosto em Santa Cathaorina, Paraná e Rio (kande .. as segu in_tes gara.n-
lias ind ividuaes, consigna.àa-s · ;nos . dl!flferent~s para,graphos .. do f!rL 72, a 

• 
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.. abe1·, ·§§ 8" , lO. 11. 13, 14- .P:wa •·espcm.der <W noi>t··e senador creio q_ue 1Sér'á, 

bastante let· as disposições C011Stitucionaes (lt'!): 
.§ 8.0 A .todoo. é Ukito russociarem -se , r~unh·em-~ lh'1'emente e sem a.t1111M, 

nã~· podendo inte1·vlr a policia sinão lJa.ra· manter a ordem public--c~. . 
. § 10. Em tempo de paz qualque1· pode -entrar no tet·ritorio nadónal ou 

.;ieJ,Je sahir com a sua lfoa:tuna e I!Jen:s; como ·e <qtla;n:do lhe convier, i·n.depei1den-
temen te de pa.ssa.rxH·te. 

§ 11. A casa é asylo inviolavel .do individuo, ninguem pode a hi ·pene-
trar de noite sem consentimento do morador sinão paTa acuclü• <1lS victi.rúas 

-<ie .cr1mes ou desastres, nem <le dh'l. slnão nos casos e pela fórma ])resm·~pt& 
e-m lei . 

·§ 13. co\.' excepção de flagrante deldcto, a. !prisão ~ão poclera, exec.utar-;se 
s inão depois de pronuncia do ind-iciado, salvo os · caso~> determinados em lei 
e mediante ordem escri'Pta da autoridade competente .. 

§ 14. Ninguem poderá set• cO<nservad-o e1n rprisão !58111 culpa fOtll11<l!da, 
,·alvo as exc'e.pções especificadaJS em lei, nem 'levado a ;r>risão e neHa.· detido 
se presta·r fiança idonea, nos casos em que a lei a admittir". 

O pTojecto, Sr. Presidente, autor:iza a Stlspensão de todas estas garantias 
e acredito que arma perfeitmnente o bt·aço elo governo pat·a. esm agar· a 
revolução no .snl . 

Com e.fijjeito, fica o govet·no -habilitado a impedir a,'l reuniões, a exigir· o 
passaporte, a varejar a casa do cidadão de dia e de noilte, a. 11render sem 
c ul•pa. formada, a manter em prisão sem pt·ocess.o os cidadãos suspeitos ou 
criminosos e· v<,>m nos dizer o nobre senador pelo Rio Grande que ê sitio 
par a inglez vêr? Compaado cmo o s itio que temos presenciado, {!e :t'acto é 
brando mas o sitio ta•l como o co-nsagra a Constituição é esse, ê o do pro-
jecto; o que temos visto em execução no paiz pode s er que se !l'unde em 
lei extrangeira, não conhecida. 

Não quero fati.gar n1ais a attençào do 'Senado, vou term·ina,,·, Jna.s 
r-mtes ele fazel-o peço permissálo J)ala Te.corclar, ü·atanclo do art. 80 da ., Cons-
'tltulção, as palavras de Zacaorias de Góes VasconceJqo5 ertt ·r·e1ação ao poder 
n1oderador .do antigo regimen. 

Esse notavel estadista, anwlysando a carta constitucion<l>l de 1823, di;:;se: 
" 'E' -uma obra ·bem acabfLda, perfeita mesmo, 1ua.s tem uma. cla rab<>ia, uma 
-fresta por onde podem p en&trar nella o . al'bitrio e o ;:t.ouso e estragai-a 
·comp:letamente - é o poder moderador. 

Não se engana·va o il>luS'tt-e parla.menta.t·, como os .factos b clmnonstra-
r am, e para s.'l.lvar aquetla constibuiçàc> recorreu á celebre . i-ntet··pl·e~ç~o 
que firmava a responsabtlidade ministerial pelos actos do poder moderador. 

A Constituição republicana ele 18·91 é uma Oln'a de q·ue se. deve orgulhar 
~ geração actual, mas ella tem tambem a sua fresta., o seu cru1canhaor fl:e 
J1.Phi11es - é o seu art. 80. 1ra'DSfonmado 'hotie em larga QX>I1t:a não Só -de 
-'::t:rlJitl·ios e abusos intoleraveis, ·mas de diotadura. 

• 
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FechemO,.'!, · senhorel!!, <~quella fre;~ qua:nto aJltes . · IK'I-' aXteiÕ- de uma ·:lei 
:reguilamentar do estado dE: siti'o, salvemos a. arca santa de nos.'la Consti-
. t uição, a meaçada de sossobro immediato, de inevitavel desastr'e ! 

Fatigado e Hgeiramente incom-modaclo, deixo de responder ao nobre se-
na.dor PQl' 'S. Pa:ulo, cujos arg·m11en to, eontra as inununidade.- pa:rlarnen-

ic.a.l.''<S, .•Por ~aliosos que sejam, :hilo 1eva.rão -o 'Senado a ~~ro'l1un.ciur-.se contra 
·e lla3. 

Si o Senad<J ·quer finnal' at·estos Jla ntateria, ha de permitti r qu~ a 
Cmnara. tklmbém fir-m e e o nobre senador •por S· .' Paulo h a ele se lembt·ar 
do que o seu .projecto de ·sitio, ferindo as ünmunidades prut'lamen.t..'l!res, ·foi 

"J;·('<j()itado pelà iGamara o anno a •t<-aut-do e agora <l Ca,nw:r•a. aca1b<" d e· a!J.:>oprovar, . 
pot.• grande maiol'ia, o pt' ojecto em c1iscussão, . accentuando o pdnc ipio que 
)'retende salva!' - O s-itio não cOmpre'hende as Ü11munidades. 

U m a lei interpretativa só pü<'!e se~· votada por a mbas as casas do Con-
·gresso, e o caso dispensa interpretação. E' natun Ll que a Camar-a. ·i nsista n <t.s 
r-<ua.s icléas e rejeite a emenda do. ·Senado, porq·ue ella estli. com a. Const!-
·.tuição :e- com. a boa. doutr:i•na. 

Votando pelo s ubstitutivo da commissão de Cons tituição o nobre sena-
.:lot· por S. Patjlo evit a a questão das imnl'Unidades, .iá q ue quer salvar· a 
s ua. cahe1·e ncia, e resol ve '~ outra questão dos tri-bunaes milit..'l.res , cont1~," a 
qual já se pronuncio·u. 

S. Ex. terminou o seu briblra.~te d~scurso "honrando-me corn u1n,, re-r.e-
Te ncia e disse que o principio da autoridade é que estava. em per'igo e não 

c . 
-o da iliibel'dade, não só na America como no vel!ho munáo. 

S. Ex . conhece-me de l_onga data , e de h a muito admiro os dotes de 
seu espidto, de seu caracter, de seu coração : Jnas, S. Ex. neste moment:G 

·~ n gana-se . 

•S. Ex. não está. presÜgiando o principio ela a.utoL·ida de. 
O pri~cipio é!"!- autoridade, na ' R epuhliC<L nã<J se encarna no Poder· E-x-

1 ,ec'utivo, mas no Congresso, e V . E x . está fednc1o este principio, com ba-
tendo as s uas garantias .. 

Defendendo as ilnlnunida;des pàr]a.ine n tares, · clefe:ttde a Constituição, 
·d~fendo o P ode r Legislativo, o mais a;utorizado orgão da soberania n.acio mi.l, 
s ou cons-ervador, c urvo-m e dea nte ·do principio éla a utoridade ... 

O SR. CAMPos 'SALL.ElS: - F<Ji V. Ex. q-ue c d!J.ocou a questão nesta 
-terreno. 

Foi V. Ex .· que . al'ludindo a? P~d-er •Executivo, disse que o principio 
·de liberda de estava em C>O.nfl'icto com o principio da autoriârule. 

Servi-m e da. ]Jihrase de V . Ex. Si · erra não é perfeitamente fiel e cor-
·:~-·wta, a culpa não é xninha. Tamhem entendo q'lle a a uto-t-idade está. nod 
1:res poderes, e cada um dos tJ-es- poder·es é t·epresentante e de poSi>tat-io de 
-uma parte da a.utoridade . 

O SR. LEOPoLDO DEl BULHÔElS: --:::: Aprov.eito a, occasião pa-r-<L." t'eti-rando-me . 
·da tribuna, responder ae·" ~bpa1·te <::on1. que .. me llonr·ou o nobt"e senador. pelo 
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; )llstac1<_:> -d?, IJ,io çle. J a neiro,. e ao . mes~o .temp"! fazer ~a .consultl), ; ao meu 
;m~ilj"o chefe, o honr~o senador p~r .S.. Paul?_· , . . .. 

RefirO-Tilt> á note. q,ie vem . .err • .segUJi~ ·ao ·. ai:t. 48 da iC{)ItstituiÇão e 
. ·. l . . :. . : . • . ·;.., . . ~ .• ~ '- .· . . . . . -: - . : 

íJ,ue ,.!ll<tnda consu'lltaT os (!;rts. 6_o, n _ 3, .34 n. ·.· .. .21 e 8(! .- ...... . .. /. . 
. O: .n'?pre dep•utaqo p elo Rio m ·ande do ;Sul diz. que Nl ,estou ~nter·pret~!'do 

,. tp~ ,a .constituição; toleTe.-me ll;lais esta irr,lpe<1ineiicia_. 
Qua l a razão cl1;1. n ota do art'. 48 depois do n. 15.,. em que dá ao Po-;l ~r 

,EJ!:'RuU.vo a fp.culdad,e de decretar. o sitio? 
Por que. essa nota . não appe.reoe após o arL 

. n.hece .. a Constitu-ição a . com pétencia priva.tiva do .1 : . . - ,. '. . - . . ' . 

. ·.-:r;-_: 
34. 11 ,. ~1·~-:~m. que reco,-

Cóng-resso, par·a ·decre-
. ' ·- . ' i 1 '·· I: ' ~ .. -;: : 1 

. . ta<;ão , .. do siti,O.?. Resa · o ar~. 6° § 3°: 
"A1"t , 6. • O Governo Federal não· poderá .intervir em n-egodi~s. pecuÚar.es 

; ' . ~ - . • . j . . ; . -~:· '~ 

aos . Estados, sa)vo : -
§. 3. o Pa~-a .restabelecer a oi·den1 e a tranquillidade n os . 'Est~dÓ~, á re-

quisiç~ dos respec:t;ivos, Governador-es. " 
PareCt)·me que é esta mais · uma conGlição . imposta para . .a ~ecla1~ção· ·.C!o 

s itio, não s6 a"O Ex-ecutivo c.on1o ao Cong1~esso. .. 
•O que quer dize.r , pergunto ao h onrado :Sena dor, o · sitio .em ,_un1 Estado 

sem .. qu e o resp.eçtiv o Gov~rno (I tenha soli.ci~d(l · 
. ·O SR. QUINTI~o ·BoCAYUVA: - E guando os Govern(Js adl1er:em á r evolta, 

r:omo su cc-eclet;:. em Santa Cathar ina? 
O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕES: - V. Ex .. não me ouviu a:té ao fim. N o 

,,tempo . do._ a n tigo ~·egJJnen as províncias tinha m o direito d~ declar a r o es-
tado de sltio em .um ou outr~ pon to, conf·~rme o .exigisse .a onilem · :pub!iéá.· 

. ~f)S ·Estados Unidos, ond~ a .Republica . é fed,erativa, os Estados têm . esta 
·, com p.et.en cia e têm . tambem as s uas leis de h,abeas-.corpus _ 

Na elabor ação ·ilo nosso regim en f ederativo, a preven Ção contra· o s itio 
fQi tal que se entendeu con_veniei1te neg-ar aos Estados "'· facÚ ldade, já con -
Cedida· ás antigas prov.incias ,pelo . Acto Addicional , e . f icou expresso _que a 
m.edida só podia s·er · tomada pelos :poàeres :!;ecleraes; mas par·a_. que . éstes 
nào pudess em servir- se de lla. abt:sivamente ;; § ·3°. _ .. . 
,. o s ·R .. CA.lvn>o:;; :SALLES: --: A ,-.estdcção é po~tivame;.;:te . referente aos 

• . • . J ·. • 

caso~' p.ecu aares aos Esta d os , S1 a pertpnba çã,o é .p u r:a;mente ' loc<~.l, . é . ci1,1,e 
se d& o ca,so d efinido n esse artig·o·: m as si a perturbação. é .Çle o·r<ler)1 g-era.-1, 

... Ju.e ~ecte .a Republica, e n tão interve~ .. o Pode r Feder:?:J: .. . N is to n fc.o ha. 
duvida aJ.guma. 

O •SR. LooPOLno, ,oE BuLHÕES: - Sr. Presidente, eu .. queria fechar 0 m.eu 
discurso cúm . uma .. c have de,, ouro e enc.ontrei-fl . . V. Ex. •permitta que ~e 

' ' - ·~ale ,· porcp;.e · fi>:. ultima.;; palayras _. do. meu discm~o .serão. a!'; :pron_uncia das p elo 
honrado ~enado1· por.- ,:s . . 'Pa ul '?.·. Ulf1tjto bem/) 

,, Ni ng uem. ma.i>; .t.e tJ,do pedido a paJ,..·wd., en cerra-se, ,a ~iscussãq, ., 
Ségue -se em 2" <li s cussão, e ncerrada sem debate,;. () _ <'n: t.·._. zo com . a em~.n~a 

··do •'Voto . em separado.. ... . . .. _.,. 
E~ a n n un c.iE;da. ít ~'9!-a.ção ,qo art .. ~· ,da. .]Jro;Pos,lção,, .. ~ .. " ... 
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·.O Sr. Leopoldo de Bulhões (pela o1·àe'Yn) requer preferencia na votação 
para o substitutivo offerec-iâo peia maioriá elos membros · da Com missão de 
-constituição, :Podet·es e Dip.Joma·cia. 

E' concedida á preferenéía, deiJô.is ele consultado •O Senado. 
Vota-se ·e ·ê rejeitado o substitutivo. 
V.ota-se e é approvado o art. 1 • da 'proposiÇão da Camara dos· De'pubi.dos; 

salvo as emendas offerecidas pelo membro d~ssíclente ela Commissãb ' d~ 
Constituição, Poderes e Diplomacia. 

Ao art. 1": onde se lê · - 30 de Julho - diga-se 31 de Agosto, e 
supprima-se todo o período as~itn con ceb ido: ~ . com as ·J.imHaçii>es dos ' .ar• 
tigos 19 ·e 20 da Constitc:lção. 

Vota-se e é aptJrovacla a emenda do Sr. Quintino Bocayu~a , suppres- . 
:sivà. do art. · 2•. 

' E' a proposição, assim emendada, adopt·~cla e passa ·para a 3• discussão .. 

O .Sr. Q. Bocayi..va Cpela o1·dem) requet· e o Senado concede dispensa ·de 
interstício afim de que a proposição possa s{:r dada para ~rdem do dia da 
sessão seguinte . 

Vem á !Mesa a seguinte . decl~·ição: ' 
Votei todas as emendas do Sr . Qu!ntino Bocayuva. 

''.: 

Sala elas Sessões, 1 O de Julho de 1S94 - AI.1!1·Íno .Afonso. 

SB&SA.O DE 11 DE JULHO 

. O Sr. Leite e Oiticica: - Não vai discutir o projecto, vai a penas apre-
·sentaJ· uma emenda' q·l!e diz •respeito ao facto que se .dará dentt·o do es-
tado ·de .sitio, que o Senado &pprovo~ h ontem . 

A emenda ref€t·e-se <á comarca de Nithet,ohy, onde S;e tem de · .Proceder 
á eleição, ·presidencial, no dia 15 do ·coi·rente .. E' , Preciso, portanto, salva!·.: 
-este dia para que a opinião se . m a ni·fes·te livre das .. peias do .estado de 
sitio. 

~em á Mesa, é l ida , &poiada e posta cpnjunctamente_. em disct::ssão . a, , 
) ' seg-uinte emenda: 

"A<'crescente-se o seguinte paragrapho ao art. 1•: Suspen~er-se-ha o . 
estado , de sitio na comat·ca de Nibherohy no:s dias da. eleiçã.ç presidencia~ 

:'tas G horas da ma~hã ás · 9 horas d~ noite. - IS. lR. - Leite e Oit-icica." 
· ' ' ; :•} 

O Sr. Q . Bocayuva é obrigado a ma.n id'estar ao seu <hÔnr.ado coliega <pelo 
Estaék> das ~lagoas o reconhecimento que ihe vota pela solicitt:.'de que legiti-
mam.imte lhe' inspim b .Estado do Rio de Jane!ro; ,de que 't.em a horira de. 
ser l'epresentante no· senado . . ..!: 
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Antes mesm.b. de S. Ex. lhe h ouvera occotTido ap·resentar essa en~en dar 
justa na sua substanc ia, nobili~sima nos seus intuitos, si tivesse recelo de-
que o estado de sitio p'roj ecta do na proposição que a inda se discute, .Pu ~li\s.;;.e 
attin~ir o acto eleitoral no E stado do Rio de Janeiro no dia 15 do corre.nte,_ . 
mas ];)arece-lhe q ue a simples· observaç~ das dat as torna impos;;vel 'a vi-
gencia da medida, que se procura decretar no periodo a •que se r~fere a 
emenda do nobre Senador., 

A eleição de Presidente do Estado do Rio de J a neiro deve ef:fe·ctuar-se· 
no dia 15. Ora, estamos~ diz o orador, a 11 ; '() projecto estJá a inda pen-
den te da . deliberação do !Senado, e tem de voltar ainda <á !Cama-ra dos-
Depu tados pa1·a lá serem a preciadas as emendas do Sena do. 

O SR. GIL GooLART: - E a em enda feita agora d'á luga r a mais uma. 
diSCUSF-âo. 

O SR. Q. BocAYUVA: - Na Cama ra dos Deputados, está o !Senado infor'-
marlo de que não haverá numero pal"a celebrar as suas .sessões duran-te 
estes dias proximos; 1n-est;me q ue até segunda ou terça-feira da sei11ana 
proxima não haverá l!-lli sessão. porque ~ publicc e notorio .que os Deputados 
do Estado do Rio de .Ja neira a do Estado ue Minas se a usen·taram em, 
grande numel"o desta CapHal, pat·a interesses po:iticos os seus EJstados. De 
mo'.it- que o orador não tem apprehensões desse perigo q ue possa · dar-se· 
no Estado do Rio de .Ja neiro . Si houvesse, acceitaria com muito praZer , •. 
emenda offerecida pe lo s·eu honrado collega. Mas pr-esume q u e a emenda,. 
longe d e facilitar a 11assagem do projecto, seria um novo motivo de em -
bat·aço, JJoOnq ue detet·minaria uma nova disct;ssão. 

Si estas considera-ções parecerem procedentes ao seu hon rado collega,. 
deixa á sua discreção ou sus tentar a sua emenda, si Lhe parecer que elia 
pôde realmente trazer uma medida efficaz ou então retiral-a si lhe parect~ 
rem acceitaveis as observações que o orador acaJba (le <fazer. 

O Sr. Ramiro Barcellos pede a palavra justamente para lembrar ao !Ilus-
tre autor da emenda o fa~to apontado pelo nobre Sena<lor ·pelo Estado do 
Riu de .Janeiro. A e leição é no dia 15. Ora, é_ certo q-ue este projecto não· 
esta1'á nessa data a inda liquida <lo na Camara, e talvez até a s emendas. ·t,e--
nham de voltar ao .Senado.. Julga , pois, dever pedir a o hom'ado Senador· 
que retire a st;a emenda, visto que as datas .estão demonstrando qu e ·eu a. 
n ão é nec~ssaria. 

O SR. LEITE K OITICICA requer e. o Senado consente na retirada de s ua 
emen<la. 

Nã.o havendo mais quem peÇa a palavra, é'n cerra-se a discussão. 

O Sr. Presid~nte: - Salvo recla m ação, vou subrriettei· á votação o P.ró-
Jerto em g lobo, com a s emendas approvadas em 2' discussão . 
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O Sr. Gomes de Castro: -Desejava 'que aJs emendas fo.ssem vota.cias em 
separado . 

•0 :,SR. VIRGILIO DA:MASIO: - ~ é o costume. . 
·O ·sR. PRESIDENTE: - O regiment.o diz o seguinte (lê): 
"·Art. 13'2. Terminanda a 3• discussão, o Presidente POJ;'á ,a votos em 

. primeiro lugar as emendas nellas offerecidas e depois o projecto com as al-
teraç@es feitas . .. 

Portanto, pal:'ece-me que se poderia cahir no absurdo, si votassemos. 
prime.tramente as emendas, porque sendo ellas app.rovadas·, e depois rejeitado 
o projecto .... 

0 SR. VIRGILIO DAMA&IO·: - Isto já tem acontecido . 
O SR. PRESIDENTE: - ... v~nha a ser approvadas emendas que não 

.!lignilficam cousa alguma. (Apoiados.) Entretanto, a 'Mesa submette-~e .á 
decisão do Senado, sobre o modo de votar-se. 

O SR. PRESIDENTE: - O ·Sr. Senador Gomes de Castro reqto:ereu . . . 
0 SR. GOMES DE CASTRO: - V .. Ex. dá licença? 
O .SR. PRESIDElNTE: - Pois não; tem a palavra pela ordem. 
O 'SR. GoM'IDs DE CASTRO: - Pedia que -as emendas fossem votadas e1n 

separado. 
O .SR. PRElSIDENTE: - Em sepa rado? 
O SR. GoMES mi CASTRO: - Sim, porque -eu, por exem•plo, v oto a f avot-

do Pl' ojecto e contra uma das emendas. Ora, si V. E'X. forçar-me a votar· 
englobadamente, tenho de votar contra ou a favor; envolvendo proposições. 
que acceito, e .rn·oposições que não acceito . 

. O Sr. Pres~(lente: - C' Sr. .Senador Gomes de Oastro reJquer que sejamc 
votadas separadamente da proposição as emendas a doptadas em 2" discussão . . 
Vou submetter ao Senado este requerimento. 

·Oon sultado · o Senado, é approvado o requeri.mento do Sr. Gomes de · 
Ce.stró •. 

Procede-se á votação com o seguinte resultado: 
•São ··successivarriente a;pprovadas as emendas do Sr. Q. Bocayuva, qto:~ · 

já o havia sido em 2• discussão. 
E' a prlO posição, assim emendada, approvada em 3~ discussão, e, sendo-

adoptada, v a i ser devolvida á Camara dos Deputados indo préviamente á 
Com missão de IRedacção pa~a r.edig ir a s emendas., 

V-em á Mesa a s:eguinte declaração de voto: 

"D-eclaro que votei contra a propc;>sição n., ~ da .Cam a ra dos Deputados,. 
em 18H4, e oontra tqdas as emendas. •que lhe foram- o:llferecidas nesta casa .. 

!Sala das S·essõ~, 11 de Jul-ho· de 1.894 . ·- .A. •... Cpe~ho . Rpdrrigues. " 

... ..... . --

I 
/. 
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SES'SÃ(O DE 11 DE JULHO 

o Sr . 2• Secr etario lê ·e !ica sobre a Mesa -afim de se1' discutido durante 
o e~pediente di ses·são seguinte e depcis de impresso no Diario do Con~ 

· fJresso o seg.uinte· pa.reeer:· 

Ffeda.c~o das emendas de> ISenaCLo á p'roposição da Camara dos ;De);)p.~ . 
tados ri. 1, ··de '1894, -que deolara em estado de ·sitio diversos pontos do terr!-
torio nad(maL 

Ao art. 1•: 
Em vez de 31 de Julho, diga-se - 3-1 de Agosto. 

·Supprin'iam-se as palavras: ' com as limitações dos arts . 19 e ·20 · da 
Cóns•tituir,ão. 

Ao art. 2•: 
.supprima-se. 

f. 

Sala das tComnüssões, 11 de Julho de 1894 . Mànod Bctr.ata. --' J. 
J. de Sowm . - ·' 

.SESISÃ!O DE 12 DE JTJLHO 

O Sr. Aquilino do Amaral: - Sr. Presidente, quando hontem se votava 
o p~ojebto sobre o estado .de sitio, por equivoco dei o me.u voto .a 1'avo1: 'aa' 

' uma das emendas SUtppressi.vas do nobre senadat· .Sr. Qnintino Eocayuva .' ' 
iDeélar?, ·pcis, a V. $x. e peço .CIJUe .a minha declaração seja. consignailai 
na acta, .que o meu voto é a •favor do . . pare'cer da maioria ' da comm.issão 
do Sen:'l.do e do art. 2• :dá p.roposição dia Camara odos .:Deputados. 

. . . 
•••• • • •• ••••• •••••·\••• • • • • •·•• •'••••• .. to ••' '••••••• ••• ,,,,, ., •.' · •••'• • •• •••. •• ·• • • , •• 

... Entra em . discussão, a .qual encerra-se sem debate, .ad.lando-se a vota-
ção per falta de qum"'Ln, a redacção das emendais uo Senado á ·propcsiçã:o 
da Cama,,a dos Deputados n. 1 de 18·iN, d~clarand·G .em estado de sitio ~té 
3J. de Julho. do corrente anno, o Districto Federal, a comarca ·de Nither.oy 
e ,os Estados de s: Paulo, Pant,ná, Santa Cathanna e Rio Grande do Sul. 

Na· sessão de 16- de ' Julho é ap,provada· a redacção das emendas e - de-
volvi-da a ·proposição · á Camat'a dos Deputados . 



CAMARA DOS DEPUTADOS 

SBSS•Ãü DE 24 DE JULHO 

O Sr. Presidente: - Acha-se sobre a mesa e vai a imprimir para entrar 
na ordem dos trabalhos 0 parecer da ICommissão de Constituição, Legis-
lação e .Pus•tiça sobre as .emendas do /Senado, do <projecto ;n. 7 B,_ ·de ' 1894, 
desta Camara, declarando em estado de sitio a CapitaJI Federal etc . , ele. 

· O Sr. 1° secretario vae proceder á leituea do -a lludid0 p1:1recer. 

Emendas do Sena<Co ao zwojecto da Oamara; do.s Deputados, n. 7 A, do co1·-
rente anno, que declara"Va em estaclo de sit·io diversos pontos do terri-
torio na C'ionaL 

I 
As emendas aJppeovadas pelo Senado, á peoposição da Camara dos Depu-

tados, que declara em estado de sitio diversos pontos do territorio nacional, 
são a ·s seguintes: 

1•, .ao art. 1° Em vez de 31 de Ju~ho diga-se 31 de :1gosto; 
2•, ao mesmo artigo. Suppri.mam-se as · palavras com- as lim14.tações dos 

at·ts. 19 e 20 ela Oonstit1tição; 
3•, ao art. ?• Sup.p.rima-se. 
·A commissão de Constituição, Legislação e Jus·t iça, 3Jttendendo a que 

o !Poder Executivo poe intet:medio do Sr. ministro e secretario ,de Estado 
dos negocias do interior e justiça, informou áquella casa do Congresso, por 
intermedio da commissão res-pectiva, a necessidooe do estado de sitio para!• 
os pontos do territorio naciona-l mencionados na proposição da Camat·a até 
.:lü. dê agosto do corrente anno, e -considerando o parecet· .que, em vista ~o 
§ 3° do art. 80 da Constituição, já teve a •hont'a de interpôr sobre o ar-
tigo 2o - da mesma proposição, relativo ao -p1;az0 f acultado ao Poder Exe-
cutivo para a ex-posição motivada das medidas de excepção_- que -teem sid? 
adoptadas, ·opina que sejam ·approV"ada s a 1" e a <3" clas -emennas propostas. 

Quanto, porém, á 2• emenda, a que pt·etende suprimir na -proposição 
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as palavras - com as lim;itações dos arts. 19 e 20 aa; C'o·astituiçãà, ta· Goro-
missão lamenta qu e n ão lhe possa dar o seu assentimento. 

Parece á Commissão q ue o estado Ide sitio, a que se referem os ar.ts. 3<1 
·§ 21, 48 § 15 e 80 §.§ 1 a 4 da Constituição, em nada a.'bsolutam~mte pre -
judica as disposições dos arts. 19 e 20 da mesma Consütu ição, a~ttinentes 

-a, determina·r a essencia <').e ' um dos poderes publicos estabelecidos, o q•ual, 
na nossa v.ida constitucional, tem -de exis•tir s empre o mesmo, tal como foi 
constituído . O P oder Legislrutivo é um dos orgãos da soberania n acional, 
segundo se exprime ú art. 15, independente dos outros uoderes constituídos: 
si os arts. 1·9 e '20 !pudessem ser prejudi•cados ·pelo estado d e -sitio a. que a Hude 

a Constituição nos artig.os precitados, ou·· o Poder L egishtivo, a;'fectado em 
sua essencia deixaria de ·exi-stir em um momento dado ca nossa vida con-

·stHucional, o .qu e é inadmissível desde que o estado de sitio n ão é sinão 
uma Cl"eação destinada a •proteger os 'POdei·es publ·icos, isto é, a ordem 
'POlitic~ estabelecida porventura atacada por um movimento i-nsurreccionaJ, 
<Ou a Constituição -teria ru·eado a extravagancia politica de uma ·soberania 
.dependente, o que é absurdo. \ 

Não obstante, enten de a Commissão que n ão devem ser supprimiclas 
->(! S palavras a que se refere a emen da elo ·s enado. 

O vpto dado· em separado sobre o projecto, a ntes ele convertido em 
Jlroposição da Camara, invoca uma deli:beração anterior, da qual rpretende 
concluir ter ficado assentado que as i?nmunidades ']JQ/J·Zamentares não esca-
pmn aos e/feitos do s·it·io , isto -<é, qu e a decretação do estado de sitio s us-
J]encle as disposições dps arts . 19 e 20 , da Constituição. 

Os ar ts. 19 e ·20 citados não são garant ias de dil:ei.tos, pa.·,a· ·-poderem 
-ser comprehendidos na expressão - garantias c0'1'1.stituoionaes do a;rt. '80 
·da Constituição, mas sim condições de exis-tencia de um dos orgãJos da so-
·ber.ania n acional; · estes não mencionam dirêitos , mas :oin1 condições dai 
representação n acional . 

Admittido, l){)rém, pOL" argumetar, que, como garantias constituci.onaes 
pudessem essas disposições ser s uspensas, 'n ada obstaria, . e . até a circum-
~tancia do momento exigirian1 que o Congresso as r.esalvasse, decretando 
-o estado de sitio. 

Em face da s disposições da Constituição, é certo que a decretação do 
-estado de sitio não envolv-e em -si, forçosamente, a suspens'ão de t odas as 
·ga.rantias constitu cionaes : de entre estas ha algumas, !lU e, por natureza, 
não podem se..· suspensas, .como 'JlOr exemplo as ;Q!Ue se referem ás liiber-

·dades de consciencia e de culto, aos diritos de .petição e ele propriedade , á 
intransmiss ibilidade das pena;s criminaes, e outras ainda, me~cionadas nal 
-secção 2• do tit. 4• da C'onstituiçfuo; h a outt·as .qflle, comqua nt-0 possam, não 
·carecem de ser suspensas, dell!nte da ·emergen cia ou das difficuldades, que· 
·porventura af•frontam a ordem publica, rcomo, por exemplo, a q u e se •·ed'ere 
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;ao si·gillo ·da correspondencia ou .a que garante a todos os ind'viduos o jul-
' gamento pelas justiças communs. 

Ora, si o tsacri:ficio das garantias constitucionaes não deve ir além dos 
-estrictos limites que a necessidade imponha·, 0 que é innubltavel em um 
regiTJlen verdadeiramente livt·e e democratico, é claro. que o Congresso, de-
·Cretando o estado de sitio, deve, no decreto, indicar quaes as garantias con-
stitucionaes que ficam suspens-as: no regimen antet·im· á c.:mstituição de 
1891, regimen monarchico, assim . sen1pre se praticou como clemonstt·am asr 

·leis n. 26 de 22 de setembro de 18>35, n. 40, de 11 de outubro de 183·6, 
n . · 129 de 12 de outubro . de 1'8137, e os decretos do Poder Ex,,cutivo n. 68, 

·de 29 'de março de 18141 e n. ·'169, d·e '1>7 de maio de 1342; no ~·egimen da. 
Constituição actual, -regimen dem-om·atico, é forçosp que 0 podet· publico se 
não aparte da.quell.a · necessaria indiéação. 

Entretanto! em 10 de Setembro do anuo passado, o Cong.resso Nacional 
-decretou .,, estado de ·sitio _ sem restricção alg·uma, e o Poder Executiva con· 
·derou-se em vit'tude disso, investido da mais ampla autorização, da qual 
uti,Jizou-se em ·diversas medidas de excepção, que poz em ·pratica no intuito 

•de de bel! ar a revolta deolarada no dia 6 claquelle mez. · 
Sendo este o estado das cousas, e não ·estando totalmente suffocaüa a 

.-l,evolta de 6 d e •Setembro elo anno passado, ·como declara a Mensagem d? . . 
Poder Executivo, parece á Commissão que não deve o C-ongresso, no mo-
·ml'nto actua.l, restring·il!d'O, na fõrma su~,·a.citada, de decretação do estado 
de sitio, desarma.r a aut-oridade publica das fa.cul~des extraordin3!rias em 
-que eHa se acha inv;estidaJ pondo-lhe em · riSQo o prestigio necessarfo para 
levar a termo a ob1·a da pacifi•cação do paiz; mas não se sente embaraçada 
-em deixar cons:gnado na <proPQsição desta Ca.m3!ra a expressão - co·nt as 
lim.itações elos ,a1-ts. 1~ e 20 doa Oonstihd.ção, que não enVIOlve, como já dei-
xou .provado, quai€J.Illet" garantia de direito e que se faz indis·pensavel para 
·àignifiJcar o Congresso, elevando-o á altura em que o coN-ocou a Constitu-1-
·cão da RepubJi.ca, e .em que se deve manter oi·.gão da sobera:!lia nacional 
'brasi~eira. 

E~ vista . de taes, -considerações é a Coml!11d·ssão d'e parecer que seja 
· ~-ejeitada a segunda das emendas· 'do Senado. 

Sala das Commissões, 24 de Julho de 1894 - F1·ança Carvalho, Presl-
·dente, com voto em separado. -· Dino Bueno, Relator. - M. Olem,entino 
-do Monte. - F. Ram)O:s. - A. . A. Ribe-iffo ele Almeida . - Ponce àe Leon, 
vencido, com voto se-p3!l'ado. - Trinàacle, vencido, como voto .;:epara.do. -
'Torres Portugal. - Erico Ooellw,. conco•rda =m as conclusõe3 do par•ecer, 
osalvando as immunidade's do art . 19 e recusando aos do art. 20. 

A minoria da Commissão de Legis•lação e Justiça. qu3!ndo lhe foi pre-
:sente ·a Mensagem do Viae-Presíd:ente .da Rep.ulb1ica de )l5 do mez findo, 
pela · ~·ual .commun'icava á , Cama.ra os actof! . gtOVeniamentaes expedidos ar:i!Ss 
.a resolução tomada ,pelo Congresso Nacion~, ai:nda e= funcções, com o 
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decr-~to n. 172, ele 10 de Seten,.bro de 1893, que -delibero.u o esmdo de sitio-
·na Ca:pital F'ederal e em Nitheroy •por lO· dias, exp.oz, .. pór intermedio dQ seU'. 

relato!·, em ~-eunião da mesma Cflmm:issão de 25 do reflerido mez, que. dedu-
li~d9-se da lettra e' do espírito do a.rt. 34 n. 21 e a.rt. 80 H 3• e . 4" da 
Constituição da Republica, q.ue o pl·imei.ro deve1· do Congresiõo Nacional 
logo que se reuna é tojllar conhecimento do estadü ' de sitio dec.retarlo iJelo-
.Presidente .. -da ReptUbJi.ca, ·na sua .ausencia, mwritendo-·o ou leva.nta.ndo-o,. 
a,w:irovando-. ou reprovam'!<? a.s medidas de excepção que ü'nerem• sido to-· 
mad,às e mandando re.sp•ôn:sabmzar as <~~Utor'i-dades p€'1os a:busos comm€ttjdos 
- era obvio que,_ ,pai·a ·cumprk esse dever -constitucional, a comm>unicação· 
do Chefe da Naçã-o d-evia ser completa, já relat~rrdo os factos just;ificativos. 
das medidas de · que lançou. mão .para o rest<~Jbelecimento da ordem •pu-
bliq)l, já. exhibihdo, devidamento processados, todos os. documentos ~ue lhes: 
fo11~~ · .relativos; - q<Ue, porém, expondo o P.l·esidente· da Republica os 
motivos pe1os quaes não lhe era · possivel, desde já, desemv·enha:r-·se desse 
compromisso ~egal, co !locando piOr 'isto o Congresso na im>possihHidade , de· 
pronunciar-se ·a resp·eito e decorrendo da Mensag·em, quand(! não fo&se no• 
torio, _que ai•nda .perduravam . nesta Ca.pital e em a.l-guns Estados do sul' , 

w os efi'eitos da revolta ·d'e 6 de Setembrv ulti>rno, era imprescindi~"el que o· 
Con_gresso Nacional, manifestando todo seu <~~POio e j::On>fiança. ao Poder 
Executivo, .que, ·com o maior pabriotismo, havia velado pe1a . Grdem. •e se_-· 
gou.rança publi-ca, d-ebellando a caudi-lhagem, que, ·tr-iumphantte psphace!ava Ü" 

p,aiz, e tud'a fazendo em · ~efeza das instituíções e d ai suq. c.onsolidaç;.ão,. 
ameaçada,s pEilo ilnpatt·i.otismo de brasneiros amib:iciosos, mantivesse o es-· 
tado dE( sitío decretad-o .pe.Jo Poder_ E:x;ecu'tlvo e adiasse as suas ·sessões lJru·a.. 
15 de SeteinbTo proximo. 

Terudo sido a;presentado., nessa , mesma ·'lessão, -d·e 26, o .I)OOjecto n. 7., 
<J.Ue ~etermina·va o estado de sitio até 31 de Julho, c<:nn as linütações dos. 
arts.. 19 .e 20 da Const-ituiçãJo, e' •qÚe fosse faculta:ffo ào ·P.oder Ex-ecutivo 0< 

prazo nec-essa1rio para a ap~·esenu;_ção {ias irtt5ormações e documentos . rela-
tivvs · ao § 3" do aTt. 80· da Consti-tuição, a Commissãô, em sua .maioria., r e~ 
sol'V'eu qüe, Jlor ocçasião doe se tomar conheé.!mento· desse. projecto, s·er.i.a;. · 

' considerada a M-ensagem do 18-r. Vice-Presidente da R ep·u!Ylica ado? tando ;--
se as medidas que necessaria.S. fossem. 
. . Em reunião de _27 de Jul-ho, s,ubiDI'itti.do á. Comn:üssão de Ju'stiç;.a o-
p~pjecto n. 7, a.piinou a sua. maioria 1 que, n.ão esqà.pando as imm,_;ni~ades
parla,JI\en.tares aos effeitos do estado de sitio, con1lo.rme a inter-pretação da{'!a 
_ao ,art. 80 da Constituição. pelo Con-gresso Nacional, em ~893,- não deviam 
ser aceita s as li~.itações . cog-itadas pelo project6; que não sendo constitu~ 

.. 9iç>naa. . o . prazo indefiniqo facultado . ao Ploder E-xcecutivo pi:lJra se desempe-
il.har do dever que lhe . era imposto pelo § 3o do art. hO da mesma Consti-
,~~çãq, ; a -cqnsequencia _ lo~c.a • . po-r esbe e p,elo.s motivos j~ exp~stos .;Jo~- 0~

. ~~Rã o de ser relàtada . a . Met;sagem, devia ser . o , à!d~alTlen;to. das . ses·sõ~s~ ta-
i 

r 
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culdade que tinha a camara dos Deputados pelo artigo da .Constituição da:. 
·Republica e que, assim, ·apresen~ava ã .consideração da Camara o s~guinte

projecto: 

O Congresso Nacional resolve: 

.Alrt. 1)0 :Fli~;a mantildo até 31 de Julho do corrente anno o estado d_e 
·'sitio para o Distr'icto Federal, comarca de Nictheroy e Estados õe S . Paulo,. 
Paranã, Santa Catharina e Rio Grande do S'Uil. 

A maioria da Commdssão, comqunto entendesse que devia ser elimi-
nado do projecto o ar.t. 2.•, quanto á concessão de prazo opinou que 
fosse rupprovado o ru·t. 1..0

, parecer este ·q-ue submettido ã discussão na 
Cama.1·a dos Srs . Devutados foi approvado .para ser o pr.ojecto aAioptaJd~. 

em todos os seus termos, em sessão de 2 deste mez . 
R;emettido ao Senado foram, pelo membr o vencido da respectiva Com-

missão, a,p.res·entadas, e afinal ap,p.rov·adas, a:s emendas consta,ntes do au-
.togra;pho - suppressivas das pala;vras "com as limdtaçõ·es doE arts 19 e 
20 da Constituição" e do art. 2o. 

Subsistin'do as ·razões €flue determinaram a minoria ~ Co_m..missão de 
Legislação e Justiça a im,pugnar o projecto n. 7, é ella de .parecer que 
sejam adoptadas _pela Ca.m~a as emendas do Senado . 

Occorre-nos ponderar que da discussão •havida .no -senado resultou que a 
interpretação doutri~al dada pelo Congresso NacionaL, em 1893, ao art. 80 
da Constituição e :pela qua,l ficou resolvi'do que as 1mmunidade.!l parlamen-
tares estavam c.ompJrC:hendídas no pr;oceito geral do re:t'eri~o aJrtigo, s6 
podia ser !'egular e digna,merute revoga;da pel•os meios ordina rios q·ue_ a 
Constituição indica e não por um simples projeeto declaratorio d·e estado 
·de ~itio. , 

A excepção cogitada pelo projecto n . 7, quando mesmo adoptada, será illu-
soria., poi~, · ficando suspensas; como reconheceu o projecto, as demais -ga-
rantias constitucionaes e, portanto, o habea,s-corpus, o unico arbitro de fla-
grancia a que se refere o àrt. 20 da Constituição seria o Poder Executivo, 
ou os seus agentes. Para o deputado ou senador .- recurso algum lhe assis-
tiria: · não tinha o habeas-cot·pus, visto estar comprehendido entre as garantias 
suspensas pelo e'st~do de sitio ; não podia appella r _para a Camara, visto que 
a esta só compete -resolver sobre a procedencia da accusação - e nunca 
sobi:e a prisão --,- mediante as forma lidades processuaes preliminares prescri-
ptas pelo m esmo art . 20. 

_, _Na França a lei constitucional de 16 de Julho de 1875, no seu art. 14, 
_ co~t~m disposição identica ã do art . 20 da Constit uição Brasileira. Entre-
t;a~to. a lei daquella Republica de 1878, que regulou o estado de sitio, não 
17xclue_ delle as immunidades parlamentares ;_ ao contrario, dispõe que os tri-

-bunaes militares, excepcionalmente instituídos, são os unicos competentes 
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:vara tomar conhecimento dos delictos que forem corrtmettÚlos e os punir 
q~ütlque?' q1te 

1 
seja a qttal idade dos séus autores ou cümplipes . 

Nem -se diga que a attribuição dada ao Congresso Nacional pelo art. 34, 
n. 21, da Constituição - de approvar ou suspender o sitio que houver s ido 
decreÍoado p elo Poder Executivo - contraria o nosso asserto, porquanto, de-
vendo esta attribuição ser exercida logo que o Congresso se reuna, nos ter-
mos do art. 80, <§ 3, não se comprehendoe; por sua proj:iria natureza, entre as 
suas funcções ordinarias e legislativas . Ahi o Congresso, poder politico da 
Nação, profere, como juiz supremo dos actos do Poder Executivo, vergadei.):a 
sentença e o chefe deste ul.timo poder commetteria crime de responsa.bilid!J,de, 
na fôrma do art. 54, n. 3 da ·constituição, si atte;nitasse, por qualquer meio, 
contr;a o lÍvr.e exercicjo dessa àttribuição do Congresso .· 

·Na RepublJca Françesa, onde, como vimos, a lei marcia l attinge os mem-
J.?ros do parla mento,_ este, desde que o estado de sitio é decretado pelo ~re
sidente da R epublica, reune-se immediatamente, mantendo-o ou levantando-o. 

Mr. Franck-Chauveau, por occasião de se discutir na . Camara dos Depu-
tados daquélla Republica a· lei reguladora do , estado de sitio, referindo-se a 
essa attribuição das Camaras disse: - é seu prinieiro dever, uma ,;ez reu -
nidas, deliberar a respeito, sem esperar a in iciativa do governo, antes de toda 
e qualquer proposta, antes de todo e qualqum· debate. (E . PIERRE - T1•aité 
de droit Poli t iqtte - l 893 - n. 557.) 

Quanto á suppressão do a rt. 2", proposta p elo Senado, a m aioria· da Com-
missão, dando parecer sobre o _. projecto, já opinou pela eliminação desse ar-
tigo que, como ponder ou a minoria, não e:ilcoútra apoio na Constituição, antes 
a contraria, ·só podendo ~ mediÇ!a que · nelle se indica se,,t traduzida pelo ·pi~o
jecto de adiamento já constitucional e praticamente }Jroposta pela Camara 
dos .Srs. Deputados. 

Sa la das commissões, 23 de Julho de 189.4. - Ponce àe Leon. - F1·an.ça 
Cm·valho . - 'l'?·indade . 

E1nenda.s do Senado ao P1·ojecto da Camm·a dos Deputados q11e clecZanr enL· 
estado ·de sitio dive1·sos JJOntos do tcn·i,tO?··io nacional 

Ao· art. 1.: 
Em vez de 31 de Julho, diga-se 31 de Agosto. 
Su pprimam-se as palav1·as: com as limitaçõ~s dos arts . 19 e 20 da · Con-

stituição . 

Ao art. 2• : 1 

Supprima-se. 

Senado Federal, 16 de Julho de 1894. - Ubald'imo do A1na1·al FontoitnL. -
vice-presidente . - Gil Diniz Gonlart, ~ervinc1o de 1" secretario. ~ J~ão .So~
?·es N eiv a, servindo de 2• seci·etario. - J oakinL àe O. Catttnda, servindo ' d~ ':Í• 

...,. ·secretario. - ,Joaq~tim José Paes da S-ilva Sannento, servindo de 4° sect·~~ 

tario. 
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P1·ojecto àa Oam.a1·a dos Dep11.taàos n. 7 A; que dec!a1·on em estado de sitio 
àivm·sos pontos do territO?'io nacional 

O Congt·esso Nacional resolve: 

Art . 1.0 São declarados em estado de sitio, até 31 de Julho do. corrente 
anno, o Districto Federal, a comarca de Nicth eroy e os Estados de S . Paulo, 
Paraná, Santa Catharina e Rio Grande do Sul ; com as limitações dos arts. 19 
e 20 da Con stituição. 

Art. 2.0 E' facultado ao Poder Executivo o prazo necessario para apre-
sentação das informações e documentos relativos ao § 3°, do art. 80 dà Con-
cstituição. 

Cam ara dos Deputados, 2 de J ulho de 1894. Dr . F 1·ancisco de Assis 
R.osa e Silvn, presidente. - 'l'homaz Delfino dos· Santos, 1°. secretario. _ J~ão 
·Coelho Lisboa, 2" secretario. 

0 SR. HERCULANO DE FREITAS (pela o?:clent): - Sr. P r esidente, a Camara 
já se pronunciou a respeito deste pr ojecto, ao qual o Senado accrescentou a l-
gumas em endas. 

Estas teem de ser julgadas p ela Camara e o assumpto é urgente e impor-
tantíssimo. 

Pot· isso r equ eiro a. V. Ex . que consulte a: Casa si concede dispensa de 
interstício para que o projecto e a emenda entrem na ordem do dia de 
:amanhã . 

Consultada, a Ca mara concede a dispensa pedida. 

SESSÃO ·DE 25 DE JULHO 

E' a n nunciada a discu ssão u n ica ·das emendas elo Sen ado ao projecto 
n. 7 B, elo corrente an n o, decla r ando em estado de sitio a Capital Federal, 
Nictheroy, etc., etc . 

O Sr. Thomaz Delfino, 1° Secretari.o (pe la o?·den·•) : -De accõrdo com as 
disposições do R egimento, requeiro a V: Ex. que a d iscussão das emendas do 
Senado seja em conjunct o . 

Posto a votos, é approvado o requ erimento do Se. Thomaz Delf ino. 

O Sr. Enéas Martins : - Sr. Presiden te, desejando quanto antes armar 
·o Poder Executivo para dentro ·de pouco tempo debellar a commoção interna 
que até hoje nos t em trazido fõra da vida not'mal, e obed-ecendo mesmo ao 
accõrdo proposto e acceito pelos dous gru pos que se formaram nesta casa 
sobre o adiamento e as immunidades, desisto da palavra, aguardando-me, 
porém, para na 3" discussão do projecto de adiamen to das sessões legis lativas 
-emittit· as idéas que pretendo expf,r da tribuna nessa occasião, uma vez que 
.aquelle assumpto tem intima correlação com o que o~·a preoccupa a attenção 
.da Camaea . (Muito bem.) 
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O Sr. Nilo Peçanha: - sr ·. Presidente; obedecendo ao sentimento de· 
harmonia que agora domina a Camara, ·desisto da palavra. 

O Sr. Hollanda de Lima: - Sr. Présidente, faço igual d.eclaração, para.. 
evitar a protelação de ·· um assumpt o urgente. 

O Sr.• João Penido: - Sr. Presidente, havia pedido a pa lavra para de-
cla ra r que voto contra as ·em endas elo Sena do ao projecto ele estado de· 

·sitie. 
Pouco di-rei, á vista elo accôrdo geral, quanto ás emendas do Senado.r 

porq·ue o estado de s<Jtio nã,o é . mais necessario. 
·Si V. IDx. consultar os arts. 80 §§ r• e 4°; e art. 34 § 21, verá que não. 

e;ist~ motivo algum determina do nos citados artigos •para decretação do 
estado de sitio . 

Nestes artig<Js se diz que ·o .estado q·e sitio se dá ·qua ndo existe commoção· 
interna .. 

Houve, é certo, commoção intern a; esta porém, Ja se acabou; "o paiz. 
foi varrido e o Governo dispõe de todos os· meios para su<ff<Jcar qualquer 
louco . ·I 

Isrt6, p01<ém , não é de t emer-se p<1ll1que elles já não têm mais r·ec1:rsos 
para preparn:r um nov<J assalto. 

Nada existe dentr o desta cidade de perturbação, de a,narchia, :O es-· 
t a do de sitio actualme~te é, })Ois, incqnstitu~ional. Foi um ];}resente que a 
Camara os Srs. Deputados fez ao Poder . Executivo, sem q1:e houvesse· 
pedido . 

Depois de r ecebid<J ' o presente, o Poder Executiv o não quiz exautorat·· 
aqueHes que ·o fizeram. ü .esta do de s itio fez um m a l extraordinario, ele que 
ninguem cogita, cla hi o mal financeiro. O cambio não levantará emqua.nto 
houver estado de sttio, cuja decr~taçãlo em todos os paizes · •civilizad<Js é· 
feita com logica e reconhecidos fundamentos. 

Si aqui, como em toda. a ,part e, nada existe de extraordina;rio, n ão vejo· 
razão .para se discutir tal medida, que se pretende fazer inopportuna inente, 
em detrimento do nosso cambio e elo nosso commercio e de todos que fi<:am. 
debaixo de uma. pressão tão desagradavel . 

I 
Aquelles que apoiaram a legalidade, que contri·buira m pa ra a morte da 

revolta não podem ficar soffrendo as . consequencis ele estado ele sitio por · 
· causa· de rrneia duzia de .perve~·sos e Cl'inünosos . 

'Si ·elle vai ser decreta.do· ]Jara que não _ haja opposição ao Governo, isto 
é impossível porque mesmo na Russia e na. ·Siberia, nos paizes em.filn 
onde impera o absolutismo, a opposi'çiio sempre se levantou . 

Uma · cppu~ição constit~'Cional é util e não ha Govet'no que possa · mar· 
char sem um r:scal que lhe mostre os · erros; uma OP•P'Üsiçào r evoltosa é que· 

· .é - fatal ao paiz. Não ·estou nesse ·caso . 
Do •Senado s6 acéeito i.m1a emenda e ·é wquella que acaba com as g-aran-· 
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tias, poJ.:qu e não :voto ' o estado de sitio só para os outros, voto tambem 
para .mim : 

Não .acceito a -emenda prorogando o éstado de sitio até 31 de Agosto . 
.A coneP.dermos · até essa da ta, concederiamos tamlbem até 30 de Se-

tembro, até 31 de Dezembro e não haveria m a is limites : m elhor seria então 
até o fim do seculo .. 

N ão concedo nem mais um dia além daquelle que a. Camara, contra 
o meu_ >roto, con cede u. 

A liberda de est:f1. manietada~ e .eu não lto:cro augmentando-lhe mais um 
grHhão. 

O povo foi lega lista, já nã o ha mais perigo. 
Sr .. Presidente, desejava dizer muitas cousas mais, m as em vista do 

.e.ccôrdo pa r a que nã-o se falle mais, não continua t·ei. 
O SR. AUGUSTO SEVERO: - V. E x: . é ouvido com toda a atten ção e res- . 

~ito . 

O SR. JoÃo PENroo: - Antes, ·porém, de con cluir devo contar uma 
lenda, que me foi refe·rida por um botucudo de 90 annos, pon:i.ue nós s o-
mos corno os portu'guezes, .qu e só fecham as suas portas depois de rou-
bados. 

Ha•hia na lsua satrapia, . disse-me o irrdio, uma dElf'sas en.t i·dades 
sobrenaturaes, que continha em s i -todas qualidades boas, de modo que 
cada um a queria para si. 

A deusa começou a ter inimigos, mas deixava correr o marfim e nãq-
tomava providenc•ias. 

M.as os inimigos, ruq uelles que a queriam para si e não para ot;• ou-
tros, começaram a t.rmnar e levaram-a para uma emboscada. 

Ahi · atiraram-se sobre ·ella demonios e féras . 
. Os a,migos, aterrados, c01neçaram a protestar n1e.s recuando sempre. 
:Mas, como a v irtude j.âmais fica desamparada, appareceu urrt a njo 

·extermina do!-, q ue deu combate a demoriios e féras. 
, Quando .a batal-ha estava ganha, começaram a apparecer os bons . ci-

uadãos, a quelles que a não queriam só pa ra si. 
Entã-o, o .an.io entregou-lhe a deusa bem amada ' e àisse-~hes· Jevai-a , já 

não co r re p et·igo, m as elles disseram: não, aind;t é cedo, ficai com eUa . 
E' o que acontece actua'lmente. 
A liberdade, dep.ois -de quasi morta. é restituída .pelo a njo extermi nador-, 

que acabou ;eom a revolta; mas os a.m.antes secula.I'8s da liberdade votvern 
e dizem: ·não não-, ainda .. é cêdo , guardai-a ainda •por 31 dias, augmente-
mos'-lhe mais um grilhão. 

A · ~es não acompanh·ó. 
E . tenho dito . 
. Ninguem mais pedinldo a ;palav-r:a, é encerrada a di,soussão . 
Procedendo-se á: votação da 1• emenda liÇl Sena.<lo ao rurt. 1•. verifica- . 

~ que não ... ha numero. 
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O Sr. Presidente: - Vou mandar procede;: ' á chamada. 
' Procedendo-se á chamada, verifica-se te1,em...se ausentado os S1·s. Au-

gusto M-ont~megr.Q, Bricio Filho, HoUanda de lAma, Costa Rod•r:igues, Ga-· 
briel Ferreira, Ildefonso Lima, Pedro iBorges>, Au~usto Severo, To1entino-
de ·Carvalho, Mar-tins Juni011, R ,ocha CavaJJ,canti,, Octaviano· Loureh·o, · Loo-
vegil\:lo Filgueiras, Sebastião Landulpho, Marcol1crlo' Moura, Torquato Mcr-
reira, Gaildino Loreto, França C'arvalho, · Erico Coelho, F1<>ns&ca Portei'la,. 
EU2!ebio de Queiroz, Ernesto Brazili-o, Ai.lmeida Gomes, OctaJviano de B >·ito, 
Lamounier Godofredo, Arthur Torres, Simão da Cunha, Pamiso Cavalcamti,. 
J'll.!io de Mesquita, Padua S811les, Vieira de Moraes, Cinclnato Braga e · Her-

, / 
menegildo de Moraes. 

O Sr. Presidente: - ·R esponderam apenas a. chamada 102 Srs. Depu-
tados, 1:1elo que fica adiada a votação. 

SESSÃO DE 26 DE J•ULHO 

E' annunciada a v.otação ·das emendas ·do Senado do projecto n. 7 .8', 
de -1894, deca.ra.ndo em estrudo de sitio o_ Distriocto F1ederrul Comarca de Ni-
ctheroy e os ·Estados de S . P aulo, Paraná, Santa Gatharina e Rio GTa nd& 
do IS\ul. 

· O Sr. Presidente: - Vou submetter p-or partes a V10taç.ão da emenda 
do Sena.,o, ao art. 1 •, Porei a votos a ·primeira pa-l'te assim redigida: em 
vez de - 31 de Julho - diga -se: - 31 de Agosfo. Em seg·uida submet· 
terei a. votação a z· pa•rte, assim red-igida: supopr:mam-se as ]}3JlaJVras: -
ccrrn a s 'Ihnitações elos arts 19 e 20. 

Posta a votos é approvada a 1• parte da ·emenda do Senado ao wrt. 1• 
do •-projeeto n . · 7 B, de 1894, isto é, a ·que diz: em vez ele - 3-1 de Julho-
-diga-se: 31 de Agosto. 

E' annuncia-da a v-otação da 2• •parte oda emenda do aort. 1<> do projecto-
n. 7 B , de 1894 . 

. G . Sr. 'Aleindo ' Guanabara: - (pela o?·àent) requer votaÇão nominal 
para a 2• ,parte da emenda do Senado ae: art. 1". 

Consultada. a Camara a-pir}rova o requerimento de. .Sr. A•:cindo Gua-
nabara. 

Procedendo <á votação nom·inal, respondem. "não", isto é, não apt·ovam 
a emenda do Senado r,e.lativa á su1pp-ressão elas <immu:nidades paTlamenta;r~ 
dos arts. 19 e 20 da €onstituição -Os Srs . Gabriel Salgado, -Sá . Peixoto, 
Matta Bacellar, !En'éas ,Martin-s, Augusto tM-ont enegro, OaTios de Nove.es, ·•Er'i-
cio Filho, IHollanda de Lima, !Benedicto Leite, Viveiros. Luiz Domingues. 
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Cosla Rodeigues, Gustavo Veras, E-duardo de Berrêdo, Christino Cruz, Ga-
briel F erreira, Noguerra Para naguá ,Gonçalo de Lagos, T orres Portugal, !l-
defonso Lima, João Lopes, Helvecio Monte, Augusto .Severo, Tavares de 
L yra, Francisco G urge·J, J •unqueira Ayres, Arthm- O.rlando, T olentino de cru·-
valho, Pereira de Lyr3.> Gaspm- .Dt·ummond, Coelho Cintra, Luiz de A ndrade, 
Arm.indo Tava;res, Marciomilo Lins, Gon çwlves Feneira, Corn e!io da Fon· 
s:=, Medeiro e Albuqurrlque, Miguei Pernambuco, Ca~lüs -Joi-ge, Clem'ffilüno. 
·do M~J~'lte, , Roc-ho Cava1oo'llti, Octaviano Loureil-o, Menezes Prado, Sa;ntos Pe-
reira, :August o de Fr.el.tas·, Neiva, MHton, Tosta, Aris.tides de ' Queit·oz, \Eduar-
do Ramos, Paula Guimarães, V<ergne d e Abreu, Rodrigues Lima, Tolen-
iino ·dos Santos, ArtJhtu· R:i-os, Ma11coi~no .Moura, Pa.rari,hog Monteneg.t'o, T.or-
q uato Moreira, G a ldinà Lo-reto, Furquün Werneck, Oscar GodoY(, T h o·maz 
Delfino, Lins de Vasconcelilüs, Alberto Tm-r.es, Fonseca <Portella, ·Eusebio de 
Quei<roz, ICosta .A.0av€do, Lúma D uwrte, ICai·valho .Mourão, Ferraz Junior,. 
FranciscQ Veiga, Val!a,dares, , _'\Jrthur Torres, Olegar.io Ma;ciel, Paraiso Ca-
valcanti, Lamarüne, A~fredo ~!Us, Alvat' O Carva;lho. Casemiro da. Rocha, .~1 -

meida Nogueira, Dino Bueno, Costa Junior, Gu stavo Godoy, Adol•pho Gordo,. 
· Padua S!Llles, YJeira .de Moraes, H e r culino de F rei·tas, M'Oraes Barro;3, !Pau-· 
~ino Carlos, ·'Francisco GJ.iceri<:~, A•lves de . Castr.o, HermenegHdo de Moraes,. 
Urba·no de Gouvêa_ e Luiz Adolpho (94). 

Responderam "sim", os St·s. File1:o Pires, Anisio oe Abreu , Pe,dt·o Bor-· 
ges, Framcisco B enevo1o, Josê . Bevilaqua , Si! v., M a r iz, ·Trinda de, Ohateau-· 
bria nd, •Coel ho L isboa, ·Martins Juni·or, F ra ncisco •Sodré, Leov.egil<lo Filg-uei-
ras, J osé I gna.c:o, Flav<o d€ A r aujo, S€bastião LanéLuipho, AthaY'de J •uruior,. 
Antonio de :Si~1 u.eira, José Car lQ;S, Firança Carvalho, A1cino Gurunabara, .-~e- · 

rico de Mattos, Silva Castro, Nilo P eçan.ha, Agos•tinho VudaJ., Ernesto Bra -
zilio, Frà:ncisco 1Santia go, Ba'rro~ Ft·anco JUJn'i.or, J=Yonce de Leon, 'PauJin-o-
de .Souza J.unior, Antonio Olyntho. Almeida Gom·es, •Lamdulpho ·de Magalhães, 
Vaz de Meno, :MonteiTo de Bar·ros, João Pentdo, Gonçalves Ramos, Al<varo· 
Bóte!J:io, Le.onel Filho, Octaviano de Brito , L a mounier GodofTedo, Ferreira 
P ires, Cupertino 'de .Siqueira, Rodúl.p.ho Abreu, Theotonio de Magalhães, 
Pinto da rFons€ca, .Simão da Cunha, CaNos das Gragas, ICosota Maciha.Cto, Jlulio · 
de Mesqui<te, 0:vidio Abramt~. Xavi€r elo Valle e Maria no Ramos {5'12.). 

O Sr. Presidente: ~ A 2" parte da em enda do Senado foi rejeitada por 
94· ·contrà. 52. 

~· ;posta a votos ·e a-pprovad a a emenda do ·Senado, supp.ressiva d.o. 
art. 2o do projecto n. 7 B , de 1894. 

O projecto vai S€!' devilvido ao rSena.do. 
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SENADO FED.ERAL 

• . 
'SESSÃO DE 2'i DE JULHO -

Do 1 • Secretario {]a Camara dos . Dep;Jtados, de 26 do corrente -mez, corit-
lnunicando que aq uella Camm:a approvou as emendas do' Senado · aos arts . 1° 
e 2" da proposição da mesma Camar a que declarou em est a da de sitio ·diversos 
pon tos do territorio nacional, não podendo, porém, da 1· o ' seu assenthnento 
ú. emenda que supprim.e as seg-ujntes pala\Tas do final do art. 1" -- "com as 
limitaçÕes dos arts. 1~ e 2.0 da Constituiçi'w'' - a qual devolve conjuncta -
m ente com a proQosição, JXtt'a_ os devidos <;'ffeitos. -, . ~>l.' Commissão de Con-
o;;titu ição e Poder es . 

A' Commissão de Constitu ição, Poderes e Djplomacia foi lJL'OSC'nte a com-
. m unicaç:ão da Cama_ra dos Srs. Depu tados, declarando que essa Camara não 
pÓde _. dat· o seu assentimento· á emenda do .Senado, suppressiva dÇl p~riodo fi-
nal do art - 1 o da proposição n. 1 de 1394, sobre o estado de sit io, tendo ac::cei-
tado, entt·etanlo, as o_utras emendas. 

A Commissão já teve occasião de intel"j)OL' o seu pa1'ecer sobre a materia. 
em data de G de J u iho co !Tente, e então ponderou : 

a) que a locução - ' gar a n tias cpnstitucionaes ~ do a r t. 30, da Con sti-
tuição _F ederal, 1·efere-se á declaração de · dir eitos · do art: 72 e só compre-
hende as gar a n t ia:; · dos dir i tos individuaes com as liml taçõe!; expréss~is n~
q uelle artigo; · 

b) q ue as immunidades parlani.entare~ , gar m1tias políticas, condic;ões de 
~;:it.istencia do P odet· Legislativo não são privilegias pes.soaes concedidos aos 
m embros desse poder, n ão · podendo, portanto~ - em 'caso algum, ser em atthi.-
gidas pelo s itio; 

c ) que, sendo esta a douti·ina constitucional , em r elação á suspensão de 
garantias, parecia-Ih~ ociosa . a ultima parte do art . -lo da proposição da Ca-
rpara, salvo si se désse a essa. dispoaição mn valor meramente -declaratorio,. 
.determinade pela interpretação arronea que á. materia se t em d_ado. 

A Camara s ustentou o seu voto, confirmando nesta pa t·te o par ecer da 
,Commissão de Cons tit-uição e Pode1:es e Di-plom acia , a qua l é ele pa~ecer que o 
Senado se conforme com , o voto da Camara .. 

Sala das commissões, 27. de Julho de. 1894. - _ Leop_oldo de .. B 1tlhões . . -
Fn~ncisco Machado . - Q. Bocp_ywva (vencido) . 
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SESSÃO DE 28 DE JULHO 

O Sr. Rantiro Barcellos: - Sr. Presidente, tendo sido apt·esentado á 
Mesa o parecer da Commissão de Constituição e Poderes sobre a emenda do 
Senado ao projecto de estado de sitio a que a Camara dos Deputados não deu 
seu assentimento e considerando esta · materia urgente, venho requerer ao 
Senado que, sem prejuízo da ordem do dia, seja discutido ~ pat,ecer n.il- sessil.o 
de hoje. 

Postos â votos, ê a pprovado o requerimento. 

O Sr. Presidente: - O Senado ouvio que o Sr. Senador Ramiro Bar-
·cellos pediu urgencia para erib-ar em _discussão, sém prejuízo da ordem do 
.(lia, a emenda do Senado ao projecto da Camara dos Dwutados sobre o estado 
<le sitio, e a . ~ue esta Cam!ara não póde da r o seu assentimento. 

Tratando-se de· um assumpto importante e tend.o a Mesa duvida quanto 
.ao modo de applicar o regimento, vou consultar o Senado. 

O regimento diz: 

"Para se dar urgencia é necessario que seja o requerimento approvado eÚ1 
discussão, pela maioria dos membros presentes. O senador que quizer propor 
urgencia usará. da formula: peço a palavra para negocio urgente. 

"Urgente para interromper a ordem do dia (ê o caso) só se deve- entender 
.a ma teria cujo · resultado se tornaria nu !lo e de nenhum. effeito s i deixasse 
de ser tratada immediata mente. 

"Vencida a ·urgencia, o if'.residente consultará de novo ao Senado sí o 
assumpto ê de natureza: . tal que, não sendo ' tratado iínmecliatamen:te, s e 
tornaria nullo e de nenhum effeito. 

"!Si o Senado decidir ' affirmativamente, entrará a niateria immediata-
mento em discussão, ficando inte·rrompida. a ordem do dia até a sua decisão 
final; si decidir. pela negativa, será a discussão do assumpto adiada para a 
primeü·a hora da sessão seguinte." 

A duvida .. que pó de suscitar-se ê si a urgencia concedida dá direito á 
·<liscu ssão immedia.ta ou sõmente á disc«:ssão na sessão proxima. 

Já se resolveu pela votação do Senado sobre o requerimento do Sr. 
Ramiro Barcellos; mas esta vota':ção não dá direito. á. discussão imme-diata; 
e const;:ltarei novamente ao Senado sobre o seguinte: si a urgencia ma nda · 

·entrar immediatamente em discussão . 
A Mesa não .quer tomar sobre si a deliberação oo'bre um caso que é 

novo e que não tem apparecido em outras circuinstanclas . 
Consu lto, pois, ao Sena do, s i ê sufficiente a urgencia já concedida ou 

-s1 ~ neJessaria ainda outra votação, para a materia entrar - desde já em 
·, discussã.q • 

. Si ninguem se pronun.ciar sobre o assumpto, redigirei a const::lta nos 
-seguintes termos: os senhores qu& en tendem que a materia põde entrar ini-
mediatarhente em 'discussão, queiram levantar-se. 
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E' . approvada a consul tá . 
Está em discussão a emenda dfJ Sefia<lc ao projecto da Camara dos 

Deputados sobre o estado áe sitio e a que esta Cama.ra não pôde dru: o seu 
assentiment0. 

Não havendo quem peça e. palavra, encerra-se a discussão. 
Submettlda G. votaçãc, Totaram a favor d;., emenda 16 Srs . Senadores 

e contra 1S. 

O Sr. Presidente: - A emenda não foi a pprovada, por isso q ue não obte-
ve os do~;;~; terços dos votos ·presen fes. 

A proposição vai ·ser remettida ao Sr. Presidente da Repub.Jlca para a 
formalidade da promulgação, lndo antes á Commissão de Redacção, para 
.r edigil:a de accôrdo com. o vencido. Tratando-se de uma m ater·ia urgente 
.e SE'ndo possível q ue a Oommissão de Redacção m a nde á 1\!tesa hoje mesmo 
redigida a proposição, vou suspender a sessão por um quarto de hora, para 
esperar esse trabalho. 

Suspende-,se a sessão ás 2 horas e 10 minutos da tarde . 
A 's 2 h oras e 25 minutos da tarde reabre-se a sessão . 

· O Sr. 1 • Seeretario (sen,inclo ele 2°) lê e fica sobre a m esa paru ser dis-
cutião na sessão .seguinte, na hora do expediente, der>ois de impresso no 
JJia1·io 1do Congresso, a seguinte redacção: 

O Congresso Naciona l ·decreta : 

. Aritgo uni co. São decla rados em estado dó s i tio , até 31 de Agosto do 
oorrente anno, o Districk Federa!. a comarca Ndt·herohy e os Estados 
db & . · Pat:1lo, P aran{t, Santa €atJJ:.arlna e Rio Grande do ISul , com as limita-
ções dos a\·ts . 19 e 20 da Constituição F edera!. . 

Sala das ·Sessões, 2 ~ ele, Julho de 1894. -Manoel Barata. - J. ,Joaquim 
·de Ro?tza. · - José Bénw.rdo d.e Medei1·os. 

O Sr. Ramiro Barcellos (p ela o1·dem) requer dispensa de impressão qa 
Teda:..ção 'que acaba de ser lida e que seja ella subm ettida desde logo á 
di~cussão. 

C onsultado o Senado, reso,ve pela affirmattva . 
E ntra em discussão, e é sem debate approvada a referida redacção. 
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Approvação dos actos praticados , pelo 
. Poder Executivo por motivo 
da revolta de 6 de Setembro de 1893 
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. CÀMARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 4 DE OUTUBRO DE 1894 

SElNHoRES MEMBROS DO CoNGRiilSSo NACIONAL: - Jniciapa a '6 de Setembro 
do a nno· proximo passado a aggressão aos' poderes co;nstituido~ . d~ ReP\1-: 
blica, como já tive a honra ele com·muntcar-vos nas Mersagens de 7 de. Maic• 
e 17 e 25 de Junho ultimos, jul•guei do meu dever r esistir esforçad<tmente 
]}lira salvar a Patria da .condição a que se e11.-punha se fosse abandonada á 
ambição de políticos desorientados . e mi1itar·es rebeldes, e mais aind~ . . para 
mante1· illeso o respeito á lei, . e o prestigio da a utorida?e. 

D:sposto a sacrifícios extremos, não hes itei um m omento em aceitar 
êos meus compatriotas <> offet;ecimeuto ~spontanec. do seu v a liosissinlO au,-
xilio, afim de pC!dermos congregados r eagir e a niqui11ar os fortes elemen-. . 
tos de aJtaque e de destruição insidiosa e subrepticiamente fJ.dquiridos pe·.os int -
mis'os da Republica. I 

Fortalecido pelo concurso . dos poderes publicos e apoiado pela Nação, 
em p reguei medi·das extraordinarias, ora afim .de apparelhar os meios de 

. a cção e repressfw, ora para ;restringit· a liberdade individuai! durante o pe-
r iodo da r~volta. .· ' ' 

Da n ecessidade indeclinavel de mantet· a ordem; do dever inil!udive!, 
ue sustentar .coÍn dignidade e energia os podere inStituídos; do empreg~ 
dos meios .coerctivos de defesa a •principio ·e mais tarde · de r eacção. contra 
.:Js r evoltosós: da mobiUsação, manutençã,o, aromamento e equipamento de 
forças; da acquisição rapida rl e . elemento·s de guerra, . resultaram ~ctos do 
g ov.erno que certamente rião pod iam t er sido previ·stos n as leis ordinaria~ 

nem computados nos orçamentos . 
As providencias d:~jos effeitos· inevitaveis se traduziram n a .res tricção á 

. '. . . ' . . . ··· ... 
liberdade iriqiviàua.I como meios preventvcis, referem-se á fiscalisação po-: 
licial do transito nos pontos do terhtorio nacionaL a ttingi:<Ios pe!Q · estado 
:ie sitio e á detenção de .qidadãos · compromeútidos uns e s uspeitos outi.·os de 
éo~participação na ~ev~lm. .. . . . .. . . . . . ·•: 

Da def~nsiva em com eço e ag-gressão postefiior pelas annas l:)t·oviet.:arii 
nab.iralmente as consequencÍas da guerra e o ' trib-iito ·d~ ' sa:~gué ~uja''res
p obsabÍÜdade deve OO:beJ lnte'ira 'á mal contida ambiÇão de . se~~ aútOl;es.. ' ' 
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Nas condições exce!'cionaes em que se achou o Governo '1. bra ços com 
adversarlos de todas as .classes, nacionaes e extrangeiros era de esperar 
que as autoriuades nen1 sempre pudessem apreciar com o necessario rigor 
o grão de culpabiliuade e mesmo a innoeencia dos que eram indigitados 
como compromett:dos na revolta ou s uspeitüs de auxiliai-a. 

Dahi o facto inevitaveJ. de se acharem :promis,cuamente comprehen!ll·· 
~os nas medidas de repressão.' .i~dividu~s e~idente.m:énte · culpooc~ e . out~~ 
a respeito dos quaes não se podia forma,r juizo s\)guro, porquanto nada ê 

mais difficil,. Senhores Membros do Congresso, -do que colher provas con-· 
tra quem astuta e traçoeiramente conspira . 

Não 1·aro aconteceu encontrarem-se pessoas co-·part:ici:pes da revülta.. 
segundo a opinião •pub11ca, mas em relaçã~ às quaes não se poude conse-
guir, apezar dos maiores · ~sforÇ.Os, uma só prova que lhes puzesse em evi-
dencia a criminalida de; e, o qure é mais ainda, houve consp;rado~es . tão 
habeis revoltosos tão sa gazes, que se surp.rehendia a autoridade ao encon ~ 

tril:r, em vez de documentos co~promettedores, indici.os de sy:r:npathia e m~s~· 
· mo de dedicação pela causa · ua legalidade. 

·· . E é esta a · razão por.que muitos e muitos dos q ue dire~ta e indirecta r:riim-; 
te ··auxiliaram aos rebeldes, fciniecendo-l'hes capüaes e innurr.eros outros 
meios de · a ·cção, julgam-se oom o direito de fazer crer que fora m 2empre 
amigos dedicados da ord'em, sustentaculos da a u t.oridade . 

Occupa.r-me-hei ag.ora de assumptos que interessam a i.n dependencia e 
harmonia dos Poderes constituídos. 

Por val' ios e · successivos accordãos o Supremo TriburuvJ. Federa~! fir-
mara a :doutrina constitucional de nã.o ser da competencia do Poder Ju· 
diciario o conhecimento e exame das medidas de repressão tomadas pelo 
Executivo durante o estàdo de siÍ:io, emquanto sobre ellas não se houvesse 
pronuncià do · o · Congresso. 

E effectivaménte foi, entre outros, proferido o wcoordio de 27 de A.'bri1 
de 1 8~2 em q·ue se .proclamou esse principio J,>Or 11 votos contra ·um só 

) ' vencido, na petição de "habeas-corpus" req•uer,i'da em ofavor de cidadão.; 
~nvolvidos na sedição de 10 do mesmo mez. 

·Nessa sentença o Tribunal aocentuou a sua incomp!'ltenc.ia para conhe-
c{ir 'da materia, sob os fundamentos que s u ccintamente passo a exl)Ôr: 
'" "i0 , que, durante o estado de ~itio, .é , autorizado o Poder Executivo . a 

i~opõr; como medidas de repres~ãü a dete.nçãü ou o desterro; · 
2°, que es tas medidas não revestem o caracter de. pena; 

' 3°. que o . ex'ercicio desta faCu ldade extraordinaria .6 conf~rido 
p~~i çõés combinadas dos art~·. 34 § 21 e 80 § 3o da Constituição; 

pelas dis- .. 

4°, que, por força desses t extos constituoionaes, .sómente ào Cong1·es:;;o 
compete ~xaminar e avalüÍ/ . as r azões das rr.edidas de ,-repressão a . es~ 
temPO tomadas; 

. .. 5°, que, portanto, antes. <lo Juizo politiCo d~ Congresso, ~ não é lícito .ao 
P~er Judiciarlo wPr~iar ·_;o · 'll~o ··que tenha feito o Executivo daQ.ueiaa attr!-
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bu:ção :const.itucional; · e que tqmbem ·;não . é. d a ind_ole .do ... Supr.muo Trib.unai 
Federal en.f blv-er.,se ..• n.as '.:funcçí!íes , p:oli~,ica,it . dos P<>deres . •E xe.cut ivos:, e .. ·r.e-.. 
gis1ativ.ps; . r~ -~·~ ·-· . : .c .i :·~ (. ,. ·,, .!·. ; :,·;' '.' 

6", finalmente, <lue pot· consbguinte, emoquanto não se houver pton\:in:.( 
eiado -o •(0-t:mgrRss-o, a . cessação do es tado de · sit;o ·não ;mporfa ·a cessaç;'ãb l das . 
medidas e ritão deci·~taaas· porque, nãe qinünuandb"··estàs à ' subsisEr à te ' 
ser<i1il- submettidos a julgamento · os a.ccmsaui)s -poder-s·e-h{am a rtnullar toaas' 
as pro"idencias ad•optadas em virtude de poder<>sas· ~-azões · dê ot'dein ·pu• 
lillca. · ! ' · .. .. ::· 

Semelhante .iurispruàen cia foi fl.inda confirmada ·u ltima mente ' rro '·accor-
dão de 1 de Setembro findo em que se denegou a ordem de "habeas-corpus" , 
requer ida por u.m preso politico. 

Entreta nto, com geral -surpresa o Supr.emo Tribunal Federal · t em es -
tabelecido nos ultimos accordãos doutrina -diametralmente opposta. conce-
dendo· ,, habeãs-corpús" a : varias presas em 1denti-cas condiÇões _.. ··: . ' ' 

·' Cümp:rindo ao Gov·erno acatar as deLberações do Tribunal· e · atterrdét' 
muit.o - ã necessidade de manter "in integrum" .a h armon ia e in dependenbia 
dos poderes, n ão hesitou em max;tdar pôr' em liberdade a diversos .detentos 
favorec-idos por essas decisões : 

·A ·mesma no·rmà de -conduç:ta., :porém, não püde te·r · com rea:Jção ,;i_,os. 
extrangeiros, ·cuja €Xj)'U.lsão j ã tinha sido decretada, · ut :liza ndo-Ee o Govet< 
no .. do ·: direito, que julga assistir -lhe; de dep'ortal-os sem1>re q u e se · tor-
narem :per.nkiosos á ordem e moralidade publ<i=s . 

Esta a ttribuição dos governos dos- povos civilizados foi · sempre re -
conhecfdá pelos escriptores do Di!'eito Internacional, e põem-na ern ' 'Pra-
t ica. todos os dias as nações ouQ.tas. 

Entre n ês fl de ha muito estava ella consagrada pela praxe e por mui-
tas vezes, solic-itada, por differentes m-otivos, ·foi ultilizada sem que .se 

. c-ontestasse a o Governõ semelhante direito, sendo mesmo para notar que <> 
p roprio Supremo Tribunal já o havia reconhe~ido em uni:Dormes e ' a nter ;ores 
decisõ~s . 
.. ·' Com ·assa ju:risprudencia ins tavel e conti'adictmia o Supremo T 1:ibunal 
se avoca uma competencia que fere de frente as di.S:posiç ões comb!nauas dos 
arts . 34 § 21 e 80 § 3° da üonst:tu ição e pro'pende a enfraquecer e a nul-
Iài-. -a acção cto Poder·· Executivo - responsavel immedüüo p ela m anutenção 
da - ordem pública . 

. ·;:[Uina · af<fi-rrnàção ' ·po.sso fazer-vos, fHha da ' experiencia e baseada nós 
factos ---' ·,;,· 'é 'que,'· emqua nto · os orgãos d.a soberània nacional -não se. com-
penetrarem de que a independencia e harmonia consagradas n o a rt' 15 . da 
C()nstifuição devem se traduzir na communidade ' de esforços para a garan-
tia da •paz· s -efÍ'ectiv·a, punição do~ · que a -perturbarem, a R,eJ:}ublica estarâ 
de wntinu'o ·ameliç.adà em seus fl,lrtda mentos, 1;>0:s ·-sabe!s; :st·s : Memhro& 'd ó 
eorigresso, .. ·q ue···I'ütda·,.:á.nhna ·tanto · a ' praüca ': l:le .'novos ciíi.mes como a .!tole-
i'á!nclà-~ e - ··a t inp\.inidadé· u·os' pr-imeir-os. ' ·, 

/ 
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.Os indiv-idues· q.u.e, pelas. cir.cl!IJilli'>tancias q,ue já . -explll~- hav:ia.m . sido- preo-. 
vemivam;rente .dletfdos· 1r!!n:all'n send!Q. pest<i>S ·em Hllikerdade -â . meditla qme se 
verificava não ·lhes ser mais possivel prejudicar a ordem e a segtmlll!l~~ 

lll!)blJicas. 
Outros_, . porém, cuja cu!Jprubilidade- parece !les·U!lt~r ;<'!;as provas colllj-

das, estive~;aan l!;'etidos a'l;é ã. <;lata e!D q;ue l·he~ .:lioi co:o.cedidp . " ·h~l;leas-cor:pus';,_ 

e e Govmme trata. cle rem\;ltter ao j•UJizo cerntpetente _ ~ al•lucliàas P~?V~' 

a~im Q.e . serem su,bmettiàos a j .u~gamento.. 

Dos -militares, a.lg.uns já foram julg-a'<ios e outros ainda se a cham sotr,· 
.a _ae~ã-o à'os· tl1"ibunaes· perante os E.t;Uaes estão sendo procesi>aldos. 

,A ane~·maJ:idaéLe da situação que o Goyer.:n<í> teve de ell>frentar o i•n). · 
possibilitou de· e:nce-ntlta'lt :r;ecUJl'S'Os dentre àos li'rrp_ites {las . rendas Grdiinatia.s": 
'JIU~-- decresciam de dia a i!ia á p-roporção que es factos um ee suc -
c~:ra<il.@. ' ' P:;wra haver as m e ias de que precizava nqs termos t-estrictos das auto.-. 
rizaç:ões coptidas na eU d eorçamento, era nece"!sarie 4ue foss~ .:;ntão exe..,-
quivel,. etilm a raptd.ez ~ll.e· o caso.- exigia, uma 'Óiperação -de credito no ex-
teril!>r ou dentr0 do palz. 

V6s mesm0s fo s-tes os IH'imeiros a reconhecet· rc urgencia de habiitar o Pod!)r 
Executivo com o~> necessarios récurses, ~onündo-lhe, pelo art. 4° § 2• cla lei_ 
n. 19•1 A. de 30 de .Setem'bl'O de 189·3, os ]OOderes i.nd•ispensaveis ·paFa. effe-
CÍ\Ill<llF -l)e pll:iz, eu no extra,ngei-ro , quaJ.q•uer (]peraçã0 cle credtto até ao m a" , 
x imo de tres milhões esterlinos . 

.As· ciremns~anci aJ;; de memento, . porém, nãú comportavam nem uma 
ne= o.mtra sol uçã0. 

No ex;terior, a propaganda feita systemati>ca e· tena,z;mente contra o_-
Gi<!>verno· e contrn a :l?l'@,pria Rel!m"blica @P•l>Ol"•nes- hia g mves · d:i.ffj.culdades-
e devmia acarretar a o paiz condições onerosiss!mas. 

No interior, o ~·etrahimento na-tural dos -ca:pitaes e ·as condições ·dos 
estabelecimentos de creo:Üto t~riaavam ·iguam·ente inexequive· a reali~ação de 
um em•prestir:rao como era para desejar. 

Não pedenclo, ,];>oi:>, esperar e<'JF!il segurança o . exito de um a operação,· 
de credito, vi-me forçado a 1recorr-er ao unico a lvitre admissivel - a 'em·iS·· 
são de notas do Thesouro- . Tor-nou-se necessario fazel-o para salvar a. Re--
P]lli>Uca; e eu o fi2;, eonscien1e da reSI)jlon.sa;,lüJ.idade que assumia e .que·_ 
Q.E1sa,E'srnnb1:adamente a ssumo . 

,· . 1L a n çadas em :Ciíçll!!ação notas dG> J'·~le)3"ouro n a im.portancia de 1·éi~ 

~3;. 000:0000$000 verid'ica-se ~ue ~ a;peJ?flÇão. pr:aMcadá p~lo ·ç:-ov3mo nãp ex--: 
eede e arites ·é inferior ao Umit~ t_ixa:do, J;la. dis:posiçíi,o -legislativa .citada, 

~ des.peza JiH:ib1ca de 1 .. de Setembr-o . a .. 3.1 ; -de . Pe~embro do exerçiq}o: 
passado montou a Ú?. 680:812$814, e a de . 1 .ele J a neiro 11- 31 de Agosto do 
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8-cíua:l ·a · 2'04- . :1!5•4': 0'40$850; is1o é, 34l.ll»4: '8·5•3$664 em i2 úTezes, compr&.hen' ·· 
.ff:iã@~ os s-ete de ·i'e'vt>~ta . 

Do i·esult;:t.do indicado que representa á syri'or;)Se d'a 1naior có]~ia · de dados. 
esta.ti:!lticos que foi possiv-el colher, se evidenc-ia. qüe a. de&]Jeza g'eral o a: 
occasi.onada pela re-volta attingi:rmn, no decurso d-e um anno, e algar-is~"'
apurado de 341. 834': 853$664, quantia qtlé nã.c; eSit{l lqn&'e da dc·spezà totaJ. 
Ora, .. ~endo co.mp-Htaàa a média, da despe~ annuat da União em. 280.000: 000~ 
a-pproximadam<mte, segue-se .que p.ropTÜtmente com a 1·evoltf\, o poder publico 
terá des:p.endido no maximo a quantia de 70 m•LI contos tle 1<éis-. 

O _en.;,argo não , deixa, de sei' ass-ás pesado para o ThEjsour-o, mas funestos 
e ]:}eores .seriam pa.ra ' a :Eo·rtuna pubLca os effeit0s da Yictoria d a insurrei-
ção, se o Governo vac:hllass~ anté o emP.rego <l'os meio,s para defender as 
{nstit;Hdções tão sêriaJnente ameaçada-s. ) 

{} s-açrificio, entretanto, n ada deixa a. recear, .. attent·os es :·<õcurse!3· ines"· 
g-O'tay(lis do paiz, ·manifestaJcij.os· dia a dia. pelo av-ul~o c~escimento da renda: 

l . I 
En\ relação aos do1;1s -er·e-dli tos con.cedid-os pelo Poder Legislativo, na 

imiportanci-a to'ta1 de 30 . 000 .0.0·0$ senão 12.000 :000,$,-· ao ' Ministerio da Mari -
·nha para a ·.reforma do maténial n aval por decreto n. 140 de 28 de Junho.-· 
de 1893·, e 18.000:000$0@0 ao da guerra para· substi-tuiçã.o, comp;ra de arma--
mento [';;.petr~ch.os helJicos, P·O]; ·decreto ·n. 141 de 5 de .Jul-ho' do mesmo: 
aníio, 0upre·me dec-1-rurar que o Governo j·ã, des1pende.u 2. 563 :189$993 d9 
Jl'!·imteir-0 e 7. 392: 089$•448 do, seg-undo, tÚê 3·1 ·de .Ag"osto proximo pf).assdo , 

" Cal!l'e a;qui assignalaa·, ·que a revolta ao 'l•nesmo tem·po que determ.i'nou a 
Recessit'lad<! · de despezas extraordinarias, concerreu muito . pa-ra o dem~escl.

rnento da receita da União, notadamente ;na Al:fandega desta Cap.:taJ, que 
de 6 de •Setembro de 1893 a 13 de Março dest~ a nno re!l~eu apenas rêis-
33-.•670:493 $561, a o ·passo qu'e em igual perJodo •do anno an tecedente a sua' 
arr-ecadação montou a , 47.848:359$209, havendo, ]JOnttmto. a n0tav el dif<fe-
re:nça de .réis 14-. 177: 8,6·5$648. 

A l ê:rri das meaiqas extraor-dinárias im!:}Osfas pela necessidade de man-
.ter a oi'dem ~ repirmiT a insurreição, ' o11tras providencias tiv.e de adoptar-
pa:fa i.rnpedir que, tão g1·a~re 0~nj~:nctura, ficassem paralysados . alguns sete 

I• . 
viços essenciaes !'ta admindstraçãJo, q•u e ~1-ão <ti·nha sido sufficientement~>-

ãotados. n as leis · orça mentarias. 
Constam umas e outras '>das · có:pias j.t;ntas, ' que submetto á vossa apre-

ciaçã?· 
A v:ie.Jencia e o i.n e.sperad,o do a;truque crearaim pm<a •O Gciv-e-rn() a ai-ter~ 

nativa de ced~r ~ impasi~ão , o qUfj seria. igl)..Ominoso, ou . de recorrer a meios 
energi:eos PB;ra a defesa I>ropria e aniquilamento da revó1ta . 

Sl)m vacilações, devo ainda d'zér-:lo preferi esta ul'tima. soiução, unica, 
õe certo, compat!v-el eom a h-onra e a dignidade no exei·ci-c!e do meu 'éa.r-go, 
podendo asse~ra.r-v:os- que ·da minha conducta, dos actos que ·pratiquei as-
sumo plena responsahilida;de per·ante a , Na\)ão, e, seja q·ual fôr o juizo _do~ 

\ 
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que _ ~ão de j.uJ.gar.-me, sa1isfazer-1~1e~hei -de todo .com a •c_onscienda d!'l hayer. 
cumprido meu dever, tendo pr~urado sempre insp!rar·:me , no . bem . e 1n-()8. 
g~:ar:des : interesseR da R epublica. 

-Sa údo-vos. 

Car>ital Fedenai , 4 de Outubro de 1894-

FLoRiANo PEliXo'!'O · -

SESSAO· DE 23 DÊ OU'l'ÚIBRO 
·:.: · . • l 

As mensagens ~1e 7 de Maio, 17 e 25 de ·Junho c · 4 'do 'éorrerl'te :mez 
t ro'uxerám a o conhec:mento -· da Camara dos Srs. _ Deputados as 'medidas de 
éxcepção que houve o Governo de empr-egar afim de debelar a revolt<c. 
de 5 de Setembro ~o anno passado ; as COirtmissões r eunidlilS de Const i-tlii -- . 
gão, L egislação e Justiça :e de• ~}rçmnento, tendo-as considerado 'deüd'arnen-
te, .. comQ H1es . c'l\m.pre, vêm sobre · 6 assumpto interpoL' parece e, na fôrma; 
do ~·egimento . 

.. De posse dos n avios de gu erra, fundeados n o porto desta Capital e -das· 
-emba rcações· n acion aes de llroprledade ptar-ticulm•, inutilisada a .fortificaçã; 
ia iTha - da,s Cobras, e ftssegu_ra da a origin:al neutral idade de Vll<legaignon, 
intimou a l'evo'lta, ··no· mencionado dia 6 de SeNnnbrb, o Si··. Presidente da 
Republica a .resignar a autoridade executiva. de qu·e .. pela vonta de -nacional 
estava l-egitimamente investido: o Congresso ainda estava em .funcções, e 
póde da.r testemunho dá hombridad e com que a intimação foi l 'mi-narmente 

' r eJ)ellida. 
A m-onarchia, ·cuja SOPte estava ligada .a uma dynastia:, : i • QUe .tin:h il. 

d eande de se· a republica, pôde · abdiclr · ~m 7 de Ahri1 de 1931, e ceder ao 
;mperio das circumsta ncias em 15 de Novembro de 1889; a RepublJCa,' po-
rém, .que não era mais .-uma dynastia porque já era a prop>l'ia Nação Eo>nthro-
nisana no governo, e quEo> · não tinha deante Ide si sen ã0 o _ chács, não podia 
a:bdicar nem ceder _ao imperio elas circun1stancias, devia resistlr, e resistir 
a,té ao extrem·o . , 

O Poder Executivo be·m o comprehencleu, e, para resistir, como .declara, 
dispoz-se. a sacrifícios extremos . 

.Desde então até o dia 13 de Março elo corrente a nn•o, em que os revol-
tosos, evitando ·o c-ombate decisivo que lhes era offerecido, .refugiaram-se 
-n bordo elos dous· navios de -guef ra. •Portuguezes surtos. n o pm,~o·, foram su-
premas as difficulda,rles ·com q~e teve de lutar o Governo; ella·~ ·estão indi-
cadas nas alludidas mensagens _e , !i1ais do que isso, estão · gravadas na 
wnsc1eiicia l'!e tódos. 
· .. :· iTGovern o ven-0eu-as e pat·a· éonsegt:!Fo; reéo'rreu a ·n1 Eldidas de exée'PÇão; 
'qÚ'e não' Sel'ian) prefeifaril.en te eí1ficazés, si porventura s'ó col'respondessem e 



não super.assem à:" ~gravict"ade das d iff ic:uldades , -q ue em beneficio dá ordem, 
atacada pe:a· revoltá, de'v·1am· ser conjuvadas ·. ,. · 

••. I' ' ~ • 
, , ()" d 'ongrésso, .. nie-smo ·ainda n mn.ido é· j á em fa\c.e cta' r e \·otta, votou r., 

. resolüçi1o· n .. ·172, "de 10 de Soetem'hro,. declaran·do ení e·stádo de - sitio esta Ca-
"j)ital e a cidade de Nicthe.roy e a utoriza ndo o Poder .Executivo a proroga.t· 
e estender a declaraÇão, como en t-endesse · necessal'io, · e â lE:i n. 1 91 A., d::-
30 de Setemh1:o, investindo-o da a <:.torização n ec-essaria para levar a effeito 
no paiz ou no extran.getro qual•quer ope'raÇão ·'de cre-dito ··até ao maxim o de 

· '{;:~s inil~ões est éL-Iino><. . - ' 
Fortalecido com essa coa.dj uvacião do Cong;·esso, viva mente apÓiado pela 

' Nação, que de tod~s os ponlos correu a tomar armas, 'em defesa da legalf-
·dade, , conscio da s-ua responsabifidade nesse momen to da · ~·ossa historia po-
. Iith:a , ·o Poder Executivo não · h esitou um só instante dia nte das m edidas 
· que ju("·ou necessar1as, destim;_das umas a restringir a liberdade individual, 
Ífmdentes o~tras a a,pparelhar os mé:o; de a cção e re·pre~são; si houve ri-
gor, si a.lgu m excesso foi .praticado, isso deve ser attribuido, · diz a m ensa-
gem de 4 de Outubro, ãs condições eX:c e}}Cionaes em •qué e achou o- Go-
verno, ·á certeza de q u e, nã~ sendo bastU:nte bala n cear as difficu lcla des, era 
imprescindível e urgente supprimir de vez as que fossem a.pparecendo, antes 
ql.l'e pudessem, da r lugar a . outra:~ , quiÇá, mais temerosas . 

. :, A . justiça. e e bem pub1i~o são os princípios que presidem á vida nor-
m•Ll elas sociedades organizadas : si a primeira é a ba se .da ordem . jt;t·idic~. 
o -segundo é a inspiração da ordem publica, ambos estreitamente liga dos n o 
pensa:rpento e na acção elos .Governos( , 

De ta l sorte, na vida normal , das sociedacl€s, a po:itica ill egal, ou cou• 
traria á ordem · j U!"iclica , é o ·Estado em contra dicção . comsig-o mesmo, ~: a 

·destruiçã o dó or-ga n!sm'O políti co, porque aba.la .o direito e comp-romette a 
·• a u torida de . 

Na vida a n ormal, ·porém, quando já o corpo social -esbá sujeito· aos aoa-
.J'o.s ele -uma v)';daf~eira commoção, · ~ qlie é pi·:eciso agir, e agir com .p·reste7.a 

e segurança, para salva r não só ã ordem ju'ridica., como .. a: v ida · mesma Q.á 
I~ciedade , o bem pulb' ico, que é o principio corres·pondente aô ppogresso, 
ao mo.~lmento, á acção, n ão póde deii:ar de ser o g·uia anico e a inspiração 
do Gov:ern o . 
. ,. Nã-9 ct;mprirá. a s4a mis~ã.q o Governo que, ·preso poi· uma 1'orm;11i>, 
-deixar .. moner a SOCiedade.:· reco~mende-Se•l•he prude ncla · O~ 'cuidado rlO . 
. exame. · exija -se-lhe a verificação ple.na o~ a certe~a de que o respeíto á 
formula será um desastre para a vida do Estado; m as reconher,a.-se-lhé · a 

. .justi:f.icabi:idade -do acto. o dever, o direito, ou a nece-"Sidade de pra ticar 
. l . ' . ·~ 

.. um m·a l menor para evita,r ·um mal m aior. 
Isso nã o. é . novié!ad~: 

1 
é doutri,na p;ofessad~ Qel<:) , eniln~mte · BluntsclÍ.il 

_,q:ue .. assim .. se exprime ~ son. àévoi .. àe prdrotége?- la 'V'ie . ele _la. n~tion z\,m,_ 
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;1A@:rte swr ./.e. -iJév.e1!r ele. ?'es:pedter. 1u.n.e for-mule lé,gf!le. (La Po!tt·Ü!/.1Ji6,· tradill-
·.CÇão de .Mr. Armand de iRiedmatten, 1879, caJl.itt·ule~ 3•, ... p~. 18). 

So!Jre isso revela ponderar que uma . avaliação 'e;<>acta da 1:es1>0nsabili· 
- ~ade do Governo, incumbido,. ,de :- dever de manter .a ordem . puplica e cil.efen-
der a ordem, constitucionai existente, no caso que ora está suj-eito á apre-
.c;!ação da camara dos Srs. J)e-putados, não poderá se:t· f!)ita sem . que s& 

, memore a :?ituação .especial do paiz e do Governo, creada pelos aconteci· 
mentos de 15 de No-vembro de 1889. 

A revolução, diz ·com muita 1:azão ·Laurent, é. t;;m fl'l'Oce.s.so na yida feitv · 
de um 111,odo violento; -de fac_tq: ella desencaJd~ia ~od~s ii.s forças ~ natt;;•raes 
d;'l. sociedade, quebrando as jpstas ·relações em que uina situação polit·Lca 
normal consegue mantel-as, abala !POr muito tempo · a autoridade do dirl'Jito, 

;.enfraquece consideravel-mente o pr~stip-io do poder, conwr-omette as . finanç~s. 
1:1.:az quasi semJJr.e a comp:icação da guerra civil, qua.ndo não a exterior, 
.;m st::mma, sacode, por assim dizer, o prop~io solo nacional, que nos p i;l· 
.meiro!.! tempos não offerece base consistente para a construcção política 
que ella levanta. 

Es-sas consequencias q•ue a revolução . ac<Lnet:a., soffrimentos que não 
são E<enií.o r:esultados de cornmoção produzida ·pela s ubstituição violenta de 
um regimen politico por outro radicalmente diverso, feita em 15 de No-
ve_m·hTo de 1889, perduram a inda no paiz de modo o mais sensivel: o go!p(· 

-<1e · esta;do de 3 de Novembro de 1891, as revol<tas de 20• de J a neiro · e 10 
1le Abril de 1892, e a 6 de Setembro do · an:no · passado, 'tentativas de sulb-
-v•~r-Bão da nova ordem de co usas, ~ bem demonstram ó quanto. estiá a.inti!A 
.abalada. a autotidade do dir-eito, enofraqt;;ecido o ·prestigio do poder rm'blicQ 

Elm taes circumstanciàs, a braços coB'l uma revol-ta, .q.ue dispunha ' ·de 
-elementos poderosos, ' com a de 6 ·ae· 'Setembro, á testa de ·uma sodedad,, 
a, que .faltam os elementos tradiciÓnaes, que em outras, são poderosas for-
Ç.'as de conservação e res-istencia., em luta oom os · adversarios de todas as 
classes, nac.ionaes e ex·trangeiros, no interior e .no exterior, no !PaJacio -d;:. 

+Governo € ,11aos 'l'Uas, c-onscio ma tremenda res-pons_a'bdlidade 1que lhe oneta os. 
hombr.-os, incumbido de manter a otdem publi<ea, asseg.u1:anà_o a tràD;<!'!!ill~· 

-dade dos habitantes, encarr-egado de def·ender a orden) políti-ca e vindiS?:' 
0 prestigio da J>ropria a~:.:toridade, não é licitp éxigir-se_ que esteja q I?.~ · 

-der publico a pelo a truque 11).·edir a -defesa da sociedade, em semelhJt.nte , e}n:~t; · 

ge.ucia,- só urna ca1ma, ·que receba a _fortuna como o t·evez, só uma energia, 
-que não vacille, e urna a udacia pouco cornmum, que ·não r ec'ú.e diante do 
,o.cto que se faça ' necessario e .ela ~es~õnsabilidade qu~ delle advenha, podem 
salvar: a situação, ·foJ;:talecer Ç~._ autoridade, e firma;,r <:! solo, em que a revo-
ll:ção lev!lntou as sJ,Jas novas construcções. 

O Sr . Presidente da Rel}ublica, graças . a es~as qualidades extraordina-
r-ias, suibjugou a revolta, e, comparecendo agora diante da Nação, dec1aia 
oqpe julgou ter cuml}rldo o seu dever, quando para salval:.a, arriscou-se n:• 
·responsabilidade dos actos que praticou: a Carriara cl·o·~·-;·srs ·: . TI'ernitiúlos~ ·em 
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·-H-tFl sabedo1·ia, .iulgaPá sem d~:wida q'llé é um dever .]!la.ra e.llrri o •paiz, a fim 
'ile asseg-ura.r-lhe as vantagens obtidas '<l0ntra a r-evolta., . ra;tifica·i· . ós actt>!l 
praticados pelo Poder Exe0utivo, pag!l!r a·s despezas 1'eí·l'as, e reg:U1ar o 'rei;-. 
g ;He do ·papel emitlido . 

Um acto de indem1~idrude, co'rnlil em l'e'la.,;ã0 a caso analeg,o, · se ei-.iprlm t> 
.Jefferson. (Mem. et co1·responél . •pu'blicad. por Consei. vol. 2•, ·pag. 60). 
não end'raquese a Constituição e ·as leis, forti'l?ica-as, ao contr:arl'o; p;orque 

·inelhol" as · accentua. 
São, pois, as cerrimissõeõs · 1>eú.ftidas de Constituição, Legislação e .J'u:5-

tiça e de Orçamento de parecer que a · Camai·a· dós Srs . Deputados afil.. 
·_prove o seguinte: 

o Congresso Na cl{)na1 decreta: 

Artigo uni co. .J<"'icam GLJl'Pl~OV<l;dos os actos praticado& pelo Poae. Exe-
·~t:·tivo e seus agent es por motivd da rev·olta de 6 de S'"tembro do annn 
·passado - F1·ança Ca1·valho, P~·esiden~e. - Dino BQt•eno, Relator. - Ponce 
·.de Leon . - A loind.o G<ztanaba,·a. - A~b e·t·to Torre·s. - Aug~tsto Seve·ro. -· 
T1'indade. -- J o fio I.Jopes. - E ·r ico C'elho (vencido com voto em separado I . 
;_ Ed. Rcim'IPs (com restricção relativ a a os decretos ns . 1.. 681 d e 2& d(l 
Favereiro de 1894 e 1. 685 de 5 de Ma r ço do me&mo anno)., - ArthuT Rios 

·{com restri-cções quanto aos decretos a cima. citados). - A 1tU1LSto Monte-
neg-ro (com r estricções qua nto a-os decretos acima citados). -- G-Onçal ·vr,~ 

.Fer-reira . (Approvo os actos · me nciona?os na s mensagens por motivo da 
revolta , m enos o<> 1:E'ferentes a os decretos a cima citados). - Ribeü·o de A.1-
meida (com v'õto· em Sél]}ara do). - li' . .P. Ma.yr'ink . ·-F. To l:entino . 

Dist inguimos entre as medidas ele sal'~àção publica que o V.ice-!f'~·esl
dente da Republi:ca . VÍ>Íl -se ' farÇado "" decrela>r, emb ora com in'VràcÇões ·d~· 

·Constitmição,1 a q•uellas '(i[ue :se 9ustilfi1cam em these --e na hy;poth ese pe~a ·1·azotí 
-de Estai'Do assim chamada em direito público, de outras que fbram exr}e-
d idal! ser~ mot;vo plausível. Em virtltde do q·uc · con e'ordamos com o pa· 
r ecer das dignas commissões reunidas - Constituiçã~, Legislação e J•u stiça 
,e Orçamento, :..... excepÇãó :feita · dos decretos m:. 1 . 681 de 28 de Fevereiro e 
1. 685 de 5 de .MarÇo, am'bos do corrente a.nno ;· porqua nto a salvação da 
Republü:a, por ·hem . 'dizer, a manutenção das institUições de 24 de Fevereiro, 
-rla autoridade do !Chefe •do Póder Ex-ecutivo e da pa z · inter na em u ltima 
-analyse, nã o dependia evidentemente, como nã0 dependeu, do julgamento 
s ummario e punição immediata de n aciona es e' extran geiros, . implica dos n a 
·1nsunreição á m ã.o a rma da . que e me1·gju a 6 el e Setemhro de 1893, os quaes 
'foram en ca1·cerados. 

Sentimos <>star. ·em desa-ccerdo .·.n este ·partic.ulal· eam a ,mór paTte dês .Stl'l. 
'Deputados que ccmpõem a commissão mi:;~:t,<.L; . entreta nto, na desem')'>enho 
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, do m,anÇiato pQ1>ular. C).U\l ·nos f.oi confiado protestamÇ>S qontr;L o p,recedente 
. que. se estab"!leceria com a, confjÍ:1IJ.ação . pelo Poder Legislatiivo dos: .decretos 
pr.es1denciaes ns . .1.681 e 1.85 de 1894. 

De conformidadt>. com o parecer supra, finnamos 0 _~>;;g-uint.,. 

O Çongresso Nacional resolve_. confi·rmar todas as medidas !le exce.pçi\.<> 
decretadas pelo Vice-iPresidente da Rep~;.blica, n a · sua· ·ausencla, afim -d<> 
debciiar , a lnsun·eição á ·mão armada, que -emergiu a 6 de .Setembro do a nnu. 
passado e . hoje _ em (lia acha-se extincta; salvo as .medidas . cp)lstant.es Pl:):. 

decretos ns. 1.,681 de 28 de Fevereiro e 1.685 de ':i de -Margo1 ambos .de. 
1894, Ofl quaes são considerados de nenhum effeito. 

Sala as Commlssões, 23 de Outu'bro de -1894. ·- E1·ioo Oe'lho. : - . Ribeírc. 
df! 4.lmPiàa. 

SESSÃ:~) DE 25 DE _ OUT1JBRO 

'O Sr. _Augusto· de Freitas (•) únovimento àe attençáo) . deelara. 
mal>~ veio á tribuna sentindo tão grande peso da responsabilillo.dt. 
Th'llavra: jámais sentiu tão extenso, tão enorme o -vfl'Cuo dentro do 

·' 
qut .ja.-
da Rtia 
qual as 

~i rc-umstancias o atiraram ; jámais sen tio tão grande, tào !m;,e:riosa. a nll-
~essida de de medir o peso de tollas as pB.avras q·ue teo11a de p,·of~F-ir ·ela 
1:dhuna da Camara, em deRempenhn do mais sagrado dos deveres de u·:n 
~idadão brasileiro; jámais sentiu tão grande est.-1. r.eS!r~onsabilidade, . tão ve-
~igosa a situação 'que o momento l•he destina. tão séria a apprehensão a1;;e 
[leRa sobre a sua consciencia, n a luta ingente, -que, se por um lado lhe obli-
tero· -a razão, por o.utno lhe activa o momento das paixões do coração. 

Quanto -- é ·'penosa uma situação destas! Quanto .é doloroso um instante, 
~m qu e se sente -a Luta horriveJ eatre a dôr que çpprime uma pala:v:ra -ur-
gida, selTIJ]}re e - o.·. orador,. dede ·permissão· para· dizel-o - no . sacrosartto 
sE-ntimento do patriotism!i),_ e . ·a . razão q~;.e dieta antes de tudo os de·..-er€.'; 

,de um · cidadão ·brnsileiro, ·a . . quem {?abe neste momento, mais que tudo, 
. contemporizar ' co-rr. aõ · -infe)1cidades ·de ,momento, .ar.gurando, ou antes, 
·olhando· para -os dias da · glm;ias- de. amanhã -da Repub-Ji%. qu~: surge _j á< ; 

Quanto é diffif;,il .olhar ., p-ara• um futuro .- risonho, que .iá. bem proximo 
c'le nós se avisiryha, sem, entretanto, . volta-rmos ab costas pa1·a. um passado 
que precilsa, de · ser --j~;.,J.gado com -o ·crlteric ·incliSP!')-nsaver dr legisl;u:)o'e·: .do 

. " .i 

(*) Resumo· ·do Jb?'nal ·do Cornmert.-% de · í6 Óé ·Outubro de · 1894 ; Não 
eonstà nos An.naes o· d!e.::urso· do orador. 
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Po1· longo espaço de tempo, no seio da Gamara, de onde não se afastou. 
na actual sessã<> l~gislativa, um instante sequer, por longo espaça de tem-
po. o orador impôz peias á ISUa palavra, abrufou. todos os sentimentais qm; 
sentêa na alma, <l•~ixou sômente que a sua -consoie.ucia agisse inteira nesse 
longo peri<>dlo, emquanto que o &·. !Presidente da Re<publi.ca se acastellEI!Va, 
quedo e S'ilen~ioso diante do my,stel'io de quanto elle ldev.ia •dizer ao Parla-
mento, em nome da Consti.t·uiçã<> !Politica. 

IIDra:rnos nós, diz o .orador, o Parlam.ent'O nacionrul, nós os repr·esentan-
tes da naçãJo , investi·dos pela lei da po•siçã,o <1e . juiz, a e!Sperar que a 'V!!· 
otíma, que é o réo, •viesse trazer as ·pcovas de seu ICvi:me, v·lesse obber o 
"'VeredJ..ctum" •de .condieannaçã<> ou de absolvição. 

O ISn. BEJUZARlO DEl ISOUZA: - Não aP'Oi.aJdo; era um :poder legal .que druva 
()Ontas a outro !poder 1-e,oal. 

O •Sn. •AUGUSTO DE FREITAS pede !perdão á JCamara se sua •j)allavra foi 
ad'iamte d'o seu pensamento. Quando cham.a coo r'éo, nã<> quer iJnCiilmina.r,não; 
rto é o que tem de ser julgado, que tem direito muitas vezes ~ sua absol-
vição. 

E' o papel do Sr. Presidente da RepubH.ca em <!'•rente do iPoder Leg~s

lath•o. (Apartes). 

Acredita que o :Sr. Pre!Sidoente e a Garoara l'he f'azern inteira, oompleta 
justiça, pensando que o s·eu silenoio •na presente sessão legiSlativa sobre ta-
otos . de ordem politica, a:t!ê .esW in!stante, não S>gnifica por um momento se-
quer a desa·ção das fileiras onde o 01-ad.·or hontem se a;listou, ·não sig>ltifica 
sequer uma capitulação por convenienoias politi'CaS de momento, não sigmi-
fica !sequer esquecimento das doutrina.s, que hontem, desta mesina tr·ibllllla, 
des te mesmo lwgar, ta!Jvez, defendeu em nome -das ·victlmas d'6 .'J.O -de Abril 
cantra o dictador de então. 

NãJo! - e -em 'boa !hOl'\3. o póde dizec: - .Pol'que o orador que repr.esenta 
ao lado .ele bean poucQS o passado de hontem, o elemento ·d OIP.PO.S·ição ao 10 
de A'br'fl . holje póde ·cantar vl'ctoria diante da maioria dirJgida rpelo nobre 
Deputado por ·s. P a ulo, qwando nesse momento .se encantrara.m -dE~fe.n

il.end'O als con'q'Uistas pa.rlamentaces. AJh! esperar é a g>rande sclencia do 
homem político! 

Nã!o ~ uma deserção do seu ·posto, não é o esquecimento daJs doutri-
nas pelas quaes oombElteu, não é o esquecirn=to d<>s seus dever~ que o 
traz á tribuna. Não: um m:otivo -de ordem superior impõe, traça-lhe um 
circulo, dentro do q,ual deve agir. 

Começou o s eu discurso accentuando a concienc;a absoluta que tinb.<t de 
a·elsponsabil!idade do Parlan:nento nos ultimas dic'l.s da vida publica do Sr. Vice-
Presidente da Repu'bhea. 

Não esperava, porém, que dua.s illustres eomm.issões -da camara viessem. 
dizer á Naçã'O: - "é precizo a,pprovar es ta m ensagem; é 'Precizo a pprovar 
tod1:1s os e.Ctos praticados pelo tSr. Pt:es'den le à a Republica, nesse la.r~o pe-

• 
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a·iodo. de nov•e ·nlie>ie"l·, ·. IJOl'q<ue ·elles fora.m p•ratl.oo;dOJS _·dentro da' lei, c,om 
;equenos~ d-esviôs da orb.ita cnnstit•uci-onai . 

Não pódoe Klei.xoar ,d·e aa.n'lenta:r, e:m nome de todas essas J.tbe.l1da;des de-
mocraUca,s 'con.cuJcadaJS, •em in-orne da Constituição nwcionail , ·q'Ue essas com·· 
missões , queiram homolog'<!-r todos ess~s . actJos,- tounand-o-;se ·cum-plices• do~: 
mais·' graves att-entad-os que póde a razão hmnana •conceber. t~'nanclio -se-' 
CUIDJ}l\oes dos ma'iores •cril'lres oonbrf!, a _.lei, que jáma,'is -pó.d·e rlirnaginar o ~}e;n

samem.to h'Um;ano! 
Porventura., ignoraan -essa_s cojnmissõels <o •qu~, toc10 _o ifl'aiz oobe? 
PorventuPa, -a~ •commi.ssõe5 .podem dizer- em JjCJrne do 'Par~amentu 

guar-da avançada ua !Constituição -:- qu·e é iPOsSilv.el a <Creação de tribu~aes-' 
m_d1itrures ·pat'a Julgar eumll1Jaii'·iamente civis? 

!O SR. FRANÇA !CARVALHO: - ~s comm'issões desta; IOamara não se c ur-
v'Mn, têrr. consciendo dos ~eus deveres e sabem OUJD'Priil -.os;,_a vrova é -qu0 
e-ntendem dev-er s-er . .ap'prorvados os actos do Presid~mte da ~eJ}Ublica. 

O 'SR -. ·ÁL'GúSTO DE FREITAS faz justiça a..o seu ·hon-rado ·col!ega. Quan-
do, porém, di7..ia que <Js commissões cse <Curvam peramte •O M'a:rechaJ FJ-o--
r)ano, firm~t:i'•a o .seu .conceito s-evero ness-e pa-pel, - •que es'tlá ~om. o nmne 

. de pare-c€'r; -- parecer este e~'l qu E' as é.mnJmissões julgam J\11sfos <e men·ectd;o,<J 
~s :11ctos - tyramücas pra1;Lcad:os -pelo Sr. V>ce-Fre'Siidlente da R e.pubUca. A!imda 
~!~f":. &J:}]}lX>'Va!n se~1 ·p..esita~ os decretos or eam·<1o tr~bunaes rnHLtares, a des-
peito da ' nob'iliisshna sen-tença do Sulpl!'emo 'I'ób-unal, 1Mi1iiar; em ·<rue . . ~ta 
c rpora çã!o af<Wtou de si tãu .grandes respo.n·Siab.ilidades·. SeV:el'a liçãJ() dada. 
"\O Sr. Floriano l'eixoto '! 

Entreta,nto, as commissões ou.rvaram-se .. dia nte desses ·decretos ·mctato-
i:iaes, repe1.lidos pelo JP•rOJYr~<? Tr~b:u.naJ' !Militar l 

Por -ocoosicl,o do 10 de A'bril, o V 11ee-P·re.siidente remetti~ â ÜJ.m:ara dous-
granC!es proce..,-sos, a list.a, dos _,deüdos .e ~esterra.dos para. que el!a pudesse 
_jul-gar, não ~a ~'espÓnsrubiihli!ade or.imina:[ -desses ilndividuo.s - •POr•que . não -é 
e;;te . o -prinej.pal papel do 10ongoresso .:._,. :mruoJ . J)arb. julgar ·da~ méd!c'las. dE> 
e~cepção. toma,das p_elo ohefe dio Ex-ecuti-vo durante o si4:rio .. 
. . 'Hoje, :POl'êm, o que se -vê? O, ;sn·. Vi.c:e-Presid·ente da lR:ep,uihj;ioa, não di~ 
~o •Congresso por ~que detev:e .e -desterro-u ·ess~s >ndiv1du os· e, IPl'·im:Jim>alii'rentl:\. -

. . . I . 

não ~1iz, onde os dletgv-.e! · · 
r~nora P9" acaso a -commi!lsão que a •Casa .de !Cor.r ecção foi u-a'llS:f-ór-

:mada em ·asylo de pr-esos polditLco:S? , 1 
Cansado de dec;r.etJar o ·sitio €JD ·di~-ersos ip'ontos 'do ter-r'jtqr!o naci_orial. () 

Sr . Vj•r-e-P.resi>dente-- da R epul:l'li:ca acired ltou que 'l).ão valia a cr;>€na estar' aus-
' J}.-nrl~ndo , a -c,~~a instante, a Con!'titujçãto; era ·opn~1~!zo · mostrar ao p aJ11· 
-q 1"' p.HP ni'io c;o'n'hecia o ·CJlH' ·é Iibe1·dade conlstituc:ional: :era pl'ler.i~o C!a,r 
·_pro-:fl. •'<E'~SUr~ de 1ni> •o 'Sr: Floriano Petxoto •não Sfl batia '])ela ;C-ons·tituição, 

· ,m a;.s _. pelo seu Go~erno! (Apoiados e não apoiados). 
Na ~a!hia, UJrn . o(';i_-da!dão foi det-i-do - dura,nte sete meze-s . sel'h. r-es1ponéLer ... 
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a um a uto de perguntar; - e isto 'Pelo sd.mples facto de te~· _sido secretario 
do :Uu.~tr-e bras1leiro tSr. R uy Ban'b'OISa mo teml}o do Go'"er.n0 Plrov.isorio! 

,EJ de.va-se isto €!In rum ®stado onde a IOonstituiçâo esta;va em pleno 
'Vligor! 
• I 

Nos Estados Unidos, depois da guenra da Succes~ão, quando o !Parlamen-
to .se reunio para toma r conhe,cimento .da suspensiio <lo '' habea.s-cor.plllS " e 
outras medidas de e=epção .promulgadas por Linooln, as sue.s re;gpectlva.s 
cvmmissões, a-o envez do ;proced:ianento seguido pelas no~s. lfirmarazn 11 
doutrina de que o Pres-~dente da RepubJ.ica. mâJo ·poclia crea.r tribunaes mi- · 
lita r es no~ Estados, onde não haV.ia t·evoluc·ão, dando-'l!he depoi!'l o "·bill" de 
lndemnidad·e. 

O -que Ulm dno, porém, é muito pou:co :para que se. r .epute humilhada a 
Hepubüca diamte da liberdade. 

Ha muita ·c.ousa. que a covardia não deixa rasga r .o rvéo mysterioso que 
a !' envolve, ha muHa cousa que encobr-e e normes dores, ha anui·ta lagrima 
qiUe •con·e ainda rasgando profund-o sulco ,na lfaoe da v buvez e -da o-vphan-
dade ·e •que a alma bras ileira j'ámais pôde soHrer! 

Tudo is·to , porém, 11ão se deu po .perloà.o da luta , mas quando era. a.n· 
nunciada aos _quatro 1cant~ do mundo a vlotor~ JegaJ! 

E' >precizo ficar consignado nos· annaes da historia pa tria. que uma voz 
se levantou para protestar contra os attentados _praticados em :nome da lei 
pelo Sr. FJoriano Peixoto. 

Ao ohegar a esta Capital nos primeit·os dias de Maio soube o orador 
que o Sr. Coronel Moreira ICesar fôra nomeado -governador de !Santa Ca-
tharina. 

N essa m-esma ·occa:sJão, soube que um irmão. seu - cheüie do cor,po de 
s·aude nesse Estado - :ti·nha -se apreSentado ao Gov•ocno legal, ;req-uerendo 
conselho de guerra prura justificar -se da captulação que os ;revoluciona rios 
Jhe· haviam dmposto. 

Dir!lgio entãio. um t el:egrarrnrrna ao Co.r.oil!el <Moreira C P.sar, pe·d!indo-lhe i'll· 
fonnações sobr.e ·seu 1..-m~o. Resolvera, depo'is de muito ·reflectir, enfr€'111ltar 
esse ·tyrannete d'e alldeia, valente na paz, covarde na guerra. 

0 é-R, .PAULA RAMOS: - 'lllSitá fazei!ldo a a:potheos-e da revolta? 

o •iSR . Auausro DE FREITAS -diz que nllio está fazend:o a apotheose d:a re· 
v.olta,- e que não ha de ·ser o Deputado, <fuegado á ultima hova, que ghe 
h a de c1fi,T lições. (H a ?rmit os .apartes; o Sr. PreS·idente ?'eolMna attenção) · 

P-o~do ··de 1pru:te ·e.ste ·dn oidente, o orador pa.Sisa a mosbrar aos memb-ros da:s 
commissões que SS.. :ID.Ex. flzeram ou'V'idos mou cos a os gr-itos da alma na· 
cional, â.s . demons·trações exactas e seguras de _ta.ntos .cr:mes commett!d s 
a•pós a 'VLotoria. 

Ao te1:egrG~Jmma -que diirigio em 20 de Maio ao Coronel Mou:eira Oesar, 
este official res,pond-eu-l>he . nom um outro,. assim con•oebido: 



_. 466-

"Seu irmão fugido ilintedor do fiDma,&o, talvez Jl1tlra as forças Gumer-
"'CÍ'ndo". 

A ífrieza deF~tas -palaJVirG.s rewelou ao oradoir que a alma desse official era 
feita de gêlo; revelaram ellas. q ue o GO'Verno, pela boca do seu agente, 
:lá till'ha prepa.i·ada a ex<p.Jica.çã.o justa para o desa:ppruremme.n.to · -&esse oioda-

dào bra.s.Ueiro . Não s e. trata doo direitols o.e urrn -Irmão, mas. dos · direiltos de 
todos o.s lbrasileiros que V<rezam a liibeT'da.de e a hom~a :dei S'Ua 1patriia! 

!Esta fuga, annunc:iaKla .pelo :com.man.d;a-rute •do diStr1cto, vilnha talvez 
tudo exipH.car aos curioso,;' impertmentes; -era ipirecizo, .porém,, que o dJict:a-
dor de Sa nta •Oatharina t raça!SIS;e a ainha que o f•ugitiwo de'Via Se!S'Udr lp&a 
reu<nir-se ã.s forças de GumercindQ . 

Mal sabia esse coronel, cujos sentimentos não podem honrar ao gran-
de Exeilcito bras•He:iro; ·:mal sa;bia esse otffiooa1 - -oon~ertk\o . 1por livre von-
tadie ·em aJgente de tort'\llraJS - que ha homenJs que :airnda ipl'atLcam a c-a-
ridade . 

Houve uma a,lma que se .pr.est a,sse a -trazer de bol'do de .um ·dos ma-
v.ios ond:e estava recOIIMoo o ~ajor Pan.IJ.a F1reitals a u!ltima ·carta p•or eHe 
escripta â -sua ·misera esposa, na quM dizda ter estado pr.eso a !bordo do 
"Nicthel'oy" - o navio tel'!ror! Esta ca~a, poJs, prov<a •a ifalsidaàe das 
asserções diesse militar - tyr.ann•ete impla.caVíel ! 

Sim, o teleg1ra.m:ma, do Sr. Moreira Geror e ra uma a rtiman!ha ·prepa-
rada por S. 'Ex. vrura ju.stif.itcar o d'lwilarnJento! 

N ão ! exci•arrna o ocad!or, esta palaJVra - ífu21il31m!ento a inda. tem ai-
guma oousa de nobre, ;porque revre.senta a execução de umal s·entença! 

'Mas pa;ssa:r-se um homem .p:el!!l.S al'IIIla:s, sem lfór·ma. .(l,e IP!"O<C€jSSO,, arvo-
ra.r-•se .um ddctador em lj-uiz para satisfazer uma vin·gança · sel'V'8..g€In.! mes~ 

•luinh::t: - isto é um assassina.to! 

Quando affldota !pela àiôr , .~uccumbida di·a.nte .dJa viuv-ez, a mwtGJlhada 
com a onpharn•la.de, ·que e.s·tava proxima, rep.resentllida por 'll'ma lfi.Jha de 10 
annós, essa infeliz senhora animada, porém, pela esperança de q ue tudo 
islso f csse m •enti·ra, ~e .a,irjgic. ac Coronel More:i•l'o '0esa1", e obteve dlelle a 
segninte re.spo·sta: "em nome da minlm palavra, seu ma.i-ido e.stâ, virvo·, 
está no Rio de Janei-ro; 1\hi não sei o d€stino que tev.e . .Aillfinno·, !POrém, 
que o env.i.·ei ao Sr . Presidente da Repuibll<CG; •com outr.os ·Pr€\Sos". 

E1~a p'lie•cizo a-cabar .com eslsa incerteza, por ma.is •'P'll!Illg1ente :que fo.s·se a 
dor d·e uma v:•uya e de uma OP'Qhã.; era necessatio obter u.m. docum ento 
escri>pto pele• proprio- comma ndamte .do distrioto miLitar; era !precizo ·arras-
ta:r esse indigno ·hlom~m ( apcwtes·), •es·s·e e.nJJP•r e!tedr.o ·de obras nelfarndGJs• a • 
lav.r a.r, elle mesmo, a lsua cornd·emlnação! 

O ora:dor fez com que essa i n'!'eliz rviuva e.sorevesse >d!e •novo ao dii,cta,dlor 
dle Santa ICathar.i:na, •P.ooindo-llhe lll!otiCJias francas, inteiramente fran.oas, do 
EIE'tl marLdo. 
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A })rimeira resposta :foi es;cripta de um modo cwvd.J<oso, capaz de se 
prestar a tudo; ·àlizia assim: "Se.fJ?Lio pat·a o IUo". 

E l!linguem soube o que i,sto queria dlizer . Era, tal'v:ez, a I~!!mhrwnça 

:vruga que tin'ha o S.r. !Moreira !Ce.sar <l:o ,primeiro tel'llgraJmiiila, no qual à!:izia 
tet• o Dr. :J!'reiltas fugido, jpal'a Teuni·r-Sie áJs forças de Gume~.·,cin<llo. 

Foi, porém., obri-g~o-udo :a e!screver o>utra, /l)rocuramiàio jiá rufastar de si a 
rN~pons'abdHdade elos ifuturos ooonte·cdmentos, Dizkt el1-e: "Ew só se-i que seu 
esposo s<;guio pan o .Rio. l Lá não s·el em que conetiç:.ãol S~e rucha. :F1oi <pTes'O 
af{Ui, ::-~metüd'o para .Santa Cruz e dwhi emb~'COU })ara o Ri.o". 

O nob1··e De!PUtad'o, :Sr. La uro MüHer, :promette·u-rrhe que q'\JJMI!cl:o lfo~·se 

pa ra .Santa 'Ca1Jhar>na, procurarla salber o !parad'lliro dejSse imfeHz cid~d:ãJo. 
Em Junho, P'Orém, e..'>~v:ia iS. Ex . : "Infelizmente, ·não. p'osso transqu.illizar 
o nosso oaani•go •Dr. Augu~to de F1re!tals". 

O q.uc siogniftcaJVa i€to senão que o DL Paula Freitals d'eixera ele existi~·?! 

Amte.s. porém.. de deixar a tr.Lbuna, tl·ata dle !ler '<> telegram.rna do 
S r . Coronel Moreira ICesar a um d!os m.ais iJHu.stres homlen s •pol'iticos desse 
pFliz: "Recebi sm~s telsgramma:s. (QuatA.'o :iiá tinham si.do ·paasados). Res-
p11nàe1·ei mais ta1·àe; hoie fVift-LcW'. 

:IDsse m'ilitar já não m·a>s :podia menHr, esquLvwva-se a unm ·resposta 
fra n ca, e tqueria clleixar o acontecimento env-Qlto no myiStleDi•O. 

A ver.daJd'll dos factos in'Ipunha-oo, porém, run toda ·sua rsob.eJ.·ana nudez! 
O ora.d:oT cum11•'i'O com o seu ·dever; os tCl'imes estão ah! definidos, jun-

tam.<"nte com os documentos, paTa que as respecti:vas commiissões procedam 
como entenderem. 

O moonento é bastante ga·a:ve para que não n d,s odeslpreoocupemos dtJ 
a gsumDto. Se é prec'izo muito Si\Jcdfi.cio, muita C<"l.pitula.ção e :eondescenden-
cia, - e se é p1·ecizo mesmo que se simule de vez em qua.nd·o uma especie de 
respeito ao soberano, é necessario tampem muita çoragem e dignidade 
civi·NlJs. 

-Quando o Congi'esso ITevaJntou-~e em 2•3. de Novembro, r.eivJn:éticwva a, 
Cori;..<>tlt uiçãlo .rontl'a o go!tpe de •est!t!do. 

Se, •porém, hoj•e 'homologarmos todos lelsses attontad.o.s, se a Nação vior 
qu.e não salvamos a nossa rugnli·drud:e, em •que cara.cter podemos nos di-
rigir a ella, quando amanhã essa dictadura, ilue já vai quocendo ap'J.)a-
recer, emergir do antro onde se d'abri.ca? 

.Será em nQ'ffie da Cons.titUJição :violada? 
Não, poTque a viol!ám.os tamlbem. Em nome do ·podler? ~bem não que 

não mais o representamos. 
Se, •pot1êrn, o Parlrunlento se 'humilha ,dleste modo, resta ao or!lldor o COI!l-

solo de dioor ao .Sr. Floriano Pleoixoto q'U'e, se !S. iEx. sal'V'ou a Republtca, 
.sac rillicou a Cons·tituiçã.o. 

Este protesto, algum dda., :ha dle .perturbar o somno do ·Sr. iPresid'Em-
te da Republica, •porque elil.e trad>Uz a a1ma inteira -da .grande Nação Bril.-
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sileira, 1)0rqu:e elle é ungid•o peleJs -dor~ d·a: viuv ez e pelas Iagr·im!as &'ll!ltas 
e i.nnooentes da or~hanàiac11e. (Mwito bent; 1n1~ito bem.; o ·orado?· e calo?·osa-
mente cu.mprimentado). 

· SESISÃO DE 2 6 DE G'UTUHRO 

O Sr. Belizario de Souza, res.pO'nCLendo ao s€u mustr.e amigo Sr. Au~ 
gusto de Freitas·, que combateu o p.;·ojecto · ai>v'ç:~<tndo os actos prwtic:ados 
pel~ Governo du~ante a T'evolta CLe 6 d~ Set€mbTo, ddz qu~ o ISir . . Ma.rechal 
Vice-Presidente .dia Republ'.ca nã:o .pód!e ter remorsos, - ha de ter .angus-
tias de ter tido u m lbraço f·or·te, •porq'lle a .nivoita: e-ra· fol'be. 

o ora:dor á'az J:o.ngaJs ccmlsideraÇÕffi e conclue a:ffirma,ndp que o . depoi-
mento do ·nobre De'pu:ta;d;o ··pela Ba hia pód'e s·er averba.dlo de susp·eito, por-
que .S . Ex. soffre uma' dor ;profun.d'/L. 

(Ao deixar a tnib)liilia o orador é. a;braçado ;pelos Srs. Deputa_d.os pre-
s~mtes 'e recebe palmas das gallerias). 

,SESIS;Ã,O DE 27' DE OUTUBRO 

O Sr. Arthur Orlando: - ·s;r. .P-residente e .Srs. ;DeputaJdos, .perdoai-me 
po·r fal'ta.r-~~ne a.q,uel.Ja maravdlhos·a ·ma.nifestaçâJo do ·beBo, que .se c~ama 
elo,quencia, aJqtUelle esty1·o v tbramte, 'qwe ser:ia precd~ · ;para r-es·ponde~· ao 
!Ilustre D e}}uta.do pelo Rio de Janeilt'o, ao eminente o-ra:do·r,. €fi ~mijo e~ere·· 

bor s.e ostentam to·das as galas e e splendot·es da · nossa. pujante e enca.n-
taçlora natureza tropical. 

IS· . . ;mx., em arroubos de eJ.oq'LIIen<cia, mas daquelila. elo'quenola. que re-
V'este com as cores ·da alma a -l'~lli00c1e dia vi·da, e' 'Vô<t OIJIIn a.s •a.zas: ltla. 
ins·pira.ção ~s .pdn<earos -do: •ideal, · rez a apologia ·do Governo forte, do oca:çu 
de ferro, que saube ·defen>C!er cont-11a; os ataques· dia .il'e:v'olta o prJnd;pio da 
autor;'dade . 

Devo fazer a apotheose da t.nsur1·eição? 
Não, :mil vezes· nã.o, •J}onqrue d!espoti~&mo e Q.<na t"Ch:i.a. são termos ·que se 

,e~ui'Valem em face da impas~vel reflexão ou. c1o 'ardente am~r da oe"qu.a u .. 
l•ert,IJJ$; nfuo, mJl veze-s não, po,rque a .cima. da. , vontaõ.e humana es•tá o des-. 
en'V'olvimento soCial, cujas . leis domi-nam o J}:Cn:sa.m~rito 18 a à cção dos ind.\ · 
V'fdnos; .rtiíJo, · m à vezes não, .;porqi.le é- a nàção ·que 'ta.z 'e l'efaz o seru ' destino;• 
não. ní.i1 vezes não, .:porque o individ!uo ·não pas·iia d~ mêro instrumento na~ 
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mfio.s dn m.avJm!ento social; .não, mil vez.es não, porque o ootadista, é 'V'et'·· 

da:C1e; p60.e c.~·ea .t clrlif:fk~·ulodades e_ 'embat-aços â _ mar-c1Ja -regular da sociedade·, 
:mas não -conseguil'á -de manmra alguma su'bstitujr o seu -arbitrio -á vo·nta-
C~ g.era1 . 

Bem seL ' rS-r. P-residente, que no cnsmos, p•uystco-- ou socjal, existe 
um ;spiJ.:ito -de i1nsu1m~i-ssã,o, '<).Ue é ·o ·p-rincipio niesmo -lli"S mletan'w-rpb!oses · 
s·em ~m da v td<a unhrer.sal · e;~·pirito imp€8soal e )m.Pa'ecdcvei, que p;resl~de a 

. toda,s RS transfo-rmágÕ~;; da natureza e da huma.ntclade, __ >fonte :·eterna {le mo-
vim~nto e pro:gr.esso; m,as ' ta;mbem se-! .que .esee espd-rito de. i-oounmms!Lo 
nals · soqieda-des te1~de a ·deixar ~ fôrma v iolenta e des-tru!tCLora' d<a rwo-lta 

· para tomad a :feição s_erena e benefic<~, -aa' r;evolu ção .pacifica. 
Ahi está o exemplo da Belgic!L, onde uma "gré<v~" -obro•gO'l.l a ;s.ocç.ão cen• 

t·ra~ -~a c 'ama:r.a dos :Qet>-utado~ a declarar ne~.rJa a revisã;o da Consth 
tuição. Com ~flfeito, 8.0. 000 · .op:~ra;rio-s dei)JUzeram o.s d•nstrumentos d,e tra -
·balho e p-r.otestao·~in ,n'ãJ'o vo:ltar ál;_:t'abt·i-c:as emqwanto nruo lhes ifossem pro-

-r , 
'mettM.a a mforrrta. cleitcnrul. · 

Sómem.te ç1-epols 
. I 

da,c1e ·n·a 1·efc-rma da 
cúpaçBi?s · •d:W.rias. 

' que · a •Camnl'a r ,ec.onneám po~ unaniinJI.C!'aJ~e ~ necessd-
<QonsÜtuição, . foi que os g1:evistas ~~o-11;-ararri ás ·sua-s o-e 

\ 

'Jnfelizm.ente, ·a :Camo.ra · posterlr.a·m.e11te' -PleHa não · comprehendeu que 
~ su1'frn:gio ·univers-ai era, ·uma reivindicas;ã.o lsóc.i-a.l , uma asviração nruc·ia -
:nal, e prmerrio. arra>s•tar o .·j_)aiz lá luta armatJ.a. 

:vras, senh.ot·-es, •a i:evoluçàJo paci•f.ca exis•te desde longa diaJta s·Ob fór:ma 
pt·atica e legal : n a Inglaterra os 25· "Jarõ'es,' encarregado.s da guarda da 

"llfctgna Gart(i,. tinh am :o .,ül r eito -de desapropr:iar .de ··seUie ca-s-tellols, ·die sua s 
terras, de ~eus bens, 'O ~--ei; · qurund:o este e.bu\)ava do . pod~r. s.ob •ru .aonclii\;ão d<~ 
-ser res•p~itada 3.· i.:ny·io.labi1idacle clàs pessoas ··da 1'amilia reaL 
. · Níi.o é, ' :po~tan~c . de;m:l1Jsiflldio op.timismo entre ..:__ 'Ver dlentro de não 

1ong'-n:quo rfutUl'O a. orga-nizaçã:o de uma j'ustiça,, que:: ." :dan.Cl~ aó ~:Jovo m<!lio:; . 
'legae.~ c1•e d•efender . su~is ·liberclades, 1mP:eÇa·o ·de recoo-re·r á vi~lenaia pa.~i'-

. . - . . I 

·rna.ntel-as". 
Em· f•a.ce dos s·ofd'rimen·to's ·clla; Alsada e J:..or-e11a, dJLsse u:m ' patriota ~ran ·c 

·cez que .ha co·usas em' que se deve pensar . s911Thp-re, :rrua .. s nuiJJca frullar. 
Si'. Pr-esi-dente, 'ro.mbe'111. ha co usas; •em 'que se 'é 1'orçflldo a fa.llar, ·posto 

-que se :s-inta rep·ug,1runcia. e.m pensa•· nellrus. 
Para m'im, 0 es.tado d·e ;i tio acha-se .n estas concliç;ões. Sd•nto r~ugnam 

-cia 'em· p-ensar no eàtud-o de 8-iti'o -como a Situação 'X'aisl ·doi·oro~a . e pu111!gentt;; 
-da vi·dJa ·cl:e iim po·vo _.::a luta ele iTm1ic8 contm irmãos . . 

. · •S:i-n to ·F'e.P1.lgJ11s.nc-ia en1. ·pen,~ar•· no · es·tado ·d-e si.tio; . co-mo si.nto r -epng11ancia 
em peno:ar ne'S8·~9 -pro·ce,ssos odiosos, de, QUI') a so.cieclaJde· •cos-tuma l(;l.ncat 
tnão para pumk off<ensas com -offensas maJ.s v~ad-a~. !!"altas ·c·om f.a itas,. mai'J 
gi_a.ve~, · :cr}meis .com ·arÍme.s .me/s -at'roze:s; em pouc[Ls' palavras, para .la-w!.~ 

·. ma:c·uJas .com ondas de) fago .e lsahg'ue. 

I. 
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E' russirrn q'!lo para a impi.edade eHa. inventou a tortura;, o martyrio, · u. 
supplicio; vara o 1homi<!iéUo,_ e espec:ialn~ente PM'a o ...egicicl:io, o· ba.raço & 

o autelo, a fo:t1ea e. a gudlhotiná; para a insuTre:ição, a susve1!1S:ãJo <laJs· .ga· 
rantias comtitu.cionaes - o estacl.o de -sitio. 

·Para não dtar senão um exemplo, basta aem'brar que na Illtia'ãa, & 

eito a Illiada, n•ã,o só porque o nobre Deputado peJ.o tru.o d!e J'aineu·o a ell~· . 

se raferio, como PQrque este poema se •Póde dizer a epopéa de toda 
bellem e phiQosophJia, ou rnJeJiho·r, .como se eJGp·ni;m'o IS. ·Ex., a fonte de· 
tnd.a arie e politka; <AJcl1itllles, para viJngar a morte de seu amd•go iPatr<ocHo, 
mata 12 jovens guen-e.iords :troyanos, é, não ,Siati:Sfe]to •Ciorrn a morte dos i.2. 
filhos da cidade inimiga, sacrifica óvelihas, bois, corseis, cães. 

E' o m•elmlC' r1ue .~e dlá -c.om a socteclade, que ·não sómente d'·et·.e OIS c111..' 
pados, ma:s lfncrHica os innoccntes. •E' .o uJJesmo que se ·~á <(]Om o estado ~& 
sitio q·ue slli'lpPnde O<! direitos de todlos os cidadãos, revoltosos -ou não. 

Infelizlnffilte, a noSISa ConsNrtuição politir.a, que aboJi.o a .p;ena oo morte! a 
per!;leguição por mot!.'VIOs . religiosos, e outras medqdJa.g od:io~s •. cons~ou o 
e8tado <1e sdti.O. 

O 'SR. 'E":f!As MARTINS: - A -pensegt~ição ])O'l' motirvos pol.it~cos. 

O /SP. AnTHUR ORLANDO: - Ra mais de 20 annos o di.stincto . S~nador 
chileno Pedr'ô F elix Vic.ufi.a .propunha ~o '6on~r~.~-so. do seu paiz a sup-
p•·essiio d~ a:rtigd_ -que na ICon;sÜtuição consa·g{·a o ~tadJo de z;;dtio, · e a sua 

'· \ í' :'\. . 
pvoposta fni tão sytm-path·kamente abraçaua pela: élite da socied:ade chtlena 
que, e:f-fir·ma Jor.ge H uneeus, oelJaJhi P·r-ovieram ·dous .grandes e henaficooS !l'e·, 
sultados: primeiro, não toc o Governo , là nçado mão do ~s·tado d~. sítio p.o!' 
O'Dcasião da guerra de 1&65 e da die i18·79; !segundo, rus imPot'ta,ntes ·relfornnas 
introéluzidlas, em 1874, ~o art. 1·61 ila IOon.s<t;Lt.uição .' . 

Estas reformas .foram as s eguintes : em' -primel·ro luga;r, os ·e.frl'eitoE 
do •estado ·c1'e sitio não irem aJlém da duraçã:o deste'; em !segundo lugar não 
serem SW>pensas as. gari\JIJ.1liajs ipal!'lament:Jar.es duram.te 10 leBta.do de sitio; em 
terceiro luga:r, não pod·er .o GO'Ve-rno deporta r as I>e/SSoas ' senãJo dentro:... die-
tuna cer;ta 'área., .entre o ;porto d!e IGalc'tera., ao not·te, e a vorO'V]n.oia de Llan-
qui'hUJe, ao suL 

O SR. BEJLIZARro DE •SouzA: - O nosSIQ cliQna não é tão aggrets.sillv:o que-
autorize estas lim·itações. 

O .~R. ARTHUR 0RLA>::"DO: - estado de sitio não passa de uma a nti-
norn1a politica, de um sophlsma; consti:tuclona l, ê o esquecimento e 0 • des-
.prezo das liberdades e garllintias · constitucionaes para combater o~- que· 
atacam >Os 'P'Od\)res publicos. 

1\ias então de que lado se p6de •dizer .que est:á a . justiça? [)o la:c1o do 
~v~rno .ou ·da rebellião? 

Collocando-se f6ra da , lei, a11indo em., sentido contrario lás instituições,. 
a a,uto.ridade e a i:tlsurreição se IOOnft;ndem eom a anarchia .e offerecem o-

\ 
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espectaculo commum de um mesmo cahos de arbitrarieda'des, violencias e 
crimes. 

A eliminação do estado de sitio ·não é senão uma consequencia neces-
saria Q.o pri·ilci.pio que pll'edomina nas modernas .oonstituições politiJoas -
o ;sentimento da dignidade ~umana, ·principio e.m virtude do· qual o r es-
peito ·dos direitos de todo h omem é collocado acima 'da acção ele qualquer 
poder publico. · 

I 

Sr. Presidente, a minha situação neste momento ê ' tanto mais difficil 
quanto é certo que â repugna·ncta, que sinto em pensa1• no esta-do de 
sitio, vem . juntru·-se o horr-or que tenho á ·palavra. 

0 SR. BELISARIO DE !SOUZA: ...:_ Mias não tem razão para iSSO. 
O SR. ARTHUR 0RLA1\'DO : - .A.cho-me em uma viciss{tude bem critica, 

entre o vacuo ela •palavra e a repulsão do penl<õamento; acho-me, por as-
sim dizer, cego e paralytico, só faltando que 'a estas duas circumstancias 
ven ha juntar-se a indifferença, surda da Camaa-a, a ttenta a insufd'i-ciencia 
cla.qU:elle que vos dirige a •];Jàllavra . (Não apoiados). 

O ac1Yento da lRf1publica -parecia abriL· largos horizontes de esperanças, 
immert.sas perspectivas de satisfações ás tendencias e · aspirações do patz . 

Era um regimen novo, que st~Tgla á luz da experiencia dos aconteci-
mentos, tendo 'J)or si o ·espírito ·de lióerdade, que não ~essara de · d&den-
volver-se através ele Jong.os annos de provações e <que deixava t:ntrever 
a realização . de sonhqs de ·r eparação e de reconstrucçãd social. 

Acreditava"(se que a lição dos fructos impilantaria um· outro es.tado .de 
co usas, e.m .que · a.<:~ .faltas e os abusog das gerações passadas seriam subs-
tituídas por princípios •superiores de justiça e eq.uidade so:cial. 

A illusão, po.rém durou pouco; bastaram alguns mezes pa,ra mostrar 
que uma sociedade pÔde mudar de constituição sem modifica.r os habitos 
do costumes, da mesma mameira '-lue os indivíduos podem tomar outra 
I1hJ'\sionomia, con.servand.o · as mesmas :idéa.s e sentimimtos .: 

A .Republtcoa· levava vonto em P?Pa, ma:s . fa ltava.-:lihe 1;umo. Onde es-
tava a bussola para orientar-lhe o camin:ho no revolto mar de amlbições, 
a e~u·ella brilhante JJ)ara servir-lhe de guia por entre ó , denso nevoeiro 
das diilficulda:des e ·perigos de occasião? 

N ós tínhamos a fórma republicana de governo que impera na Americ,;, 
do N-or te mas não a fi·bt·a anglQ-.sax-onia, a .seiva necessaria, a cultura in-
disp·ensavel pa.ra .que su~gissem as· flores e os fructos desej!!J(Ios. 

Nestas, condições não . admira ique tenha,m si-do commetUdos gravtll!' 
·erros e desvarios, que n ão vêm ao caso r elembrar. ·qu t> devem ser esque-
c!ilos, para -que a investigação não dê .luga.r a amrurga. Irrltaçã0 ou desani-
mador sceptlclsmo . 

Por isso, mais u tll e p roveitD!õa talvez fosse f azer o Q.Jagnost1co da 
sociedade brasileir a sob o ponto de vista politico, mostrar :por exemp!t,, 

-como as v·erdadeiras influencias :pliticas sã.o sup-plan tadas pot· inf-luencias 
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a dventícias e fictícias, como o voto popula.r ê falseado pela fra ude ou 
pela força, como os eleitos menosprezam o mandato, ·como as finanças 
sã~V sacrificadas a compromisso~ eleitora~ como ·o Governo al:n::sa ·rlo 
poder para satisfazer capdclit:~s e a,mbigôes pessoae.s ... 

O SR. ENÉAS ·~RTINs: - En·aTe hwm.an1tm est. 

O SR. ARTHUR ORLANDO: - • • • como a ap.posição, mui4-s vezes, em 
vez de criticar corn vigor e . sinceridade as f a ltas e 'abus"os do Governo, 
llm.Ha -se a illudlr a opinião p.ui>Hca .com qeclamaçõe!! !!rfvolàs ou · brutaes 
( nt16~to bem) , como a Constituição é . m a:l corn}.)r ehendida.' e a pplicada, cori10 
a cabaJa e a chicana :predominam nos corpo~ deliberativos, como o bem 
publico ê sacrlfrcàdo aos l.nteress·e~ I>rivado5, com·o a,s reformas são feitas 
sem exama maduro e profunda .reflexão, como o fávoritismo impera n a 
aÇI.ministração; como a ignorancia .no G-overno é irresoluta o~ .precipitada. 

Mas, apezar de tudo, Inda não · perdi a ~onfiança no futuro do Bra-
sil, e estou convencido de que o seu destino. não ~-e póde medi·r por esta 
crise de nocividades. 

Sr. ·Presiclenté, é ela natureza ·.huma11a. reagir eontra ar. .defo·rmídacles, 
e iH1r issô, tenho f é, dentro 'de breve ten1jpo delõ'apparecená a iniqua mo~s
truos.idade dv estado de sitio. 

Qulj.ncto se discutiu a . prorogação elo estado de sitio, ouvi cli:àer qt:e este · 
impoi·tava a suspensftv de to'das as leis, ele tooas as garantias cons titr.:-
clonaes : qm .. a rma clú com estacll> de sitie., o Chefe d.o Poder ExecutiV·O 
pód e reiletír a celebre phrase do · autocrata francez: "O (lstado sou eu". 

Se assim fosse, a expressão propria não se1'ia i nterregn o consti t1wional, 
de q ue usou fJ> nobre D eputado, Sr. Ni:o .Peçanha ; m as interregno ela eiyl-
llzaÇãfJ>, deixando o ·P.re:;1dente ' 'ela Repuhlica de ser 'c h efe elo Estado, para 
t ornar-se {;h ef e çle horda selvagem . 

Tambem ouvi fa lla r em dicradu1·a. constihwional, e i~to na outra. cast~ 

do Cong;resso. n,, benado. 
I\ •• \ 

A ·prmcip10 . parecett-rne q'l:;e hávia contraclicção nos termos·; mas a.e-
pois perc.ebi qu e o em in en t e !Senador ·O Sr. Quintin~ Bocayuva s e r ef eria â 
cOlliCE.ntração de todos os puderes na.s m ã os elo ChefEl do JDstado como tez 
no Chile Balmaceda, a ttribuindo a si a integralida de da sobe1·ania n a ci·onal. 
N ã o f uma novlda,d<; esta doutrina, clata dos JPrimeiros tempos ele Roma, 
em · que 0 • Sena do, nos momentos ·~.e crise, investia os consules elo poder 
ar,s oluto, da suprema jurisdição - i ntperi1wn atq1te judiCiunt su?nm1~'m•. 1 

,contra esta omnipoten cia diéta toria l p-rotesta todo o m ecanismo da Consti-
tuição .F ederal, .que n ã o reconh ~c.e po?-er· a lgum abso,'uto e· omnlmodo. 

A no.ssa lei fundamental estabeJe.ce tres ' poderes r evestidos de · attri-
·bulções limjta:das e es·peciaes .. 

A Con stituição Federal, para ga.rantir, não só de direito mas de facto, 
~ thv.lsã.o elos poder·es •r•ubllcos, · dis-põe formalmen te no art\ 79, que o· ·'Oi-



dàdão investido em ft::noções de qualquer do:s· tres poderes não poderá. 
exercer as de outro. 

Em momentos de crise armar um homem de um ·POdet· absoluto, , sem 
limites, diz Bu.rke, · seria mesmo que ~oltar no seio do lJOVO um animal 
feroz· para devoral·- o. 

Não faltou. quem sustentasse que o estado de sisio é a ap.plicação da' 
lei mar.c!a.l, opinião falsa em face da Constituição Federa l, que não admitte 
tribunaes militares senão para militares nos crimes .militares, e em· fruae 
da legislaç·ão anterio1:, que não _lJermitte a rupplícação de leis militares 
s enão .a o. Exercito, tanto no caso de guerra externa como no · de rebelliiLo ,, 

A ,Con'stituição de 24 de Fevereiro con:ferlt~ aoll trlbunaes ordinarios, 
que offerecem todas as garantias de q.ue é cercada a justiça commum, o 
processo e julgamento ·dos crimes politi!cqs . 

O seu espírito foi alfasta1· toda idéa de jurisdicção excepcional em ma-
teria. política. Q~z que fosse uma jurisdicÇão permanente, que a:;lsegu-
rasse aos ac.cusados . todas as garantias de inqepen~encia e imparcialidade, 
e que ·:se impuzesse não sómente a0 respeito, mal3 á con!fiança de todo;, !' 

Passou o tempo em .ciue o crime políti'co exce;di?- a mediQ.a ordlnuria 
do ·CrimE! co.rri·~Urr\, e em que os · conspira dores· .er'!-m declarados fóra da 
lei, e perdiam os direitos de cÚ'la_Stão. ' r;roje ],)elo 'contrario, os crin{inosos 
políticos ,são julgados, por tribunaes supe1iores, e nã.o excepcionaes, que 
apresentam em .mais alto grão as condições necessarias de impavcialida·de 
e de luzes ·da justiça de direito commum. 

Não desconheÇo que na Inglater.ra e nos Estados Unidos têm funcc!o-
nado tribunaes milita·res para ju1gamento de crimeJJ políticos; mas não se 
op6de .n egar (Jll'e estes j-ulga m·entos ·marciaes, hajam, stdo . ·:violaqões >d'as 
constituições politicas. 

Entre os rom,anos nã0 1havia necessidade de lei anterior ]}ara .pu_nição 
do;;- .erim~s políficos os . ·comi,cios apreçiavam a cfimin;llidade da acção e 
applicavljlm a · p~na ao mesrrio tempo como j1Ai.z e conio legislador supremo; 

··mas era a assembléa do povo, .que julgava os cri~es contra a segurança 
f~o J!_;stailo. O · me.smo ·Se . dava ·eptre os francos e os germ·anos. Não havia 
tribunaas, excepciomres, era o .povo em massa que julgava os crimes con.tra 
a segurança do Esta,do. 

Póde-se dizer que em face da .:historia polith.:a dos povos os tribuna.e<; 
militares, os ju1gamentos mar.ciaes não .encontram a,poio senão em verda-
deiros golpes de Estado, em formaes violaçõEí3 do direito positivo. 

".Sob Eduardo VI, diz Fischel, o pa1·lam ento recop.heceu a jurisdi-cçiio 
.:los trihunaes' militares sob.re as pessoas .civis coma' direito do paiz; mas 
sob Garlcis I, um estatuto .do longo pa l'lamento declarou esta maneira de 
proceder altame1fte illegal. " 

Re'cordo-me .mais de ter sido af.firmado q1Ae estado de sitio significa 
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suspensão das ga-rantias de que se occwpam os aris . 72, 73, 74, 75, 76, 77 e 
78 da Constituição Federa •. 

0 8R. HERCULANO DEl FRIDITAS: - Por quem? 
' 0 Sit . .ARTHUR ORLANDo : - ~or V. Ex. 

0 SR . HERCULANO DEl F1RIDITAS ! - Não apoiado; affirmei aqui qm: al:l 

g~rantias do art. 78 não podiam ser irucluid[l)s . Não podia ter dito isto. 
O SR. ARTHUR ORLANDo: - E 'stJá no discu rso de V. Ex., e é o éaso de 

c01:rigir; porque me parece ·que V . Ex. n ão podia ter dito aquil1o . 
M!aJs entre as tli>?POsições citadas ha algumas que não devem ser sus-

pensas pel'o estado 'de sitio, taes sãos as _dos § - ~ lf, 3·•, 6•, 7°, 15°, 19", 
20·•, 21 •, 24°, 28°, 30·• e 31 •, do· art . (2. 

\Pergunto "si o estado de s itio suspende a liberdade de ct<ltos, a laicidade 
do flnsino, , a instituição do jury, o livr~> exerci cio · de qualquer profi·s~ão 

mora'!, !nte::t-ectual e industrial, o direito de propriedade de ... . 

O SR. HERcÚLA·::-<o DE F'REITAs:--lPerdão, pOde sus:pend-er, r>orque permitte 
a desa;propriaçáo sem os processos .regulares . As limitações da Constituição 
são só quanto âJs pessoas. 

0 SR. F'RANÇA CARVALHO: Sem duYida alguma. 
d SR." AJl_THUR ORLANDO: - As garantia.e •aun:;titucionaes não se referem 

sômente aos direitos individuaes; ha tambem garanti~s constitt<cionaes com 
rel>~ção á fixação de forças, abertura de creditas, . mOJ5iliz,ação da Guarcla 
Nacional. 

~or isso, aquell.a doutrina parece-me por um lado muito ampla por 
outro muito restricta . 

,:;; r- . Preslclente, não ê fac-i! C!Jet·einrinar os limites -do estado de sitio tra-
·çar o ci-rculo ·dentro do qual o Governo pôde livremente agir, quando é 
decretada a sus•pensão da's garantias constitUJc-ionaes. 

Em face da difficuldade· sustentava o Ministro ch í:eno Manoel .Montt, 
na •sessão da Camara dos Deputados, de 5 de Jt<lhó de 1846, quo o -estado 
cle '. sitio inVjes te o Governo de todas as facuJd·ades neceJ300rias .para salvar 
o pa!z no ·perigo, que à ameaça, ainda que tenha · de praticar actos que em 
condições normaes seriam ohjecto de lei. 

Assim ê que, apezar -de reconhecer que o Sr. V;ice.rp.residente da RE_l-
publica não podia augmentar as fo-rças do Exercito, abril' -m·editos,' mobi-
lizar ,a Guarda Nacional, to·davia, attendendo ás .con dições exce>pcienae)S em 
q u e se i'!'Chava o ·paiz, eu não duvidaria· concorrer nã<:> dicei com o meu 
voto, mas .com o meu silencio, para da-r a S. Ex . um bill de indemnidade. 
O que, porém, não posso ·deixar' passar em silenéio, sem protesto de minha · 
pa-rte, é_ a canonização !le a.ctos, -qt<e, com o decreto de 28 -de Fevereiro do 
corrente anno; 9 pro'prio C'ongresso não pôde praticar•. 

Na mef!SageJU de 2~ cte Juríflo o 'Sr. Marechal Frorian0 :Peixoto, dando 
conta de diverscJ.s actos, ·diz que se - encontrarâ a justifi-cação destes actos 
nos con:;:iderandos, ·que os precede-ram. 
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Analysemos os considerandos do decreto de 28 de Fevereiro (M) : 
"Considerando que a nóssa legislação tem assimilado, para a punição 

de certos crhn&.3 o estado de rebellião ao de guerra externa, conforine se 
vê do decreto n. 61, de 24 de Outubro de 1838." 

Vejamos ' se o decreto de 24 de Outubro dispõe o que afflrma o consi-
derandu. 

O que se lê no citado decreto é o seguinte (lê): 
. "No -caso de rebellião po'der.á ·o Governo ordena.r q~·e se observe?n no 

Ea:e1·cito as leis militares no tempo de guerra." 
J!]3ta dislposição não assimila o estado de rebellião ao de guerra; pelo 

contrario dada ·a i:asurreição limita a a]}pl,cação das leis marciaes ao 'corpo 
iio Exer.cito, não · estende-a á massa dos cida;dãos . 

Passmos ao considerando seguinte (lê): 
"•Considerando que, ainda de con~ormide..de com os fundamentos do ci-

tado decreto, o regula;mento n. 23 d31quel!a data ~õtabeleceu que as leis, 
que regulam em tempo de guerra, são app!ica.veis nos lugares que se 
acharem em . estado de ·z:ebellião." 

iM-aS, sen'hores, será isto o que realmente está escri-pto n 0 regulamento 
n. 23? Não, absol~i:amente não. O decreto de 24 de Outubro, mandando rup-
p!icar ao Exercito as leis nuuJciaes tinha necessidade de determinar os casu:s, 
em que devia tet· lugar a applic'ação. Foi o que <fez o regulamento n. 23 , 
que dispõe (Zê): 

"As deis mliita.res qu_e regulam em tempo de guerra, são a pplicaveis : 
l", ãqÚelle.. parte do Exercito estacionada nas prgvinêlas, que se acham 

ou se houverem de 1achar em estado de rebellião; 
2•, aquella }ilarte do Exercito que se ac-har em províncias,_ que forem 

in va ãidas por t>ropas r.ebeldes; 
a•, âJquella parte do Exercito que tiver ordem de marchar para alg~::m 

dos rpontos acima designados. " 
Não menos falso é .o ultimo consiclera ndo do decreto de 28 de J!'ev~

reiro (lê): 
"Considerando finalmente que o art . 1• 6• da l ei n. 631 de 18 t1e 

Setemfbro de 1851 manda .considerar militares todos os crimes mencionados 
no principio do citado artigo em todos os seus numeras , ainda quando mi-
litares não sejam os seus autores .. " 

Em primeiro lúgar a lei de 18 de Setembro refere-se a 0 caso de guen« 
e,xterna, ·como está iformalmente declarado em seu a,rt . 1•, e como se v ê 
claramente da discussão que teve lugar por oc.casião de sua co-nfecção. 

":Este projecto, dl~ia então o \Ministro da J~::stiça, o ~. Euzebio do . 
Queiroz, não tem outro fim senão assegurar contra os extrangei-ros inimigos 
do pajz o bom exito das 1j.rmas 1m·periaes, dar ~oda );}rote'cção aos m ovimen-
t os do Exercito, que, empenhado em uma guerra externa, não pôde ter 
outr o fim senão defel}der a independencia , os interesses e a honra na-
cional." 



Em segundo lugar a 1nesma -lei se acha revogada pelos . arts. 91 · e 92 
do Codigo Penal (lê): 

"Art. 91. 'Seduzir, em caso de guerra externa, -no territorio em ql.t~ 

tiverem lugar as operações do E~ercito Feueral, · na;s .gu17rdas, nos .quarteis, 
n0~ a1·senaes, na\3 fortalezas, nos acampamentos, nos postos militares, nos 
hos r>ita-es ou em outros lugar-es, as .praças que fizerem parte das forças do 
Gov5rno tanto de terra como de mar, para que dese-rtem para o lnimlgCJ: . . 
Pena de prisão -cellular por cinco a •quinze annos. 

Art. 92. Seduzir no caso de gHerra ext-erna, <pelo modo, e nos luga-res 
mencionados no artigo antecedente, a/J ].)raças aíim de que se leva~tern 

-contra o Govc.rno ou -contra seus superiores: Pena de prisão c'ellular por . 
dous a seis annos . " 

Mas o de,creto de 28 de J!'evereir.o nã,o sõmente revoga ~o Co digo Penal, 
restaurando a Iei de 18 de Setembro, j.ã, revoga;da, mas até fere de golpe· 
mortal a Constituição F edera-I em ruversos a.rtigoiJ, entr-e o~tros os arts. '60, 
76 e principalmente · ll, que .pro~ibe a publicaçã~o de leis retroativas. 

!Porém, sr·. Presidente, quero aamittir que estado de sitio seja interre-
gno constitucional; 9.uero admittir que seja applicação de leis marciaes; 
quero admittir que seja dictadura constitu cionai; quero admittir que seja 
su :>pensão de gar1.ntias dos direitos individaaes; vou mais 'adiante, .e qt;'~ro 
n.dmittir . que o Congresso Brasileiro seja omnipotente, como se diz- ser o 
P a rlamento Inglez, _C> que é muito c ontestavel, e oontestado por Cok-e, Ho-
bart, ·Ho)d e outros cm;nmentadores; ainda assim, s~nhbres· a Camara não 
tem competencia para ar,prova:r ;; decrreto de 28 .de F -evereiro, ' -porque -este 
dec-reto é manifestamente retroactivo, e o 3!rt. 11 d~ Con:õtituição· prohlbe, 

1 • ~ 

note-se bem, não .sõmente a qualq'4er poder político, mas ·aos pro·prios Es-
t!ldos, _ á pro-poria: União, prescrever leis com efíeito retroactivo. · 

Assim como não se põde admüir eomo O'bjecto de deliberação no Con-
gresso .projecto tendente a ab~lir a . lfórma re!}ublica'lla -federativa, o mesmo 
~><> deve da1· •com relação a dispoSições regc.;lanélo actos passados, consum-
mados. 

J!l. a razão disto é que o •Pt:incipio da não retroactividade é axion1a, I>O!l• 
tnladb., dogma juric1ico, ' qt;'e é aceit o -cori1o verdade ne_cessaria, que --não · ad· 
mitte discussão, -e que a nação poz em effectiva p!·ati-ca, collocando-o acima 
de. sua propria sobe.ra~ia . 

. É' assim 'que elia.' veda ao Governo:. a o ·Congresso, a os Estados, á uil!ão 
prescrever leis com e:f!feito re'troac'tivo. 

Se a lei pudesse· reg\lhr actos passados, factos ·consummados, o homem 
seria o mais desgraçado dos animaes porque á incerteza do futuro viria 
jUntar-se a inquietação •do passado. 

Como receio de vêr mais tarde incrimina'dos actos; que até ·então tinham 
sido considerados inno·centes, o homeni entregar-se-hia á _ fna•cção, 0 ·que 
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to t·nal-o-hia nma· contraclicção da natureza, cuja .lei suprema é o movimento, . 
a a.cção. 

Ha oito a~nos escrev1. "•Hoje nenhum soberano, tivesse elle a estatura 
de um Pedro; 9 Grande, 0usaria cr>ubhcar lei:s regulando actos passados, con-
summaclos." IHudi-me completamentE~: err, 1894 vi .pu:blicaclo um dec.r eto, 
eujo artigo unic') çlispôe ; 

"Fiean," desde já s>.;!jeito~ á jurisdicçãf; elo fôro mililar os crimes que 
tenha-m siào ou vierem a ser commetticlos por lnilitares ou civis ... " 

Vou concluü·, Sr. Presidente . 
Primitivamente, ent·re os romano\ ~uando um .cidrudão erà -cimdemnado 

á mor.te, a assembléa, que assistia · -á execuçãu, não tripud.iava sobre o ca.-· 
daver; .pelo cont"rario, o sagrav11. ·e· consagra~a' a Ju•piter. 

Pois ·bem senhore5, .nós s·acrificanclo ·hoje o nosso pacto fundamental 
. ' . . 

ao v elho e caduco soph!~ma Çla razão •de Estacl:o, não v.otei:ri.ol- 0 ' ao esqueci-
mento. e a0 eles]; rezo; pelo contrari~, sagremol-o e .c;~nsagrernol-o á; virtude 

' ., . .. 
civica das gerações :futuras, repetindo com a Lei das XII Taboas.: Sacer esta . 
(!.i·u.tó bem-, 11vuto - bn~. O oraào1· é vivamente C'rl~mp?•imentaào po1· toàos os 
co l legas wesentes) . 

. ;Fica a discÍ;·s·são. adiada péla 1\0n. . 

SIDSSÃO DE .29 DE OUTUBl~(J 

O Sr. Alberto ·Torres, (1) s.ignatar.io Ç.o pa~·ecer em -disc.ussão e signata· • 
rio sem . rest~· i-cções, ao contra~·io de - alguns - ·-dos seus hoJlra-dos collegas, 
.sobe á tribuna para sustentar 0 seu vo_to . 

Julg-a que não lhe com})ete negar- agora ao P-oder Ex-ecutiv!J, depois 
da victeríá, a solidariedade que com eile mantivera 'no momento .de perigo. 
Ao rebentar o movimento de 6 'de Setembro, o .orador - republicano muito 
conset·vador poi-se. immedi:aüLmente ao lado . dq Governo legal. A luta ia 
tl;avada entre o prindpio -da autoridade e o es:Qirito Qa ca·udilh'agem, que 
pretendia a ~ubversão_}le toda a Ol'çlem legal. do wiz;. 

Por cons-eciuencia não lhe · era })erri.i.ittide hesitar e não .hesitai;.'·. Aceha, 
;portanto, . todas· .as r€spon·sabilidades desse · procedi.túento. 

Assim ·sendo, acreditli: qui, não tem o díreito ó:e discordar . em detaaie 
da obra masoula· ,do Mar·echal F;oriano. Era p-recisn ven.cer·. e Q Sr. Vice-
Presidente da Repu:bllc'a . venceu. 

Depois, a negàção da sua solidariedade ·a ··este ou aquelle acto do Exe-
cutivo, que .ex;cedeu ·a orbita constituci-onal, trax-lhe-hia o -dever de prof!lovet . 

(1·, Resumo do · Jo?·ncLl eLo Oomntm·cio de 30 de Outubro de 1894. Não 
consta ·dos Anrraes o discurso do 'orador. 

'· 
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a r esponsrubilidaãe do Governo. F01 o que não f1zeram os illustres Deputados 
que a ssignaram o parecer com restricções averbando de- inconstitucional o 
decreto de 28 de Fevereirç 

A q~estáo p;u:ece-lhe estar colloca& nestes termo!) - ou a Cama.ra 
mantinha a sua solidariedade com a victoria. e com as responsa:b~Idades do 
Executivo. ou declarava a. sua solidariedade com a revolta e- com as vio-
lencias da revolté... 

o orador opta. pelo primeko alvitre e quando para isso não tivesse! 
as razões já exposta-s fal -o-hia a.ttenclendo ao assignalarlo serviço que á 
•Repuhlica pt·estou o Sr. Marechal Floriano . 

iS. Ex . .conseguio farm&r o· principio ·. da a utoridade, de ora em diante 
o poder existe; o Presid·ente governa por quatro annoa. Essa fixa'ç.ão da. 
normalidade dos Governos sem receio de que o espiri t:o de caudilhagem 
se esqueça da sangt·enta lição t·.ecebida,, vale ella só para. q·ue o Congresso 
não pretendesse negar apoio ao Marechal Flor'iano, agora que S. Ex . está 
prestes ru deixar o Gover-no. (Muito bmn; 1nuito bem.) 

SEJSSÃO DE 30 DE OUTUBRO 

() Sr . Ribeiro de Almeida ( nwwimento ele attenção) : - \Sr . Presiden-
te, venho hoje, obrigado 'Pelo voto em sepa rodo que subscdevi no seio das 
Commissões reunidas de Constituição, Legislação e Just;ça e a do Orça-
mento. occU'Par por alguns momentos a hom·osa attenção desta Catinara. 

Subscrevendo o voto em sep3rado formulado pelo meu illustr a.do col-
lega D eputado pelo Rio de Janeiro. era. meu dever vir â tribuna. a'Clduzil' 
as razões por que assim procedi, a-a meu dever vir, p'.ll"ante esta Camara 
e pet'B.nte O paiz, assumir a !1'8S'!JOnsabilid'ade ampla. e i!limitada desse 
voto ;que excluía .da a.puração ge1·al os decretos qu P. são at·bltrios e, 
além de . arJ>i<tf:ados, attentatorios da lei ·fundamenta•! .Cia Republica. 

Ou,vi, Sr. presidente, com religi·osa att enção. os oradores que me pre-
ced'Cl~m nesta tribu~ .e- nã,<r sei o ·que dev.o mais admieae, si os encantos, 
que peoduzem as vibra.ç.ões da palavt·a fa.cil, · fluente e bc·lla, ou si a cot·; 
recl:ão desses notaveis orad~"CS aos quaes ruporendi a r-espeitar e a dmirar 
pela vigorosa. argumentação que produzem sempre em ~uas orações, pela 
sincerida de e franqueza com que costumam collocar suh.s palavras e os 
la:-gos e numerosos recursos de suas cultas intelligenclas ao s~nso das 
causas <lU!' defendem "com den odo e ·va nta gem. 

N essas orações, notaveis pela respeitrubilida.de de seus autores, e ainda 
m ais notaveis, ainda mais solemnes, p elo momento historico .em _que foram 
produzidas, os oradores fallaram , ora com o coração e o sentimento. ora 
com o direito e com a razão, prcurando uns leva'tlt:l r 'J cnthusiasmo •. essa. 
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manifestação violenta do sentimento e da paixão, para canonosar-se a 
dictadura como e. suprema~ lei, o supremo refugio da aoc'iedade, nos mo-' 
mentos dolorosos de convulsões populares; procurando uütros, no terreno, 
solido e !firme do direito; as raz_ões, os fundamentos de suas opiniões, a~ 

razões e os fundamentos que justificam os actos praticados pelo :MaTe: 
,c hé! l Presidente da Hepubliea, durante o estado de ·sitio . 

Nesse .terreno em que n ão sopra o vento da paixão e nem o .perturba 
a violencia . ou a força<, era n!lcessaria muita coragem :çu muita, erudição 
para poder-se legalizaq· actos que a consciencia repelJ.e,- para justid'icat~ 

medidas oppressoras e . tyranicas, inopportunas e _~;e.provr..'das pela moral, 
. .Pelo criterio, pela lei e pelo direito. 

Depois de to·aa,s essas discussões a minha-<epinião nã(} ~e modificou e, 
.continuei a pensar que tinha/ 1 procedido r egularmente, tanto no seio dai 
Commissão, · como pr.e·stanclo minha ·assignatura ao voto em separada do 
representante do Estado do Rio de Janeiro. · 

Todos os a rgumentos ap;resentados não conseguiro,m a,bala r os funda-
mentos da minha convicção. 

Agora venho com franqueza, Sr. !Presidente, manife:>ta•r a minha opi·. 
·nião, sem rebuços, sem adornos e sem a•s· cousideraç'õ,,·; mal entendidas 
•que não devem .existir quando se lfalla como representante da Nação, de-
:egado do povo; na defesa ·dos seus direitos, analysando actos que !imi-
-taram sua~ Ji.bet·dt des constitucionaes. 

Entendi .que a prime'ira necessidade a• ·resolver-se, no seio da Com.· 
-missão, era exigir do Presidente d.a. 'Republica docume··:l~os e exp!icações 
minuciosas dos actos e medidas de excepção que tomou ilurante a revolta, 
-necessidade que o proprio Governo tinha recon.h eci.do 6 confessado erril 
·uma das s uas mensagens a;ntet'io•1·es, dizendo que dei'JfB;va.,;'<le leva,r ao co-
nhecimento do ~ongresso o~ actos e medidas de excepçã,o e a série de 

oacontecimento que se prendiam á revolta, porq!l.le sobrs elles estava reu-
·nindo, conhecendo, colligindo provas e ·documentos p ara. orientar e escla· 
recer o Congresso sobre essas medidas e sobre os gra<•e.s acontecimentos 
da t·evolta em q>ue estavam ·compromettidas pessoas coJJocadas em todos 

·os degy;áos da sociedade, que tambem estav-am compromettidos. grandes. e 
va•Iiosos 'interesses pu:blicos e, mais do que tudo, diz .S. Ex., estava com-
promettida e esteve arrieaça;da .a propria fôrma de Governo, a fôrma repu-

1Jlicana, na Pl'Ofunda commoçã,o que tinha aJY;;Lla,do a Nação. 

Era esta a 'Opinião do Governo, expedida em uma 0.<? su'as mensagens 
e se elle julgou necessai'io a exhibição de toc1.1s essas ...,rovas, porque dei-
xou de trazel-as ao exame sever-o dos representantes ;'\B, Nação? 

Teremos ·n Oiirelto ·de dispensa:J-as? Poderemos me:~mo ifazel-o? De 
·certo que não, e como representante da Naçã.o não dlspensaTei informa:-• 

.. , 
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ções que tragam luz neste >drama :sangnmto , .a :ot''.i.eutaçãJc 'P,_ara crJ.oss<>- · 
julgamento. 

Essa reserva guard-s da:· pera nte o paiz pôde occul<ar ,grave::~ faltas,. 
graves erros sobre os quaes é impossível corcet· um véo, por mais tole~ 

1~allte .que se mostre o Congr esso. N estas condições, pois, é impossível 
.que esta Camara .possa, com justiça e verdade, conceder ··Jm bi ll àe in~·m
n•iàaàe sem -conhecer os fact os e as m edi<Ias q,ue serão a lcança,das poa· esta· 
moção de confiança e nem' julga:r dw :extensão que abr·angerá tão · illimi-· 
tado resalvo. (T1·ooam-se apar-tes.) · 

:Sr. Presidente, .ass-ignei o voto em separad-o para não co1úundir mais. 
e n em perturbar a discussão do parecer da Commissão, · tendo com tudo· 
me pronunciado pot· uma fôrma mais sever~ e talvez tambem . mads cor-
recta, isto é; pela ~~.· esponsab~lidade do ;p~·es1dente ·dà , Republiea, opinião que. 
incontestavelmente, era1 mais r a•dical e abrangia mais ten·\)no do que o-
-:oto em separado do il.Justre Deputado pelo Estado do Rio. 

Assim julguei e julgava -que devia ser decreta da a responsabilidade 
do chefe do P odet.· Ex.ecutivo, q·ue devia .ser chrumado pera nte a Cama-ra, 
constituída em t ribunal, eni juiz constitu_cional, para responder pelos <l.Ctos 
v iolentos, a rbitra rias e inconstitucionaes ·que p't·ati-cou e pelos e.xcessos de 
poder com que limitou as l i·berdades publicas. 

Sa tisfeita esta exigencia indispensavel á dignidade paa·lamentad e sub-
stncial ao nosso regimen, não duvidaria conceàer o l>tlL àe inàemnidaàe 
lJedido desde que <fosse provado que assim era mis ter proceder pa,ra salvar· 
a Republica• e a sociedade, restituir a paz e restabelecer a ordem gt·ave .. 
mente ameaçadas, pr-ofunda mente perturba.das pela .revolta de 6 de Setem"· 
bro Era esta a minha opinião. (Apa1·tes.) 

Sr. Presidente, aqui nos aiChamos, delegados da confiança pa:pulat·; 
não para nos constituirmos adoa·adores ' do Màrechal Floriano Peixoto, e 
nem para constitui-l-o. .symbolo de todos· os grandes <'ommettimentos da~ 

Nação, <te todas as . grand~s Jna•ni<festações do progress0 -e. c ivilisação de-
nossa '[Jatria e nem . •sa.graT-o como o uni{!o ca-paz de representar pe·rant"l 
o mundo, o brio, a dignidade e indépendencia destàJ nob~e terra,' m as sim·· 
plesmente para cumprirmos a constituição, zel'armos pela 'ãua guarda , de--
fender as liberdades publicas, collocando·nos ao laldo do povo quando a. 
perseguição vier de cima , qua;ndo estiverem a meaçadas as suas garantias,. 
as ·suas regaJias constit u cionaes e defenderemos gs depositados ._,do poder' 
-publico,- quand0 as ameaças partirem ele _ baixo pelas exploraçõe_s de p ai· 
xÕes· m al •contiàas. E' E)Sta a n~ssa missão, é este o nosso dever . (H a 
.dtimersos apa1-tes.) 

A his toria tem conset.·vado Jogar ~eservado. , · a admiração de todos os 
tempos t Pm respe'tado os gover-nos que, apoiados · 1la ·.:>piniãc publica só-
m en te, e dentro dos es.triqtos limites das leis, têm C0H-seguldo ven cer as. 
revol-uções. abater os pronunciamentos, salva ndo o princi•pio de. autoridade· 
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e os interesses confiados á sua .guarda, sem lançar mão de acdis que 11. 

p r obidade repelle, de vinganças e de terror que não eleva, mas que abate 
e· desmorailisa o funccionario ou autorklade que delle lança mão, assim: 
como é reprobo, per-ante a histeria e perant-e a sociedade o governo ·que, 
pa.1·a se defender, destroe todas as leis, desrespeita todas as conveni-encias-, 
constituindo-se o unfco centro de força, a unica lei err!'eix~ndo em sua - . ) . 
mao todos oil .poderes que a Na1ção confiou a diversos, !'amos de sua ailmi· 
nist-ração, ist_o é, constitu indo~se dictador, a força .·contra a liberdade, aJ 
vontade capriDhosal ·contni. a lei .e o diceito, '· 

UM SR. DEPUTADO ; , - V. Ex. olhe para o iPerú. 
O .Sn. RrBEI!lo DE AL;MEIDA: - :sr. Presidente, de ent~e a1s medidas de-

cretadas pelo governo absolutamente não posso concoriar com a que es-
tabeleceu a; lei marcial, org'a~izando tribunaes mi1itare.s para, por elles, 
serem julgados os revoltosos · civis, su.btrahindo-os ao ju!gamento dos tri-
buna-as ordinarios, unicos competentes par!'~- sujeital-os a tri.bunaes extra-
ordinarios. 

UM SR. DEPUTADO: Era uma necessidade. 

' O SR. RIBEIRo DE ALMEIDA: - Engana .. se o n obre deputado, não havia! 
tal necessidade po1·que a applicação de medida• tão violenta só é recla~ 

mada para ~er promptannente ~pplicada e executad!J. afim de evitar damnos · 
1n.·epaTav.eis; pr~mzo rubso~uto e ··eminente, que! fataLmente dair-se-h~am 

caso ·não fosse executa<lo promptamente, e yste era o unic.o mei-o de justi-
ficàll' a sua opportuni.dacle e n ecessid-ade, mas, como sabemos, a lei marcial 
não teve applicação, não foi obset·vac1a, e n'ão tendo pr.:>lluzido effeito pra-
ti>co algum deixou de ser justfficada· a sua necessidá.c1e. 

O •SR. FRANÇA CARVALHO: - Produziu ;magni:ficos result-a·clo.l!. 
O .SH. RIBEIRo DE .ÀLMEI'DA: - ?eço a;o nobre àeputado que me 'honra 

-com w sua attenção q·ue não m e perturbe com seus apartes. 

Durante o estado de :siti-o, neste período ' anormal ·que atravessamos, 
:.'o p,:eside,nte da Repub!ica não se. conserv~u dentro da esphera que lhe 
traçava a Constituição, ·constituiu- se dictado-r, pra<tica.ndo -e mandando pra-' 
tilcar actos que excediam aos limites de seu poder constitucionat '. 

O nosso estado de sitio, t <J l ·com<;> o desDreve a nossa ' Constituição, não 
corresponde, ISr. Presidente, ao estado de sitio da< legishção franceza, onde: 
quec dizer ·a suspepsão de todas as garantias constitu~ionaes, isto é, a! 
lei marcial com todo sel! rigor e em toda sua -plenitude. 

Alli, yorém, .quan.do o estado d~ sitio é decretatdo pelo Poder Exe-
cutivo, o ·parlamento r .eune-se dentTo de 48 horas, independentemente de 
convocação, de 'pleno direito, e assume o .poder soberano para julgar e fa-
zer applicar -as leis exc<ipcionaes e -restricti vaJS, não confh,nclo essa m issão 
áo poder executivo· facil de apaixonar-se e · pt·ompto a exceder-se. 

\ 
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A nossa constituição é, .neste particular, talvez copi!'. da Constituição' 
da1 Repwblica. · •Argentin":l., e as disposições · do art. 80, § 2• parecem ter. 
sido modelaodas pela Argentina, onde o estado de sitio decretadu pelo Poder 
Executivo traz sómente como .consequenc_ia as duas mer1idas de repressão 

apontada:·s no § , z• do ru:t. 80. 
HaJ, porém, mais espir1to Utberal n a constituição a.<·gentina, ha maiS: 

tolerancia na parte ,que determinou a suspensão dessas medlda s extraor.: 
dinarias uma vez .que o individuo, so'bre o qu'!-1 eram exercidos volunta~ 

riamente, abandona o · territorio nacional. 
Podemos dizer tambem, .Sr. Presidente, q1Ue o · -nU<Ssv e.;,tado de sitio 

I • 
correspond.a, mais ou menos, ao estado de s1tio da const;tuição dos Esta-
dos Unidos do Norte, onde elle se traduz pela suspensão do habeas-corpus, 
isto é / a suspensão· de lzla•beas-coTpus n aiS prisões if·e'itas .~t'm causa legal el 
em forma regular, ficando o criminoso retidÓ em ,custoC:iã e sem direito 

â. fia nça. 
E' isto, pelo m enos, o que · nos attesta um nota:vel c·ommentador do 

di-reito constitucional dos Estados Unidos em sua obrSJ o Direito Oonsti-

t1wiot•al A merid<rno . . 
0 SR. FREDERICO BoRGES d'á um a'Parte. 
0 SR. RIBEIRO DE ALMEIDA: - Ahi fica a citação e .O nobre Deputado 

podel'ã verificar a sua exactidão se quizer. 
D iz P.omeroy: - a sus·pensão de h~beas-d,or:J'1t8 não a<ffecta a allto-

ridade sobre as pl'lsões; o poder de suspendel-o não habil ita o Congresso 
paTa conceder ou o ExecuUvo para faZer prisões sem causa legaa, em 
fôrma a1ibitraria1 e irregular, mas simplesmente con'f&·e ·w Governo o poder' 
de .conservar ou deter em custodia indivíduos pr-esos por justa. causa, por 
tempo indeterminado, sem processo e s~m fiança . 

A suspensão de habeas-co?'P1ts, pois, não legaliza prisões arbitraQ·ias e 
n em confere ao Executivo . outro .poder maior do que o de pôt• em custodia 
indivíduos suspeitos, os quaes, em outras circumstancias, tinham direito a: 
um processo expedido. ou ã soltura mediante fiaiilça. E' esta a disposiçãd 
da Constituição norte-a.mericana tão frequentemente invocBda neste Con- ' 
gr.esso, e ahi estã traçada a extensão das m edidas extt'aordinarias a toma<r 
n~s quadras anormaes de commoção intestina ou guerr;t externa. 

O SR. FREDERICO BoRGES: - Mas Llnco-ln não observou isto. 
O ·SR. RIBEIRO 'DEl ALM•EIDA: - Lincoln não respeitou esta disposiçãd 

.constitucional, e ,por isso todos os .commentadores da g1U.erral ci v il da) 
Ameri·ca do ' Norte são acordes em condemnal-o como um dos m aior es di-
ctadorres da historia, chegando Conley a affirmar que jámais !!ouve um 
Governador q·ue dispupesse de ma1ior somma de po.der arbitrario e que ti-
vesse, com ma:is frequ encia, violado a Constituição de su.a 'patri.a. . 

Os tribunaes civis, porém, Sr. Pt·es-idente, sempre correi'.'tos . no exer-
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dcio de suas , funcções ,soberanas, procuram reparar todas ats injustiças 
que tinham sido feitas, mandando pôr em liberdaode !nd,ividuos que tlnhim1 
sido processados e julgados pelo.s tri!bunaes militare,s, ern virtude das leis 
marciaes decretadas1 por Lincoln. · 

Vem nos attestaT ·Isto o pro·prio C'Ónley, na mesma obra que já tive 
a hom·a de citar-vos, diz elle: - O Presidente Lincoln ' .. s•uspendeu o re-
curso •de habeas-corp1w, mas os tri'bunaes julgaram inconstitucional este 
acto, o q•ue foi su'bsequentemente confirmado pelo Congresso. 

O PresLdente, porém, não julgou-se obrigado a submetter-se a es t e« 
arestos, :f.azendo . com que commissões milit-s res, de sua nomeação e appt·o-
vação, de accôrdo com o Ministro da G~erra, condemnaiSsem civi·s pm' 
crimes de traição. Os tl'iobunaes civis cassaram taes j ulgados, restituindo os 
criminosos â. liberdade: sob o fundamento de que es gat·antiats da Uber~ 
da de, segundo a .Constituição, eram tão obrigatorias e perm~nentes duran-

. te a guerra, como durante a patz e deviam ser respeit~.ddS tanto pelos ci-
d.aclãos, como p01.· todos os repr·esentantes do poder publico. Os tri>bunaes 
sustentaram com vigor e rigor a Constituição, mas come geralmente na~ 
guerl'ils civis commettem-se muitos abusos e não se encontrando contrw 
elles meclldas promptas, alguns prevaleoeram, não obstante , a repugnancia 
quasi i n~•encivel dos triburíaes e Congt·essos. 

0 SR. HoLLANDA LIMA: - Ahi tem V. Ex. a justificação . 
. O SR. 'RIDEIRo DE ALMEÍDA : - Bem, Sr. LPi·esidente, o proprio Congresso 

Norte-America,no, em aresto solemne, f jrmou, em ·face (oe todo o mundo, 
.que as medi-das tomadas por aq·uelle dktadot· eram arbitraria•s e contra-
rias aos pt·eceitos constitucionaes, ap.provando-as, não obst-ante deixou 
profundo e solido ensinamento aos. d'uturos dictadores·. De sorte, Sr. Pre -
sidente, q·ue nem- os louros 'que dâ, a yi•ctorial nem a embdaguez que pro• 
duz o ·sangue na ·cubiça dos vencedores, pod·erã modiJficar o julzo severo . 
que faz e fará {l historia daJquelles que não souberam ' re~peitar à Consti-
tuição, suprema lei de sua patria1 e a posterid3ide fat•á justiça a esses in-
fi.eis depositarias. 

' 0 SR. HOLLANDA LLM-A: 
de Lincoln. 

!Ima g ine V. Ex. o que di·sse a posteridade 

0 SR: RIBEIRo DE ALMEliDA: .Sr . Pr.ooidente, OUVi h ontem o no>bre 
Depu tado, represent-a nte do Estado do R in !!" Janeiro, dizer que a medida 
do Presidente da Republicana, mandano organizar sob sua presiencia com-
missões mnlta•res, no Estao de Santa Cathafina, era a unica que devia! 
ser reprovada, mas, nãÇ> obstant,e a minoria da .CommisEão de Constitui. 
ção, Legislação e iustiça tinha sobre eUa feito silencio. 

- Não estou . longe de justificar esta medWa e para fazel -o vou ainda 
pedir aos julgc.do.;; ;: ~ !-te -a:n ~<:icanos ·o subsidio de seus [trestos, proveito -
sas lições' de larga eXJperiencia. 
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.A Suprema Cllrte dos Esta dos UnidQs, no julgamento do habeas-cm·pus 
,pedido por Mi!igan, declarou que no caso de guerra oivH .ou invasão ex-
trangeiraJ, .;odia-se admittir excepd.~na1 e ~xtraordinariamente tdbunaes 
militares e a lei marcial e então dlz: - Se em ~ma invasão . extrangeira 
ou guerra civil os tribunaes ordinarios não puderem funccionaor e fôr im-
possível. admin,'istrar aJ . justiça crimj.nal segundo a lei commum·, então nv 
proprio theatr·o das. operações militàres em actividade existe a necessidade 
ds dar um substituto á autoridade civil derrocada, 3if1ll:l de garanti-r o 
Exercito e a sociedade; e como em situação tal .outro poder não existe 
senão o militar, tem-se permittido a app!icação da,t lei marcia l sómente 
a té que as l ejs co~muns tenham readquirido seu 1nrperio. Mas, ass-i.m: 
como é a necessidade que érêa esta excepção, <é a<inda essa necessidadE! 
que limita sua duração, de sor.te que se o gove rno ' milita•· continuar, depois 
de reinstallados os tribunaes communs, importa este facto uma maximal 
usurpação do poder. A lei marcl.al nunca poderá existir onde existem os· 
tribunaes ordinarios no llvre exercício da jurisdicção. 

Sr. Pres1dente, ·o art. 80 ~§ to e 2" da nossal Constituição diz: -
Não se achando reunido -o Congresso, e corrend-o a Pattia imminente pe-: 
rigo, exercerá essa attdbuição (declarar em estado de sitio) o Poder Exe~ 
cu tive Federal,_. 1 • 

E ste, -porém, dura nte o estado de sitiG r.estringir-se-ha naiS m edidas 
de repressão contra as pessoas, a .impôr: 

I . A detenção em lugar não destinado aos ré os de crimes communs; ., 
II. O desterro para outros si.tios do t er·ri tori'o n acion al. 
Temos, pois, Sr . Pres·idente, em nossa propria Constituição, petct'eita-

mente trflçada, a esphera dentro da qual é permittido ào P oder ~xecutivo 

agir n~ s circumstancias extraordinaria'S em que fôr mistér p ôr em estado 
de s itio 

Qualquer acto, qua~quer medida que ultrapassar estas limitações con-
stitue crime e submette o seu .infractor a1 responsabiliclà.de ·criminal. 

Esta Camara e V. Ex . , ' l;J·r ~ Presidente, estarão lembt:ados que ha dousl 
annos mais ou menos, · f.orte conflicto se travou entre 0 Ji'oder Executivo 
e o LegislatLvo, a•ttrictos a paixonados e violentos se der.am entre estes dous 
ramos da representaçãó nacional, procurando reciprocam ente se inutilisarem 
e se desmoralisaz:em . 

Nessas lutas ingloria, este Congresso ·quiz da1· uma •prova de sua• inde-
pendencia e, ao mesmo tempo, de seu • rigor na vigilanch do Constituição, 
discutindo e votándo a lei n . 30, de 8 de Janeiro de t s.n , que tinha mais 
opor fim prender em, suas malhas o primeiro Presidente . da · ·Republic2·, o' 
Marechal Deodoro, q1,1e ta.mbem oon'hecendo a aggressão v etou · devo-lvendo-a, 
a o Congresso, que a sustentou por dous terço!:' 

E' e!i'sa lei, Sr. Presidente, que vem áinda servir de .f·reio pa r a fazer 
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:pa rar ~ excesso çle poder 'commettido pelo Poder Executivo na quadra nor-
ma,! que atrav·essou a iNação. (T1'0Ga?'lt-se pa;rtes). 

Se este 'Congresso não tinha ou não pretendia fazer uma lei que ti-
vesse existencia real e pr:;~.trca., mais uma lei que ~penas tivésse a vida 

.inoffensiva dos ar-chivos, e1·a m!Jlhôr q.ue não tivesse dado esta prova de 
.sua independencia para mais tarde, c)lrva r-se penitente e submissa aos 
·desE-jos. e á 'Í•a idade de Cesar·. ('l'?·ocam-se apaTtes . ) 

Se este .Congresso, se esta Camara tivesse a nítida ·compxehensã0 d<~ 

·s<3us d·everes, medisse a ex_tensão de sua· responsabilidade .no abap.dono qu<o• 
·deixa umn. lei que 'votaiia · po~ · ella; repellida .pelo Poder . Executivo, 3,inda 
teve .no seio d!!- mes.ma Camara, a exotraord:naria votação de dous terQos, 
havia de convencer-se que era ' forçoso manter o dominio da lei n. 30, 
-de 8 de Janeiro,, sustentai-a no terreno da pra tica e por el!la for-~ar o 
·Chefe do Poder Eixecutivo a respeitar as ·dis·p-osições .constitucionaBs e 
·pautar seus actos pelos restrictos termos do direito e da ~ei. 

'0 SR. VElRCNE Dlil A.':>REU: - Se o Custodio vence:;;s•e pedia a. approvação 
de seus actos? Na guerra como na guerra . Para dominar U•ma l\evolta nin-
guem pó de cingir-se a te: . 

· O SR. RIBEIRo DN ALMEIDA: - E' necessario que esta Camara levante a 

·sua. voz pn.ra. respo~sabilizar o Poder Executivo, que por força do art. 3?. 
da :e; de 8 de Janeiro,. v iolou a Oonstituiçã;o, tornando-se por Isso r(;Spon-

-savel pelos excessos que ·praticou. ' 
Sr. Presidente, subscrevendo o voto em separado, eu fiz certo de qt•~ 

cum.pria um dev er perante à nação; certo de que cumpria uma obrigação 
r~pellindo aquillo que a 1e' terminantemente prohibiu que fosse pr~ticarlo 

J>elo. Poder E'xecutiYo, qual:quer q ue fosse a ·i'azão de · 'Estado ou a nec•~ssl-

-dade de momento. 1 

Ai~da mais me -convenço de ter cumprido o meu dever pelos are3tos 
do S].I.premo Tribunal, que em julgados consecutivos recusou-se a cumprir 
a · lPi ma·rc:'al .lulga ndo os decre~os sobre tróbunaes militares desnecesBarlos 
-e inconstitucionacs. 

, lll' incou·testa,,el a .competencla dó Poder Judi.ciario p·ai·a inter·pr1etar as \ 
leis . cuja execugão perteU:ée-l•he exclusivámente. 

Hamilton sustenta . que a Constituição é um mandato em que o povo ê 
o manfl rmte e !llandatarios os tres poderes politicos da Nação - Legis·la-
tivo, Executivo e Jucliciario. Todos tres têm poderes iguaes para interpretar. 
o mandato na parte .que lhes .pertencer sua appHcação . Ning)lem, \)orl>m ·, 
tem mais autoridade ou maior somma de c'Ompetencia para interpretar, e 
nem essa .interpretação t(lm força . alguma obr:gatoria -p...<tra os outros po .. 

·êereFJ . 
. Nas leis criminaes, sendo o Poder Judlciario o unico ~~·gã.o político 

capaz de applica l-as, é tambem o unico competente para julgar da proce-
_dencia 'ou imprueedencia da sua constitucional <Lade ou inconstitucionalidade. 

Assim, ·Sr. Presidente, ·a nossa interp·retação, depois da ultima palavra 
-do Poder Judiciario, tem um valor · mera:~ente platoni<:o. Neste caso não 
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devemos appl'ovar aotos sem existene!a reaJo, e à p.provanelo--.os fazemos. um 
· papel rldiculo € até pouco honroso e compat!VIel ·com a independencia da Ca-

Ip-al'a. (Não apoiados. Troca:rn-se mu·itos a11ai1"tes.) 
UM .SR. PljlPUTADO: ·- O fim unico ·era salvar a vida da nação e do prin-

c:pio da autoridade. 
O SR. RIBl!!IP.O pE AIMEJIDA: - E', Sr. Pt·esidente;- em nojlle da salvação 

publica, em nome do ·princ.ipio da a utoridade que ·rn"uità sangu~ se tem der"" 
Trumado, registrando a -histbria lnnumeraveis atro-clela:des, violenda.s e atten-
tados commettidos '·em . seu nome. para satisfazer ambi~õe5, ou SU>pplar.t<:r a 
opinião p.ublica e emniudecer as reivindicações populares. , 

A decretação de~sas m~d~d!a,s im•porta ou tTaduz sómente um eXJecesso 
de vaidade do Poder Ex~cu<tivo, -para m.ostrar á naçãO que eHa p.odia laf\\:ar 
mão de todos os meios os •niais Tep.rovados e arbitra,r.ios, os mais contrario$ 
á l.ei, .para que não r~s•tasse a. m~mor duvida sobre seu p.oder absoluto, e 
que elle era realmente o centro, de todo .o movimento, ·á cabeça e o braço 
d!= toda a naç.ão, o unico ;poder existente, nessa luta ·e~ que era; sustrmtadn. 
mais· a sua· pessoa, mais o seu ·PGder lndividua.l dd que a .iridependehcia, do 
que o principio da autoridade, do .que a nossa Constituiçã-o (apartei e prú-
testos). porque duv:•do realmente .que o p.rincipio rep.ub'Ucano estivesse em jogo 

n<-4. lrut.!:t . 1 

0 SR. FRANÇA CARVALHO: - : Oh ! V . Ex. não leu o m a.nife&tQ elo s·· ' Sai~ 
danha? 

O SR. RmEJmo DEl .ALMEIDA: - Abro um parenthese nas minhas conside-
r a Ções para -liespnnder ao nobre · ·deputado que honrou~me . com seu a.parte . 
Antes, porém, declaro que não tenho nada absolutamente c01n a revolta, 
que sempre reprovei, não tendo·lhe prestado apoio d~ especie. a lguma, n<:>m· 

1 moral nem mater.ia1. 
A revolução de ;15 de Novembro encontrou-me ·militando m1s fil-eio.·a s do 

grande e generoso -partido cop.serva:dor, que desa,ppareceu como tódos os ou-
tros partidos, e desdle ·então I tenho com leruldade ·ser-vido á nova fqrma de 
gov-erno, isto é, a Republica, ·'.co:m a dedicação ' -compaJtive·l com o 1.m.etll 
caracter. 

O •SR. FRANÇA .CARVALHo: - Mas V. Ex. contesta que o Sr. Sa!darrha 
da Gama era r es-taura õor ? 

O ;;R. Rrsmmo Dlil ALM.EIDA: - Não estou conven~ido . !J_l.\e o Sr . Sa lda · 
nha 9a Gama tentasse, com a re.vo ita , a restauração ela -mona rchia ~ neln-
posso tirar essa. c onclusão e ·nem .dar essa interpretação elo seu maniofesto. 

Não se .póde . Ürar quer do sentidq, quer da l•e'ttra do . manifesto da-· 
queúe chefe revoltoso a concl-usão que pretende' o nobre deputad-o, que in· 
cont estavelm,ente ·força o espírito do m a n ifesto para da.r-lhe. a feição mais: 
anti-p~thica aos sentimentos do povo. 

VozES: - Oh! Oh! V. Ex . nã.o leu o manifesto . 
. O SR. RIBEIRo DEJ .ADMEIDA: - •Creio, •Sr. Presidente, •que não estava et;n 

luta o principio democratico, o pr-inci.p!o fundamental da, Naçã~, ·O princi-
·' 
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pio rep~bUcano; es:av1a simplesmente em jogo a ambição do que quc~ria 

ficar· no poder ·e dos qUJe queri8Jm escalar as regiões elev-adas, oly.mpicas 
do governo, onde. estava ;rupítu com todo seu .podt:r. 

UM .SH. DEPUTADO: - Legalmente . . . 
O SR. RIBEIRO DEl ALMEIDA: - Nij,o entro ·na apreciação da legalidade 

ou illega:lid·ade do governb do Sr. Marechal FloTiano Peixot o - cuja consti-
tuc~onaní·d~de é muito duvid,osa. Sr. Presidente, não é, necessario rememo-
raT-V<lS os factos- que resultaram do con.flicto que se travou entre o . Con-
g:-esso, o Poder LegislativQ e o Poder Execrutivo exer-cid<l e·ntão pelo Mare-
chal Deo1lhn. da FonsEca. E leito pt:imeiro Pr~rdente <la Republ_ica, filho do 
Congresso, neHe mesmo éncontrou irresistivel <lPPOs·íção, t enàz e intransi-
gente dand<l ,lugar a lÚta diaria, clwia de imPr-evistqs e ode ·ncidentes des-
agradaveis, até ao fatall golpe vibl'a do pelo Marechal na Constituição, dis-
solvendo •o Congresso· - que tornou.-se incompatível com. o Govern<l do 
Marechal Deodoro : (T?·oaa?n-se apa?·tes.) · 

I . . • 
Tambem, 1cl'eio, ser desn ecessrurio l-1'lmbrac-vos, Sr. P .r-esidente, qu~ 

I ' 
a:p9s esse golpe, dias depois, surda conspiração formou-se, rompendo uma! 
formidavel ' revolta capitaneada pela esquadra, que na bahiâ: de> Rio de :ra-
neiro, lev·~ntando a bandeiTa da rev-olução, não preciso lembrat'·VOS que· des-
ta fôrma e á mão :armada, sob· a pa·essão da força . naval em attitude amea -
çlJ,dora: obeteve-se a renu ncia daq:uelle aHõ funccionario, ren uncia que não 
s;gnif"cal'á m~is do que uma: v iolenta depressã o, is to é, ~ais um profu~dd 
golpe na Constituição. 

O SR . . RmEmo. DEl ALMlDI:D'A: - E' ver.dacle ·que o · Miat'eeohal Deodoro tor-
'nt:u-se c1·i·minoso pelo golpe de .Estado e devia· ser t•esponsabilisatdo e con ... 
der.-•ilado, ·passando então a suprema magistr<~tura para seu substituto le-
gal, ma s tudo dentro dos -limlaes const!tudonaes. Ninguem ,poderá con-
tes tar-m,e que a deposição da.quelle. Presidente da Repnblica foi inconsti• 
·tuciona l ·e â luz do -direito e da Constituição eroa nu lia, po~·que são . nulros 
todos os actos e resoluções tomados sob 'l}ressão da viohoncia ou -da força 
armada. 

Nestas condiçõ.es a de}>osição do .Marechatl Deodoro era inconstitucio-
n al, assim· co!no o governo que o substituio participa·va -deste vici-o de ori-

• I 

ge;n e corrsequentemente o governo actual su.piu inconstitucionalmente ao 
poder e· ·nelle se tem conservado inconstit-.ucJonalmente, (Trocam-se apa1·~ 

tes e p1·otestos.) 
Não estou, 'Se . Presidente, animado e nem sou tmpellido, n este mo-. 

mento, por paixão ou oppl)sição intransigente e rancorosa ao governo dd 
M<J re.chal Florláno :Peixoto, estou só~ente , resalvando a• minha responsa-
bilidade futiú.-a e pr.ovando perante a n açã9 q1Ue não me curvo g enu.flexo 
â vontade de dictadores ..• 

O SR. BELISAIUÓ DEl SouzA: - Nem ninguem se curvn. g-enuflexo. (Tro-
cam-se o·1~t1·os apa?·tes . ) 
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J SR. iRIBrnRo DE ALMEIDA: - Quero neste momento bistm·ico, lõl.va{ a; 
m inha tesMda e ao mesmo •tempo deixar lavrado o meu ·protesto contra os 
desmando do chefe do governo . 

0 SR. BELISARIO DE :SOUZA: 
sua, circular? 

0 SR. RIBEIRO DE ALMI'l!DA: 

V . Ex. declarou-se opposicionista em 

Hoje, como hontem, c:mservei a mesma 
po,ição relativamente á política do .Sr. Floriano Peixvto, e os eleitores 
do 7• ~istricto de Minas, ,:que honraram-me com seus btifofragios, sabiam 
e conheciam minha ·opinião politica, e fique V. Ex. :n.hendo que a!quelle 
generoso povo teve a independen cia precisa, . a hombridar1e nf>cessa t·ia para 
n os com idos e leitoraes, sustentar ·~uas opiniões politicals.-: (T1'0CJarrn-se 

apat·tes , ) 

O S~. RIBEIRO DE ALMEIDA : T- .St· . Presidente, como sentil;le:la av>ança-
_da dos eleitor es .que me elegeram , comb guarda. de SLt <:-s !ilberdacles e de 
"eus direitos, como representante da n ação, hei êle sustentar aJqui o que 
tõr sómente jústo e honesto, h ei de pugnar pela mais ,_·bsoluta observan-
cla. dos princípios constitucionaes, cuja reso}'ução constitue U;IU _ atter\tado · 
e .uma ameaça ás liberda•des p ublica;s . 'E' necessal"io, Sr. Presidente, que 
e1>ta O!imara, que o Poder Legislativo, de u,ma vez .para sempt·e, declar-e 
que não sancciona medidas tomaodas contra os princípios da Cons tituiçãt> 
e firme o precedente de que o Poder Executivo, em hy.pothese a lguma, 
p00erá lançar mão de medJ-das extra-constituC'ionaJes, .princi'pa1m.ente de 
uibun.o es militare::; e lei mat·cial; em qualquer condição que se a•che o 
p.l.iz e a crise qoue atravessar, commettendo, em caso C'ontrai"io, uma in~ 

tracção sujeita fi. responsabilidade. 
0 Su. BELISARIO DE •SOUZA : - Não digo isto; amanhã V. ·E x . póde ser 

governo . 

O ·SR. Rmmmo DE ALMEIDA: - O que estou dizendo, Si·. Pr-esidente, não 
affecta sómente ao governo actual, affecta tam'bem os governos futuro:~ 

para os oquaes tambem l~gislamos. 

A Iiossa: passagem na vida .política da .nação é tão . rapida. que mal· 
poderão perceber as gerações f utura•s, mas não obstante devemos zelar 
pelo presente e olhar p ara ·o f uturo. 

Nós vamos lançar um an~.sto p a·ra o futuro, nós vamos traça r as fron-
teiras do dever a•o chefe do Poder Ex€c~tivo. en sinand0-lhe, observando-
lhe que além deUas estâ. o crime, a responsabilidade. Ni.!.'lgu em poderá af· 
:)'irmar que seja esta a ultima commoção, a ultima r€volução a peti:ur-bat· 
a• paz e a m ar cha regula r cb. · Nação. Hoje foi a ambiÇão que a rmou 0 

braço da revolta, a inanhã será o prurido da indepenaencia que !evanta•rá 
os Esta.dos, os armará para combate1· a União, pa~·a S•J constituírem em 
nações independentes pelo esphacelamento do Bra.sil. (Apartes e 1wotestos.) 

O mais absoluto respeito á Cons tituiçã o é indispens<rvel -para• 0 regu-
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lar fm,ccJ.onamei1to dos .poderes publicas e a sua vioiitção constitue ·um 
GttEmtado que tanto pode ser ·praticado pelo revoltoso, como pelo pro.prio 
governo, qu.o nústc ca!lo tem, perante a; igualdael~ do . .lirelto cri~lnal, a . 
mesma responsabilidade do revolto!lO, tornando-se .por este facto rebelde e 
por isso. é rebelde o actuiü chefe do Poder Executivo e sujeito, como o& 
revoltosos á sancção penal <'La lei. 

o SR. BEJLISARIO DE sovzA: - Onde o governo f~z isto? 
O SR. RmEIRO DE A,LMEIDA: ' - O art. 32 do decreto n. 30 de 8 de. Ja-

neiro de 18-92 , diz que é crime pe•:ante a mesmaJ o Executivo tomar ou 
autorisar medidas de rep;:essão, du·rante o estado de sitio. que ,;xcedam o:> 
limites estabelecidos no art. 8·0 § 2" dJ Constituição - e a hi ·está, Sr. 
Pr<lsidente, onde o governo 'fez a violação. 

O SR. BELISARIO DE SouzA: - E' para isto que estsmos dando o bW 
àe 1ndemnidacle porque fez tudo isto para salvar a Revublica. 

O SR. RmmRo DEl ALMEIDA: - Hypothecarh o meu voto ao !lobo:-e depu-
tado desde que o pare"er da Commissão estivesse de a.::côrdo com 0 q,oe 
a.caba de dizer, isto é, que concluísse da seguinte forma: o Congresso 
reconhece te1: o Poder Ex.ecutivo transposto os Jimites da Constituição, 
violando-a, mas é necessario que sej.a perdoado ... 

O SR. BEJLnl'ARio DEl .SouzA: - Perdoailo, não. (T'I'ocnm-sc apartes ca-
lorosos.) 

O .RR. RIBEIRO . D}J ALMEliDJ\: -·- Passando-~e uma E'Spon.Ja so ure todas 
essas violações. Neste oaso daria o meu voto sem restricç:ões 'porque no 
parecer revelava o Congresso a nítida comprehensã0 ·de seus deveres con-
stituclonaes, salvava1 o principio de sua autoridade sab'}rana no ex;ame e 
Julgamento doi!! actos políticos !i O Poder Executivo. 

1\fas, como está o P.arecer, não é possivel · dar-lhe 1neu ·voto e mesmo 
enten(lo <l).le a Camoara deve regulai-o e não a:pp·rovar cs actos do Poder · 
Executivo na parte relativa aos decretos ·que restabelecerc.m a lei marcial 
e tribunaes :r_nilitares. (Apa?·tes e pTotestos.) 

O SR. BELISARIO DE .SoUZA: - E si não a·pprov.ar. o que ceve f azer? 
, . I 

O SH. RIBEIRO DE ,A.LMEJIDA: - R.esponsrubilisar o Pres·idente da Repu-
bllca nos termos da lei de 8 de Janeko e ·assim proceder com a corre-
c,;:ão que deve presidir os actos e resoluções desta Camara. 

Com uma resolução de tal ena·gl,s. este Congresso dará; o testemunho 
ma.is s~olemne de sua independencia, e dará ·a prova mais 'robusta, ao povo 
e ao mundo, de que -é t·ealmente o ganso do Capitoiio, ist o é, a sentineíla 
vigilante e attenta da Constituição e da·s liberdades publicas. · (Mtti.to be1n/ 
?i'I!Uito bem, O oraclo1· é cwmprimentado.) 

O Sr. Francisco ÇHcerio vem accudir ao• appello do seu illustre amigo 
, ~·epresentante do Rio de Janeiro e du)ga corresponder ')aos intuitos dei, 
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.S. Ex., ·expondo os sentimentos que a<nimam o orador em relação ao pro-
jecto das commissões reunidas. 

Declara que vota sem restricção alguma pela apllrovação dos actos 
do Poder Executivo t;~.es quaes vêm .expostos nas ~ensagens sujeitaos aO' 
exame da Camat·a, nos termos exp!'essos do parecer e Jh projecto de reso.: 
lução legislati,;a das comrilissões. 

Pensa que q:uando a• Camara ê chamáda a se lpl·c>nunciar; soibre os 
actos do Poder Executivo, o seu voto ê essencialmente politico não .sendo 
licito ac~rescentar-lhe· e:Eféitos .que exhorbitem do poder· limitado da legis-· 
I-atura. 

Dando seu voto pela ap_provação desses actos, o' o:ra•dor sente-se' obr\ · 
gado a declat·ar por dever de lealdad-e, que o não faz como I juiz na con· 
junctura act)lail, porquanto, como amigo po.Jitico do -Sr.- Vice-!Presidente 
da RepubJi.ca, manteve e man_tem com S. Ex. solidarie>da.d~ nelles, tl}ve 
e te~ por elles a mesma responsabilidade moral ' que "l. Ex. 

Si ê certo de um lado, que resistindo. e vencendo n revolução do Se·• 
tE.mbro, .s. Ex. fel-o em defesru da ordem legal e sob a preoccupação su-
pet·ior ·da defesa da Constituição, de outro lado ê tambem certo que o par-
tido a que o orador pertence avigorou-se para o desemr><'nho de sua mis-
são poÚtica -na victoria dru legalidade alcançada sobre os insurgentes. 

E um parti~o não póde, sem coniprometter a sua ]ealdacle, prestigiar-
se em uma situação d'efendida á custa dos sacri1'icios · Jnaud\tos de ini.mi-
gos po!iti.cos, adnda ··q-ue decon·am das -:proprias funcções que e_sses amigos· 
desempenham, reservando-se o, direito de examinar e• lll;edi-r opportunamen~ 
te a cqrrecção legal dos actos praticados á• 1 uz do ri-gor juri.dico. 

Si de facto, nas medidas de excepção · tomadas pelo Poder Executivo, 
a•lgumas infringiram a .lei · mesmo na vigencia do estado .de sitio, ci orado1• 
não se julga moralmente a utoriza do a eximir-se da p-orção 'da responsa-· 
b!Iidade que lhe cabe come arnlg<1 da. situaçãv, pois corc~essa que conhecia 
os a•ctos á medida que iam sendo pra:ucados, e nos limitEs de 'sua posição '· 
política, deu-ll~es semr>re o mais consciente assentimento. 

'Demais, o grande fim, a grande missão do Poder -Executivo, estava em 
vencer a insurreição, ded'ender a Constituição e ·fkmar a Republica. s~ 

para• alcançar, como alcançou, essa tríplice victoria, autorizou ou con 
sentiu que se cornmettessem excessos ·q'ue porventura poderiam ter sidoí 
evitados, . o orador lembra• á Carnara >que a critica h ;stoJ:·ica não deve pôl' 
de lado o que é essencial, parru examinar de preferencia o que ê accidentaL 

Em homenagem á · liberdade individual e política, o orador não dese-
jaria que taes excessos se commettessem, mas em respeito ã lei, em cuja. 
defesa foram commettidos, o ora•dor deseja que elles sejam appt·ovados. 

E convem lembrar que . em situações semelhantes -quando os h~menl§ 
que commandam se preoccupam muito com . as formas, sàcrificam de or-

. ' 
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dinario· o principal, patrecer.do a ssim que cuidam menos da ca usa que ao:!" 
outros interes;;a, de que das cesrionsabllidades pessoa€S quo de / futurr, · 
pvssam advi-r-lhes. 

Pondera por demais que nessas generalida des se não :ncluem as cousa•.< 
q.ue os que governam devem r espeitar até mesmo com l'acrtficio da causa 
<rue defendem, r eflectindo ,que o extremo das m edidas decreta>das podem 
ge-rar no espírito publico desconfianças contra ambiçiics 

1 
mmrpadOt·as, e 

enfraq uecer os elemenaos de successo ·que as proprias medidas tenham em 
vJ,;ta funda•r. 

E dessa instituiçã o deu pr-ova in\lludivel o ch efe do Poder Executi·.'m 
detendo-se respeitoso deante do p-receito irremovivel da Constituição quan-
do marca o dia 1 de Março do ultimo anno de p et:iodo presidencial para 
1:. ~enovatção res pectiva. 

Assim é que, sem embarg-o da situação r evolucionaria que alguns Jl. ,. 
tados da União impedia de concorrerem á . eleição dos seus successore!j, 
elle presidiu ás eleições de 1 de Março deste a nno, sem ter q uet·ido tet , 
eumo p6üe dar testemunho " orador, a m wis tenue intervenção em ne·· 
nhum d'os pleitos feridos ,nesse dia; reproduzindo assim a conducta _d" 
Li-ncoln na eleição presidencial de 1.8•64, procedida em plena guerra . civil 
'ao tem·po em que grande numero de Estados s·e h atviam sepa ra do e o ttJr-
rltorio da Uni-ão achava-se occupado .por dous milhõe;;; de homenG do~ 
exerci t os combatentes. 

De resto o Vice-Presidente, decreta ndo o sitio em differentes partes do 
t.:n-ltorlo do Brasil, suspendendo ah! as garamtias con:'!<titucionaes e to ~ 

mando m edidas de excepção que as mensagens motiva m, .fel-o sob a pr<!• 
occq.pação da segurança da Republicw pos_ta em , perigo pela commoção in-
testina de Setembro do anno f indo . 

A revolta teve por fim ousauamente confessado a deposição pela" 
a rmas do poder legwl, caracterizou-se em seguida p elo plebiscito monar-
chic.ó, visa ndo assim a annullação da Constituição e o g_nniquilamento d f!. 
f !Jderação : 

Não podiam ser mais a f·fr ontosas as circumstancias em que se e nco1. 
trara o chefe do iPoder ExecuÚvo. 

E' certo que a opinião nacional, m a nifestamente infensa á revolta , 
erguera-se ·principalme nte depois •que intuitos resta ura,dores . lhe fo·ram r e-
cGnhecldo"' na segunda phase de sua existenc-ia. 

~ 

Nos paizes, porém, r egidos pelo systema representa tivo, a o-pinião na-
cional é immediatamente t·epresentada pelos partidos pollticos q.ue a ~t.>

vem, que a obedecem, que tambem a dirigem; ~umprindo examinar si a(J 
lado do poder central atacado em sua séde, um partido ~xistia1 solidario 
com ell e, e mais ainda ·responsavel pela s\tnàçã0 po!Wca dominante no~ 

.Esta•dos . 
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I 
Existia e existe: é o partido repubUcano f·ed~·al que tem as .suas, ori· 

gen.s no antigo agrup,amento ·que, · se furmvll em 18711, apimY;;,ceiH.Iq cymo 
a. continuaçã9 dos antec.e'dentes .e dos succe~sos : que assigna•laram no pal>~ 
sado a a.s,Pi·ração r-e-publicana e ntre, Gs· .brasilekos, o mesmo pa:rti-do a cuj~~o 
impulso obedeceu· a revolução militar de 1818-9 que destruiu o imperio & 
j:}roclacrno1!, a Republica, inclus ivamente o mesmo partido do governo. pn:r 
visotlo; da ·constituinte, da o.p.posição parlamentar e dP. restauração con· 
stit.ucional de 118•91, fina:l~ente o mesmo partido que eleg~u o Marechai 
Flvriano Peixoto e .o apoiou du-ra'Ilté o seu goven'1ü) e ac. ·sr. Prudente d~ 
Moraes a _ qUem pvestam: o mesmó apoio, ,t·esultando - dahi a. continuação 
da mesma situação p:olitica 'não só .pela origern commum de aan'bos, com& 
pela uni-dade . histori-ca do mesmo pa rtido. 

. Em taes cir~umstancias o orador ped·e licença pa~a· dBclarar que :;. 
aprx·ovação do pai·ecer' e do projecto" da:;; commissões t·e·,uíidas é um vuhi 
de confiança pelitica q_ue o partidó. repu:blica•no federal solicita dos s~•ls 

• . a 1nigos àa c áma1ra. (Muito "bent! 7nUito be'nt-.. O orador é vivannente fet1 .. 
dtalic ... ~ 

· O Sr. França Carvalho (pela o?·àJem): ~ :Sr. Presid.ente, depois do 
cliscurso hnportante, inspirando-sE: nos sentimentos de justiçu e pa<tr'iotismo 
do illuslre -leader desta Camara , que declarou não poder· esta Cainara d1· 

, gnamente .esquiva-r-se a_, par~íipar da l'e.sp~:msabilidádt que deco-rre .pa.ra o 
honrado Vice-Presidente da [Republica pelas m edidas extraorclinar·ías que 
empregou .e das quaes resultou a defesa da Na•ção brasi-leira e· a salvaçã6 
da RepubHca; -de~ois dos brHhantes ·discua:-sos- p-ro·feriid.;s neste debate, 'em 
que f icara1n 'demonstrados os relevantissimos serviç;os _ prestados._ pelo hen- 1 

rado Vice-Pt'esidente .da• Repll!blica MaTechal Flot·Jano PeixGto, · á Naç,iio 
que, com justiça; o con sidera 'benemerito da Patria P:'lt·ece n·ão de-yer, 'mais 

· proloNgar-se esta discussão e requeiro a V . . Ex. que consult-.e ,á Casa si . con-
sente no encerramen to da di.scussãc 

Nigu em m ai;; pedindo 8.' palavra, ~ en,cen-ada a dis,~u:~são dt> pr(}jecto 
n. ~<14, de 1894, e adaiada . a votação. 

'SESSÃú DE 31 DE OUTUBRO 

O Sr. França Carvalho (p·ela oràe?n) : - ISr. Pr.ésidénle, j ulgando in-
terpre~t O.S ie1~timento.s desta. ~~~a, . cujos ·C!:i-gnos ~~mbros S•eJll: diuvida 
querer ao . rus,sum1r perrunte ·a 1Naçao 1nteu·a , a resvonsabt-hda4e do voto, q;ue 
vão dar approvado ou l"e}}r ovando os acto!l d(} benemerit~ brasileiro· Vice-
P r esiden te da R epubli-ca,, prati·cados J>arra 0 t:lm de debellar à. r evolta. de 
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6 .de •8et emhl'O, peço 'a V. E x .. que consulte a Cam ara, ISObt'e s e oonsente 
crue a vobação s·eja nomirual . (Apo i·aào·s, m<Uito bem.) . . 

Oonsultw<fu, a IOa~ra ~rova o pedido ·da· vataçã,o nomima l. 
. I 

Procecl:endio-se á v.otaçãJo niOrniTI'al, respondem s im., i~&to é, a;_pp.:oovam o 
p rojecto n. 144, de '189·4, os Sr-s.. Lima B-acm·y , Gaihri·el Sa-lga do, Erréa.s 
Miar tin·s., A•u g>usto Momteneg>ro, Carlos de Nova,e;s, Brido· Filho, Hollwnd:a de 
Lin'Íia, B f' ne o·icto . Led·t!J. Viveiros., Luiz Domimg>ues, Gusta'V1o \Ceras, T.ID<iu1l!rdo 
d~; Bar-redo, Chr!st!no Cruz, Anisio de. Abreu, Gabriel S&Teira, Flrederico 
Borges, Gonçalo <l;El Lagos, Thomaz C'avrulcanti , II-delfonso 'úima, J •oã o Lo-
p-es, Pedro Borges, F'ra nmsco Benevolo, Helvec:io ·Monte, Jo~ Bevi'la.cqua, 
August o ,S·eveno, Tav a res de Lyra, Franc'sco . Gu-rgel, 'S·iJ.'Y'a Mwri2, Tri·rudade, 
Mar tins J·u n io-r, ,C'oe~ho Cintr.a Luiz de ;Andrrude, Ar'llllÍni-o TavaJres, .Gonçal-• . 
v es Ferr.e'Lra, IM·e-cleiros e Al'!yuquerque, Miguel PennaJmb<uco, IOa:r-Ios. Jonge, 
C ·errientino d:o 'Mont.e; Rocha Ca val-cJamti, Octaviano Lourei-ro, Olymp.io de 
Oa;mpos, Me nezes Pira:do, Gen::l'im·ia.no Bra sil , GOU'Vêa L ima, F .ra ncisco S odt·é, 
Vergne d e .AJb.r eu, Leovigildo Filguei-ras, ToiEmtino dos Sa ntos, Sebastião Lan-
cl:ul-pho, A:rthur Rios·, Pa:raruhos lVIiontene gro, T oPquato ~o-reiTa., Ga~c:Hno Lo-
r eto, Antoni,o de .Si!qú.eiro., Jos·é -C~los, Flranç;a OarvaLho, · AJ.m,nd<o Gua na-
b.ar~, _l\:n1~rico d e MaMa-s, :Uillls de · '\ÕasconcelLO's Alberto , Torr.es, B €!lizario de 
.Souza, iFonseca· Portella., E:l!zehio _Gie Queh'oz, O osta Azevedo, 1S.iJva Ca stTo, 
tN i1o P eçanha, A gosH.nho Vida !, Ern€lsto B'rn.zil:io, Fra,ncisco !Sa n tiago, Se-
bastião ele La.ceroa, , tJ~bano Ma,rconcles, P:a uHn o d.e Souza J •UIIJ!ior, Anto-nio 
Oly ntho, M.ayrinck , ,Almeida Gomes, IfiLndu!pho de. Magalhães, Lima Duarte, 
Joã o Lu iz, '· v à z ·ele ;Mjello, Montei-ro . de Ba,rnos, LUJiz .De:tzJ, F.enaz Jurl'i·o.r, 
Fortes Jun queira , ·Fra.nd s.co VeLga, .Alva r:o Bote~ho, J.eone! Filho, Octavla-
no de Brito, ~od-ç>l-p-ho · .A<breu_, Theuto-nio d:e Maga,J.h~s , Pi.n.to ela. Fonseca, 
'S'~mão da Cunha, Almeiclia. N oguei•na, Domingues d•e ç:astro, Dino Bueno, 
Costa Jun!i·or ,. Gus ta:vo GodJoy, Ad.olp!ho . Gordo, V·ieka de Moraes, H ercula no 

.. de Frei-ta~. Moraes BaA'l'OS, Cincinato· Braga, F,.·ancisco Glicerio, Hermene-gil-
do de Mmwe5', \Ovidtio A!b'I:'antes , Laut·o Mul:ler P.a;u!-a R rumos, Fran-cisco 'Do-
Ientino e E m:i!.i.o Blum ·(U8). 

E r espondem não, os Srs· .. Tol~tino de C'a1·va1•ho, _ Lourenço de Sá, San-
t os P ereira , Augu:sto de Freitas, Balula Guimarãies, Marcol'ino Mroura, <Car-
valho Mourã o, Ribei>ro •de Alm l8ida; Valla.da.l:es, Olega,r~o Mia.ci·el, Paraiso Ca-
valca nti, '1\f oreira da Silva (12) . 

O Sr . Presidente: - a proj ecto n . 144, <'te 1894: >foi approvado por· 108 
oon t l'[!, 12 votos 

o· Sr. Francisco Glicerio (pela onle'l'n) r equer d1spensa c:1e intersticio 
1)'a ra o •pr oj ecto n ~- 1 ~4 •en t-ra,r am·anhã. errL '2 • cU.scussão . 

Consul-tada, a l()ama.ra ·COIIllüed~ a -dispen~a 1pedida. 
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O Sr . Erico Coelho -(para uma. exp·!icação pessoa!): - P edi a palavro, 
Sr. Pre,sidente, para fazêr uma àieclar.açãJo p essorul. 

Não ·e'sta,va na Casa q'll.ando se "Viotou em 1" diooussão o JK"Oj.ec.to da 
comnüssão m1xta aJPIPro'VWnàio as medidas de eJ!jOepção dec•r.etadas .pelo P i·e-
s idente da R eP'll.lblica. 

Se estivess epresent ete1~1a vo-tado si1n, reservando-me para a 2• discwssã,o 
justifioar as r estricções constantes do v oto em separa'('lo que efor m.ulei 
na quaUda<l.e -ele .men1,br,o ,da refeddia commissãJo . 

' O Sr. Eduardo Rainos (para ea:p!ioação p essoa!) : - Sr. PreiSiidente, 
~)()l" •Ci!'lcllimstancias fortu.ttaJ.s estive ausente quando se votou o .proj'ee<to ""'-
oomm!issão, approva;ndo os aJc.tos dlo Poder IDxeC<Utivo, e Jlelicito-:me por nu-
nha a:usen,oia ,porque me sent:ria embaraça:cto ,prura da1· o nteu voto; ver-
me-hia na contingencta de dizer st?n. ou não . 

IS'e dtssesse sim feriria a restrí.cção <la mdnha a.ssilgnatura no par.eoor; 
se 'cusses.se . não oahi<r·ia .em. uma i•ncoherei1Cia por:qu.e estou de ~a~ocôrdo 
com o proj'e.cto. 

'Nestas oirC'UmstandiJ.\9, •deixo consi.gnado nos e.nnaes o m•eu modo <l.~ 

ver, reset'Vand!o~me par a ul<teúores ob,servações. 

SES'SÃ!O DE 1 DE NCIVEMBRO 

O Sr. Vailadares: - D escuLpe-me V. Ex ., 'Sr. Presi•dente, deSiCulpe-rn~ 
a Camara v·ir ocoupalr a ·t·rlib'll.·na em 'hora adia;nta<l.a, quando toc1o.s j á s e 
mostl·am ·fatig8idos p·ela longa d.EsC<Ussão lq·u.e a'Caba d<e jS/er inst1tul<!a em 
1'Eliação a o projecto subm~tti'('lp á sua a.p·r·ooiação am~s deste. !E' de'Vo d'ize1· 
a V. Ex . que renunciaria o gozo da g>raça que me acaba de farer, oon~e
dendo-IDIEl a ;palavra, se nã.o ;fiosse a responsabil!i·dacle que neste ·mo.mento 
pesa sobre a oppo'sição, e especialmente sdJ:yre a 01J'POS,ição ml·neira, que 
tem timbraào em ser col'lrec-ta. 

A opposição min eira quer que o Esta do d:e Mina,s Ger<OOS, a naç.ão e o 
mundo civil'izado con'heçam a sig·nificação do seu voto contrario á ' appro-
vação dos a~ctos do Sr. -Ma:reCiha l P -e[;xo to, pr>offieriito hontem em votação 
nominal. 

O voto <la opposição minei:ra, senhores, ·deu-·s:e de).)!Ois do discurso do 
hom·a do Deputado por ·S. P aulo\ qu e exi_g1io do seu pa rtido a approvaç.fu:>, 
(Sem r estricções., do pareoet· .<la he>nra·da ·C.mn11nissão, ém nom_e ela '~olidari,~ 

da.d<i: po!.ihlca partidaria, que affirm o:u, do seu partido, em relação a t odos os 
actos, sem reswicçães pos·si'Veis, praticadas não só du·rante o ;periad-o do ' 
estado de slti<o, mas poster~orm·ente a e•sse p e•:iodo e con,fessadps pelo 
Sr. Pre.s•id'ente da R elpubJi.oa em sua mensagtem . 
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Ora, ·em nome à •e•ssa s·oJid:ari·edade parti-daria ab~o,luta, que o :honl'OO() 
, D eputado .a;ffirmou não ,podia, C:om cert•eza, vota~· a (lanna.ra e !ln!enos a 

Qlpposição, sem i.n.Ciorrer n'a maà·s .g,rave censura perante a historia e a Na-
.;:ão qua ndo o honrado Deputado oClon~essou; {!;e p·lano os attenta!dos, aJS vjola-
gões da Co!lliltit:uição ·e de -bod'a\9 as leis, em •detrimento dia,9 liberd:a!des do 
povo bra~Heb:o, violações que !S. Ex. ao mesmo tempo accr·esoento:u não 
necessarias, •que •p()d<iam ter sido evita.d!a.s, o que importa ter dito - níiio •po-
dimn lell'Gll·ment·e -ter si.d:o •pratidru<'Las €ss•es actos, e rruaiis -q'll.e, não tendo sid() 
impo•st~s pel·a nec~ss1dad:e por força maJioT, a S'lla prati!ca importa, prura o 
Sr. MlareCihal, in te:ira T:esponswbi!Uda.de ,oúminal, ôuda resp·onsaJbdLld:aodie se 
não co~ctmia conf<es!so•l!. o honTW.d.o Deoput~do 1por .S·. Pau1a! 

Orà, senlhores, •~u ~·unca esl?erei d,o honrado Deqmtad.a IPO•r. 1S>ãJo PlaJu1o a 
Hngue,gem que .J,he ouvi, •com fram.queza o · ,dJigo, embum sem' quebra da es·-
Üma que me m·er~:Ce e reSlpelitando os tntulit'Os ·Com que assim se enurrciou. 

•, I -. •· 

iSenàJJores, a votaçãiq em r.elação !Gl.os amos ào Sr. Marecb:al, de plena di-
ctad'l.lra, confessadp:s ·co~ €'IIlliJ'hase de quem sente nas suas mãos· u.m poder 
incontrastarvel, ~~ ii~tes, e nã.o em· tom de quem, nols termos <'!!a Consti-
tuição, •p:roesta .oontas, nãp po'dta ter sid:o •pedida !pelo hiom•ra;d.o Deputa;do por 

' S. Paul.o, em ruome .de ,comprom;issos die seu partido O'll {!;e S1Ugg€S•tões de 
inteT~esses pia.rt!k!!ariO:s! 

· O juii.1lo ou .o ve_redim~ ·da ·Camara s-ohr-e ·ess·es actos intm;@ssa a tJoda 
a Nação, pelo ·que •não pp{!]e ser :liOI'mu~a,do. -em nome diest,e ' uu dlaq_•uell<l :pan·-

,.Wo! A Cam~ vai res-ol'Ver !Se o _·\:;:cov€rn;o p6cl;e a:ssumdr ·a di·ctrudura, se 
p6.de 1proolam.ar o mats -oeti:oso dos despotismos q_ ue é o d'espotism·o rrniliür, 
~ faz€1-o caprd-dhosam!ent!e, po•l"q'lle o nd.hre Dep·u tado .confessa que niiio ha-
v:ia necElSIJR~d.ie disso, d!e sorte que TI€m m le.Smo o lu•gar oomm'Uom da n eces·-
;3ida.d·e S. Ex . qulz ~nvocat'! 

A opposição ·n,oão recon•heoe a nen•h'llm depositar1o do poda· publico o 
irelito d:e se fazer ·di:Ctador, o dilr)e!ito ·é];e concent ra r em Suais mãos poclieres 

sem lim'jtes, e ' muito maliot'es d:o ·que os q·ue ·a mes-m a c-ont1ere a cada u.m 
dos .pqde!1es; :pot' q•ue o Govern:o por suas •Oo"mmissões ln:i.Jd1·~·Eis ju~tiçava 
'sem ,!6rmas, .sem estrepito de :i.uizo, •e •nenh.um ju·i~ ou trihunaJ1, :pela Oo·ns·tl-
tuição, d,ispõe desse poder barb·a···o. ·que sõ s.e pôde conceder em algum paiz 
S€lvagem . 

Tivemos um PE>ri-od:ô •de ver-dadeira barbari:a , que n ã o se :Ülia á Consti-
tuição! Qs op:od:e1'es -q·ue. a ;Oonsti-tuição oonsagJ·a, ínesm0 .concentrados em· 
uma só miiio, nunca . poderia;m auto~imr os a,ctols P'l'a."t;i·ca,dos pet0 S·r . Ma-
rechal, e que ·eu terei die eJCpõr, pot· illntermedio dos seus agentes ou com-
mis-sões! 

'A OJp.po'sição V:D'tou oontra o parecer poi'Ique não conco-rda ·C<!'Jn a d ou-
. trina d'o interregno oonstit1~oiona}, por.que tal interreg.no, com as s>uas· if"a-
cu1da,d€is ·q·ue o l~r. :l\1B.:re·cJh~l se , <wro~ou, não -c-onsigríack'1s rua. Const·itli'ção 
para nenhu~ dos or.gãos d:a soberania ·nacional , é a barbaria marr-oquina ! 
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E' esta a signitfioaçã.o· do voto da opposição mineira (apoiados), e não a 
convicção dCJis pronunciarrnentos milita:re;s confurme 0 d'also dilemma do hon-
rado Depui:aJCLo ;pelo R ,o eLe J a neiro . 

S. Ex. disse: .ou se oanonisar a revolta, ou se wpprqvar todos os actos-
do Presidente da Republica . 

. , A op.posição não canonisa a revolta, porque_ e.Ua é a insurreição contra 
a lei, e não pó de 'tambem canonisar todos os actos ,do Sr. J!1!oriano Peixoto. 
porque muitos deÍles são; tambem a iiilSurreição contra a Constituição e 3.8' 

leis, para salva:l -as, segundo .S. Ex.,. o que é absurdo, senão um verdadeiro 
escarneo ! 

· E de v à dizer, Sr. Presidente, que sem esclarecim~ntos co.m:pletos não-
se encontram na mensagem do •Sr. !Presi:dente da R,e'Imblica, não sB póde, 
sem incorrer· n a pécha de emittir um juizo precipitado., affirmar que o-
mesmo Marechal assume a responsa;bilidade de todos os actos praticados 
em seu nome, como a liáJs se poderia julgar .pela m·a;neira Por que se ma-
nifestou ;na sua mensagem, dizen{lo que vem assumir perari.té a NaÇão a 
responsabilidade intei-ra de tudo que foi praticado em consequen cia do es~ 

·tado de sitio. 
O ISH . OVIDLO ABRANTFS: - Elle de.olar-ou que a assumiu desassombra;da~ · 

me-nte. · ("1poiados.) 
' 0 SR . VALLADARES: - Era excusada essa declaração para que a responsa-

bilidade resultasse dos actos e da lei. . . (A1Ja.rtes. ) 
E sta affirmativa de que a;ssume inteira responsabi.lidade, desassom'bi·a;. 

·(lamente, p-arece antes uma mani•festaçãb -de or.gulho ou cousa peio1.··, 
uma . . . 

O SR. SAKTos PEREIRA: - Ostentação de poder. (Não ap•oilulos .) 
O .SR. VALLADARES: - .. . uma os•tentação de :POder, diz o honrado depu-

/ tado pela B ah ia; mas m 1 parece .que é mai~ do que isso, ~ue é uma ~:YS<i!'ln

taçã o de poder exorbitante, ameaçador . .. (ApM'tes, não a11oiados e a1JO'!:adlos.) 
Abrirei aqui um 'Parenthesis para dizer ao nobre d'eputado pela Bahia 

que foi injusto quando disse que usava da palavra nesta 'discussão para 
que não transitasse po,r esta Casa sem impugnação), sem um ]J-rotesto, · o 

.i>~Lreoe da Commissão de Legis'lação e Justiça, 11elativo aos actos db Presi-
dente da Republica, dura nte e depois do estado de s itio, quando verdadei-
ros attentados contra a C onstituição() em detrimento da liberdade e até· da vid2· 
de brasileiros e extrangeiros. !. 

O nobre deputa do tinha raZc'i.o de se enunci·ar por esta fórma. 
Antes de S . Ex. j'á mais de um ·representan,te da Nação, entre os quaes, 

não o digo por vaidade pessoa l, eu, se tinha manifestado pro~Ugando os at· 
tentados a que S. Ex. se ref,er iu. · 

E' necessario que a historia não se escreva erradam•ente, a;tê_ pelo-s con-
temporaneos. 

Cum.p.re que a ninguem falte a justiça, com a :1ual só T-.odem lu0rar 
os homens de talento e integtidi:l!de .do nobre de:putadÓ p ela Bmhia. 
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S. Ex. terá sempre nesta Casa os primei-ros lugares por seus talentos, 
mas ha de permittir-me pretenda igualrul-o só no patriotismo e no ainor as 
garantias legaes, nunca transigindo sobre eJ.las •para que este paiz não s"' 
bar.barise . Ssm intuito der reivind~ca.r para m im _precedencias. qLle n ada me 

· accrescentariam no conceito q-ue eu possa merecer dos meus concidadãos, 
permitta-me S. Ex. esta rectificação em honra ~a 'Camara a quem perte_n, 
cemos . Homens como ·o honrado deputado pela Bahia, bastam-Ihe as pre· 
cedenclas ou pi·imordio8 de seu talento e da sua iil ustração. 

O meu fim, antes em honra do p a1·Jamento do que no meu interesse 
pessoal, é fazer certo Q:Ue Já antes do honrado deputado p~la I?ahia, quan, 
do se discutiu o orçamento da Justiça , tive occasião ~le demonsÚlJ.r . e p_ro-
fliga.r grave attentado que se pretendeu mascarar com a restauraç5,o da lei 

" de 18;51, chamada "lei c9rta a .cabeça"., acto de verdadeira e odiosissima 
dictadura pelo qual ao mesmo tempo o Sr. Marechal Floriano legislou so · 
bre direito criminal, e, creando commissões para justifi-car os seus adve1·-
·sar10s encontrados com armas na mão ou .suspeitar li:gl)_ções com e)les usur-
poú attribuições do P.oder Ju-di-ciario; e como cons,equeR-eia, diria que, vie· 
ram os attentados que essas commissões sinistras ·cQ_mmettera;m, _. e_ já _foram 
registrados pela imprensa européa • para vergonha de nossa civi-lisação ! No 

' mesmo . sentido tamb'em <manifestou-se um i'ilustre . senad-or pello .Ce!J,rá, o 
Sr. Catunda, que se tem imp!osto ao respeito e á B.dmiração do , Senad.y 
da Nação, profligando com energia, _illustração e j·ust iça todos os desma,n-
dos do governo , 

Esse . illustre repre,sentante do Ceará, repito" se . tem imposto ao res.peito 
e gratidão n acional pela sua integridade e cOr<lJgem cJvica . . (Apoiado .~ .) 

Eu devo dizer a V . Ex., , Sr . Presidente, que julgaria escusada a 
minha p·resença nesta tribuna, se a honrada Commissão de Legislação e 
Justiça .. tivesse dado 'maior desenvolvimento ao se~ parecer, accent,uando 
todos os attentados que não .podem merecer a aJppro·v ação da Camara. em-
bora ella -chegasse á cbnclusão a; {lue chegou -de reconhec9:- o que eu 
àliás não reconheço o imperio das ci.rcumstancias. 

Uso da expressão excusa que em direito tem significação diversa de 
justificação ou justifi~ativa.. A eJ'cusa não autoriza o acto, não o legitima. 
Quem fere 'o adversario em legitima defesa t em em seu favor uma justi-

·_ficativa ; q-uem pratica um attentado para evitar um mal maior tem uma 
exc.usa . 

A Commissão devia apreciar os actos do Marechal á luz do direito, 
e ... 

O SR. Dn<o BuENo: - .Era impossi:vel fa~?Jer essa ~numeração,_ e é des• 
n~ce>i;,aria; e 0 pa;recer não justificou, exm;:sou . 

. 0 S~ . VALLADARES: - - Não ·era inutiJ OU desnecessaria; nem impossjvel 
a .enum eração, ao menos dos aotoll mais importantes, e o voto em separado, 
dE'<~taca,ndo certos. actos de maion relevan'C'ia, . mostra que .não exijo, 1,1~ lmpolf~ 

s ivel, tanto que o voto em ' sáparado quasi que me satisfaz. 
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Se ·a maioria da Commissão se enu!1JCiasse ex:p1icitamente sobre . os 
fl.ctos de maio1· alcance, profligando-os, embora não roncluisse peJa respon-

' sabilidade do Presidente .·da · ~epub<lica excusando os seus actos, ao menos 
ficaría explicitamente .salva a doutrina constitucional; deveria ter-minante-
mente declarar nlillos, ii-ritos o decreto em virtude do qual funcciona;ram 
ess-as formidaveis commissões, o que -creou bata lhões, etc.; sem Isso, al-
guem _poderá crer subsistentes ·actos · didatoriaes. 

O SR . .DrNo : BUElNo: - ·Ahi ' ha malicilt d-o -nobre Deputado. (RiJso). 
Os que entraram para a legislação do paiz já foram approvados por a cto 
especial; os mai~ . não se tem direito -de · -considerar subsistentes pela a JYPll"b-
vaÇão deste parecer, que . tem um' fim· especial; o n·~bre Deputado l:Jem 
Q. sabe ... 

.O SR. V ALLADARElS :1 - Ao menos poder-se-·[)a inferir com . gra ve p erigo ... 
. - . . # 

O .SR· . .DINo BuENo: -Não se põde ... (Fia ·muitos apar!es que não àei-
11\a·m ouvir a vo~ do or.ador) .. 

. - O ·sil. V ALLADÀREs: :._ .. , ao menos h a perigo de ->Se · inferir isso, em de- -
trimento das liberdades brasileiras. . . 

,, . P~rece~.lne iri~ontes.tavei . que a Commissão devel"á ser mais _e:K;plicita e 
severa ha apreci&(:ão -·:dos aotos do :s 'r. ' !Marechal mesmo, sem prejuízo. ·do 
r.esu!taao a que chegou . C:ump:rla qúe, asslm se enuncia ndo, ·· firmasse a 
veràadeÍra dóí.Itriria sobre as · faê uldai1es do .Chefe do Estado, do P:Pesidente ' 
ia '"'Riilrnl~lica: eiÍl ' esta;~o de sitio, as quaes não se podem tr:aduiz' nessa 
líàrba;rik qiH~·· enV'ergorÍiiõu a nossa· •oivilizaçãÓ, na _quadra que o Bra-;il aca:ba 
de atravessar. · (-Apartes). 
, ' A honrada .cóhlmis"sã;, nos termos em que se enunciou deixa ver o seu 

accôrdo ' coiri ' estas . aipreciá~ões· ; mas .não é eXlplicita. A .Oommissã.o não 
adrr!itte .ib.terregiio' corlstitúCionà l; para eYla o estad'o de sitio não ,.é a sup-
pressão da: Cons tit~ição' . Do pa·r·ecer se infere que a Commissão reconoheceg. 
quê o Governo viiílóu á ConstituiÇão. A def·esa do nobre :Deputado pelo Rio 
de J a neiro foi -alé~ i:lo '· parecer· da honr€(da Commissão. ' · '' 

Os attentados deveriam ter sido ·'consignados· e profligados no parecer, 
para que de futuro, baseando~se em falsa i-nterpretação do aresto que a 

·camara vai proferir, n.enhum alto depol';itariq do po~1er' exorbite, as~uma 
tão ' 'odi~sa di-otadura , invocando este precedente do Sr. Marechal Floriano 
Peix-oto. 

A honrada Commissão de Leg<islação e Ju·stiça diz que approva eis . 
ac.tos povque foram .impostos .. pelas circurrilftancias; e assim · se enunciâ'ndo, 

- · • •• • • • . . 1'· \, . . • ·, ,. • 

na o os legitima, tanto qt::e pretende ··ex-cusar o Sr. Marechal por nã o ter 
sido livre no emprego da s medidas que tomou e na pratica dos actos odiosis-
simos·, em detrimento da vida e :. da Jib'erdade l~umaná. · ' 

Ora, não se , pó de extraríhar 
das circumstancias; · quando· um 
que sústenta ~ G-ove:rno dn Sr . 
actoo 'coi:lirâ~ios á Constituição e 

·.• ~·-

que eu de!Jcon.heça esse impel"to despotico 
dos autorizado;; rep~esentanies do p~rtido 
Marechal confessou de pla no que muitos 

as leis . podiam e· devia'm ter sido'' e.vitados'. 
. . · - .\ 
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Logo, Sr. Presidente não é o · humilde representante da opposição mi-
neira que desconhece o imoperio -das circ~.;:mstancias, mas quem o disse; e 
u diss e declarnundo-se coparticiopan't"' <f' oi o a utoqzado nepresenta n te do 
partido que suste nta o Governo do Sr. M.Jarechal Floria-no! 

Quaes são os aotos que a honrada Commissã0 a-pprovou? V. Ex. co-
nhece de •c.e;rto a Mens~gem ; V. Ex. conhece m uitos actos que não forarrt 
refe':idos pela Mensagem, qUe estão c omprehendidos na sua generalidade, 
e que a honrada Commissão não podia canonisar, inspirando-se na Consti-_ 
tuição e nos graves deveres que ~'he assistiam, composta de representantf.:.S 
da Nação. 

Sr . Presidente.,.-entre Os factos que o Sr. ·Marechal Nnfessa na sua 
Mensag~m nós encontramos um q~.;:e é a suppressão do habeas-corp1l.S, a su-
premà garantia dos povos livres, e S. Ex .. atacou a instituição do habeas-
norpus, julgandó-se fiscal de ·cmnportamento do Supremb Tribunal, a cujas 
luzes, integridade e patriotismo a lei confiou o de'po;;it.o sagrado de tornac• 
e"f.fectivo o habeas- corp1ts . O Sr. Marechal, i ncompetentemente, não só, arro- ' 
gou-se á faéuJ.da de {!e 'criÚcar eom severidade as . decisões soberana's desse 
alto orgao do Poder Judiclario, 'como foi J:IJ.Uito além, a~ogando-se a attri-
buiçã o. qu e n ão tem pefa Constituição, de negar cumpri'fi?.enlo a taes deci-
sões,_ ordenando a seus agentes subalternos -que nãJo dessem cumprimento 
âS sentenças do Supremo' Tribunal, mandando pôr em liberdade cidadãos 
brasileiros e extrangeiros <tlle julgou illegalmente IJ)resos: 

() Sr . Marechal não se limitou a critica inconveniente, para a qua l 
. . 1 ' • . 

carece inteiramen te de · competencda, mas fol muito a lém, deixando <).e cum·· 
prir a irrecusa vel obrigáção ·{!e prestar respeito ás decis!)es do Poder Ju-
diciario, S. Ex. r·ebe!l6~.;:-se, · oppoz-se por seus agentes a essas decisões 

. l egf ti mas! 

O SR. BEWILAQUA: -V. Ex. não póde 'l}royar - tal accusa.ção, powue o 
Sr . :Marecha.l mandou soltar os p·resos que .tiveram habeas-corpus, á ex-
cepção de alguns ... (Ha apartes). 

O SR. PAULA RAMos: - H avia {!e ter graça .que o illustre 'Marechal 
n egasse por um la do e soltasse por -outro. 

O SR .. VALLADAREs: -V. Ex. vae ver qub trata-se de verdadeh·os a tten-
tal1es, nos quaes não descubro g1·aça., permitta-me a exp·ressão, de que usou, 
embora tenha duvidas em considerai-a .parlamentar! 

Em verdade, ·devo dizer · a V. Ex. que não ac ho graça. alguma. no pro-
cedimento do S.r' . Marechal Fl•oriano . no · tocante aos a;ctos a que ·me re-
firo, porque esses · rumos, constituindo v iolações á !C-onstituição e ás leis. 
b ão a.ttentaram só, temporariamente, contra a. liberdade, mas swc·riflcaram 
até <1 vida ' de muitos, causando o inlfortuni-o de suas famil!as. Melhor acon-
selhado, melhóv a·odeado. S . Ex. não teria empregad·o medidas de ·certa na-
tureza, que produziram aci:os qtie o nobre D eputado .por S. Paulo lamenta 
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e declara escusados. Devo crer gue o Sr. Marechal h.oje . 1ament~ taes me-
didas e act.os consequeutes. 

Voltemos ao habeas-corp~s, gua:rda pl'imordiW da liberdade, que o Sr. 
:Mireohal feriu de morte, com violação ,'revo!Í:ant.; da Constitmçâ·i>' Brasileira, 
multo mais adiant!llda com toda a certeza do que todas as Constitu'ições 
européas .• .. 

O gR. BEVILAQUA: - ameri-canas. \ 

O 'SR. VALLADARES: - E .aJmedcanas, •como. bem diz ·o ilJustr.e deputado. 
violação que . só poderia api)Ji.car-se pela jm•is·prudencia · man-oq.u~na, 

c,:ue S. Ex. pretenJie implantai· no Brasil, atfrontando o seu tribunal mais 
E01eva,do, o Sup.temo Tribunal! (Apartes) ._ 

Não é licito de !factos mi·nimos, como aquelles ·dedu zir ll'randes .consequen-
cias. Enganam-se os nobr-es de];}utados que accreditm q.ue o procedimento do 

Sr. Marechal, deixando de dar cumprimento de decisõ-es ao su.premo Tribunal 
.em relação a certos detentos tenp.a contribu~tio •para debellar a revolta, e ~ 

ir.risorio até pret-endei-o, pol'que .taes :deci,sões se .deram depois de debellada a 
<l:evolta (Apartes). 

Não foi, senhores, ~om certeza, o s!llcrifi:cio de libeedades constitucdonaes 
que con!feri·o a S. Ex. a gloria de debellar a re'V'olta; não foi, sim 8-r. Pre-

sidente, porque S. Ex. convbcou .os brasileiros, r eclamou o seu concurso em 
. nome cl.essas liberdades, em nome da ordem constitucionai. 

Foi isto, ·Sr . iPreside'nte, que ·deu a S .. Ex. força e rprestigio para debella1· 
' a revo.lta, foi o facto de awellar para o J}atr.iotismo de brasileirD·s, em nome 

da o~·dem legal. 
Ninguem o acOI!llpanharia . para se •fazer . dictadoc . (Apartes) . 
S . Ex. disse na sua ·Mensagem, se-nhores , que ·combateu no .patriotlco 

intuito_ ele reprimir para sempre, I) este paiz, . es.pirito. de caudijhagem, para 
abafar os ·pronunciamentos; e foi .nesse presuppostq que teve o apoio nacional. 

Foi .este, Sr . P.resi.dente, o motiv0, :f·oi .esta a causa qu-e- deu a S. Ex. a 
força necessaria para debe:J.lar a revo1ta; não lforam as violações da Consti-

. tuição praticadas por iS . Ex. ,pri.nciJpalm-ente depois de vencedor; .e t ive oc-
casião de .enunciar-me n este •sentido, increpandq severa'Ulente aos seus ·mi-
llistros, ·particularmente o da justiça que, comquanto não ~-esponsav-eis le-
galm~nte, ti.nham a obrigação de esclareceÍ-o sobre os assumptos j.uridicos que 
se a:ohavam envolvid-os em todos estes actos. 

Militar, .s. Ex. se preoccUipava cqm o cumpclmento do seu dever de v.en-· 
cer, d-e debeJ.la:r uma revolta mili·tar, de debellar um .pronunc iamento disse 
S. Ex, .. que se · map~.estou sem rebuço na bahia desta C,aJPital. 

Cumpria aq.u~lles que o rodearam fazer -lhe ver o 'a.lcamc.e pernicioso · de 
muitos de seus. actos, aliás exou.saveis, como confessou o honrado deputado 
por S. Paulo . Ent.re os ·muitos aotos, acha-se a SUIPressão do "habeas-corpus" 
·c·onfessa,do por · ·S. Ex. ·, na sua M·en sa.gem, quando .y.eferinclo-se -ao SUi>!·emo 

·Tri:bunal, diz S . Ex. que este Tri.bun'al exo·hbitou de ~uas attribuições da ndo 
.provimento· a innumeros :recursos ·de "hrubeas -cor<pÚs", e procurando lançar. 

\... 
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o -odioso, c0mo •contra;cditorio, contra o SUJpremo Trilhuna:l, incu1cando-~ do-
mina;do de sentimentos menos patJl'ioticos . 

. Nã podia, ~om ·certeza, o Ghefe do Estado assim ex-primir-se cdm tamanha 
inconveniencia, . em documento politilco importa nte·, como é a sua mensagem· 
ao Gor.po Legislativo. 

O ·Supremo Tribunal, dando •provimento aos recursos de "ha.beas-corpus", 
.exerceu uma attribu,ição sua, 'P.ela qual é ·o .unico rEisponsavei, provimento.;. 
esses, posteriores ao 7stado de sitio, logo em plena paz; pelo que evidentea 
mente, não podia p,roduzir os effeitos de burlar os intuitos do Chefe do Es-
tado no sentido de debellar a revolta. ' 

T-odos ·nós sabemos, IS.r. !presidente, que o provimentos destes ' recursos ve-
l'ifou-se " ·post-fa:ctum", !depois de debellaJda a r evo1ta. 

Estou certo dê' que·· a honraÇ.a: Commissão compos ta de jtiriscónsultos, 
-entre os quaes n ão ·posso de ixar de referir-me ao i!lustre lente da Faculdade 
-de Direito de S. :Paulo -o ·Sr. Dino Bueno cuj os ta!len'tos, cuja illustraçã.o, e· 
cujo caracter, estou acostumado a r espeitar desde os nossos felizes tempos 
.academicos. (.Apoiados) . 

O SR. BmlNo: - •E' extrema bondade de V. Ex. 
O •SR . .BEJVILAQUA: -E que se impoz tn·ais ao nosso respeito por esta peç:L 

.que aca:bou de p1~oduzir. · (.Apoi adon. 
0 ' SR. VALLM>ARIDS: ~ .. . estou certo de que S. Ex. não canonisarã a dou-

'tri·na que se ·contém na ']l,l[,ensagem ·do .Sr ; Presidente ela l::'tepublicaj 
O Sr. lf'residente V. Ex. de cei:-to leu a Mensagem. 
Qual é o argumento qtie se oppõe ao pro·cedimento do :Supremo Tribunal 

<le Justiça e que um Sr . dep).ltado, sem exame dos fruotoa e das I eis, disse con-
tradiCtor1o? 

O SR. BEJVILAQUA dá um aparte. 
o SR .. VALLADARIDS: - Não ha tal contradição, Sr. iPt·esidente. A doutri.l1!1 

-da Mensagem não op6de ser ca.nonisaJda 'Pelo ·parecer, quando diz que o Supre-
m ·o TribUnal nã o tem ·competencia para conced.er " habeas-corpus" a presos 
políticos em consequ encia do estado de sitio. 

iQ ·SR. THoMAz CAVALCANTE: -.:Foi a do•utl~ina fkmada pelo pr.oprio Tribu-
nal. 

O SR. VALLADARIDS: - V. Ex . tenha paJCiencia, Sr. Pres idente, ouça-me; 
f? afinal, não .sendo, como não ·creio qu€ o seja, ·um espírito obcecado, refra-
ctario á verda:de, ·ha de aca•bar, concordando co:mmigo. 

A doutrina da incompetencia do .Supremo Tribunal, emqua:nto o Ccmgres-
s o não se pronuncia,r sobre os actos praUcados pelo governo, como as pri-
'!"Ões, póde .ser ·commoda para os mag~strados .medrosos ou tibios; mas não ê 
v.êrcladeira. ( .Apa1·tes) . 

o Su];}remo Tábunal tem inteira ·c<Ym·petencia para conhecer das pt·isões , 
{JUanto' á sua l ega!Ldade, od·epois do · estdao de sitio . 

· · ' <A. <Constituição ·Só admitte extincções durante ·o estado de sitio, e não 
í~diÍinida~ente . Diz a 'COnstituição é àurcMite este l'lstado - poderá, étc 
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Estou certo de que a honrada commissã:o, no seu intuito, poderá consi-
1lerar escusados •certos actos, por en·o de apreciação, si é que erros sobre tae:J. 
assumptos podem ser escusados; ma•s não reconhecerá ao Pa·esidente da Re-

,publica o dir.eito de" insurgir-se contra decisões do supracitado Tribunal. 
O SR. BElviLAQUA : -v. Ex. está enganado; não se)nsurgio, subordinou-

se, e até soltüu NHo Deodato pal'a vergonha eterna da justiça deste paiz. 
O SR. V AU.ADARES: - V . Ex. não pôde exprimir-se assim; deve enunciar-

56 com a moderação que a gravidade do caso exige. 
O nobre deputado 1:efe~se a'O ·caso Nilo Deodato. Si me ·não engano, ra!'e-

re-se a um individuo accusado do acto de grande perversidade de ter tentado 
:fazer salte,r por meio da dy.namite o tunnel .grande da Estrada , de Ferro 
Oentral . 

E' um acto d:e ineJCcedivel perversidade qu e poderia ter .custado a vida 
a muitas centenas de homens, velhos, mulheres e crianç:as q ue t ransitassem 
na oocasião, nos carros da E strada Central . 

' Mas quem foi o culpado desse indhddu o N ilo Deodato obter "habea::;-
corpus"? 

Foi o Supremo Tl'ibunal ou ·O governo e a sua poli!cia, q ue, depois de 
qu,asi um. anno, não remetteram o üiquerhto policia·! á autoridade judiciaria 
para formar culpa na fonna da lei, a esse pervet·so, a esse ni~ilista, talvez? 

Com certeza o culpado é o Sr . :M.'arechal, cercou-se de uma policia que 
não sabia cumprir o seu dev~. 

A lei marca pra zo, nã,o mais de oito .djas, para se formar culpa aos cri-
minosos, ·e o .Supremo Tribunal não tem o direi.to que o governo s·e arroga e 
rião wpplicaol: as leis. 

Aqui tem o nobre deputado pelo Cea rá, não ha vergonha nenhuma eterna: 
o Tribunal cump~·io a lei; ·pra,tiéou um a-cto de benemerencia; o g-overno drJ 

Sr . marechal é que não sou'be -cum•prir o seu dever . , 
O :nobre dep)ltado, •pelmitta:-.me a .ft·anqueza, n1ost.ra-se a-r>aixonado como 

todos os antigos do governo, .que vão ao exagero de pretender que to·dos se 
façam cumplice::.. 

O ·SR. BEIVILAQUA: -Não me I:)Onsidero .apaixonado; mas, . si acha que :Zal -
lei apaixonado, é justamente pela gra.vi.d"aâe do caso. 

O SR. VALLADAREJS: - A ICommissão não pó de app.rovru: semelhante dou-
trina. Poderá o0ontra o meu vóto, ·excusar todos os ac-tos do govern~; mas: 
não os ·justificar.á! Já me consola .Isso ! 

Em · direito, lm. differenç'a entre .e:x1eusa. e justificativa. 
Quando se •dlá a austi!ficativa, o acto é ·ca.nonisado pela lei; na escuB" 

não se verifica. isto. 
!Mas o honrado r-elator da <Commissão diz que escu sou O,s- actos do Sr. ma.-

recha:l; e dou louvores a Deus, folguei de ouvir a. declaraçã,o do illustre ju-
:ris·consu:Jto, porque ao menos salvar-se-ha. a. doutrina -coll.stitucional, e ser-
virá de ensinamento para o futuro; servirá de aviso, fazendo sentir a futu-
i'OS depositarias ·do poda·, que, depois de discussões tão amplas, como as ' que-
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foram instituidas relativamente aos actos do governo, não será !ici·to a alguem 
f.Usj;entar o intenegno -c-onstitucional como doutrina resultante da C-onstitui-
ção. 

·O :Sup,re1110 ~l'.libunal conhecendo <d·e c·ada caso d.e <p~isão, só deve ter em 
vista a legaJ.igade da •mesma, nada tem que v.er com actos de outro p-oder con·-
atitucional, exercendo attrtbuiçã.o sua, e de outra natureza. 

A Camara, quando toma con·hecimento dos actos do Pr•esidente da Re-
publica, praticad-os em estado de sitio, exerce uma alta funcção politica, apre-
cia as ·clrcumstancias, sobre cu:jo hnperio ellas se pra>ticaram, e profere o seu 
"veredictum'_' . tendo' em •consideração e!evad0.s interesses <politicos que, com 
c.ertéza, não 'se podem ·confundir •com '.'erdadeiro.s· crimes; ins·pirados por baixa 
vingánça e inter·esses de ruim !POliticagem. 

E' sob · este aspecto que se teem .sempre encarado os actos pll'esidenciaes 
nos Estados Unidos, fazendo -se semp1•e clara a violação da lei, quando se dá. 

Alli nunca se canonisou a ·perversidade ·e o o ri:rne, .como a·ctos de be-
nemerencia. 

O Parlamento, ap•rflCiando os ac'tos do g-overno gue não se pode attlibuir 
a um tribunal de •justiça, quando toma •conhecimento dos casos occurentes 
e . tem de a~pplicat· leis <dispooitivas e ·P«'Ocessoaes. 

'l'udo isto que estou expondo, senhores, , é elementar e constrange~me de 
}lebater n() :pal'lamento do -meu •paiz, -o •que mo~tra que vamos p.erdendo a>; 
noções ma:is simples, ou que nos cleba;temas em uma dep.Joravel decadencia 
mora:! . 

O Supremo 'Tribunal, quando .toma conhecimento de "habeas-corpus" e 
inquire e resolve sobre a legaH·dade de pc.isões, nada tem que ver com o 
pronunciamento •que a Cama-ra tem d.e ']}roj'erk · sobre -os actos do governo 
vratkados com estado de sitio. 

A attri·buição judi·ciat'ÍfL do Supremo ·Tribunal conhece o "·habeas-
cot·pus "' sem um •circulo traçad'o !];)ela le i . 

O Tribunal .inquire soJ,:n·.e con:t·petencia da aut0ridalde _que _decretou a pn-
sã:o, e si a decretou na f.ornia da lei. Mas os tyranetes, que a .cada mmnento, 
p.os .quer em im.J>ôr a sua vontade e interesses como lei, não toleram q·ue o Tri-
bunal tenha no.:-ma pa·.r;nanente. 

O :SR. BElVILAQUA: - V. ;Ex. parece que está esquecendo-se de que trata 
do ·Supremo ,Tribunal F.ed!lral, .que é cr-eado . pela Gonstituiçbo \Brasileira e 
qu;e :não é tribuna l ~ommum, jnstancia inferior; . é um T !_'ibunai Judicial'io, 
qu-e t em attribuições politi·cas multo elevadas. 

O ·Srt. VALLADARES: - Es-quecido anda V. Ex.! Permitta que ,,lhe pon-
der e que -o 'Supremo Tribunal tem attribuições defin1das ·na lei .de sua or-
ganização, e eX'er<ce as suas a ttribu.ições na fôrma das leis; por isso, qua ndo 
conheoe de "habeas-corpus", attlibliição que tem em virtude da lei oum-

na censura da lei, si a prisão é legal ou ·não. ~onf·orme a -~)re -lhe examinar, 
r , 

<lmitrina exposta. 
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Não creia o nobr e deputatlo que a Constituição creasse o Tribunal como 
.instrumento ·político, como machina para misteres de occasião. 

,Além disto, :Sr. Presidente, pergunto quando o Supremo Ta·ibunal -teve 
de tomar COnhecimento das ''!}l'i·SÕeS sem CU1fla formada? 

Depois do esta-do de sitio, e m~Jitos dias depois. 
Ora a tConsitt1,1ição é expressa no art. 80, onde depois de fallar em -estado 

de sitio, dispõe: "e neste estado, em relação ás pessoas, o Presidente poder:i.-
deter ou desterar. L ogo só ha detidos, observada a Ca.n-stituição, "-durante o 
est~do de sitio" . . A' qual vem portanto, i.nvocac-se o estado de sitio1 _quando 
estes rec,ursos de "habeas-·corpus" foram ventilados Qepbis do s-i-tio e depois 
d-e Pscoado o rprazo para a -formação de .cul-pa, contando-se· da data da termi-
nação do estado de sitio. 

Em -relação a este ponto, alguns irrtnistros, Jogo por occasião dos primei-
ros recursos inter.postos, escru.pulisaram e negaram. o t·ecurso por motivo que 
eu não aceito, mas re~eito porque elles· mostraram prudencia patriotic.a. n a 
apreciação do assumrpto considerando que ainda não se tinha escÓ~do ó 'prazo 
Begal para a formação da cul-pa, contando-se da terminação do est:i;d~ ·d.e . siÚ~ : 

~ . . . . .• ' ' 
Entenderam· que era .necessario,' depois de tenninado o sitio, de.CON'er o prazo 

- I . . . 
para a formaçao da culpa, e 11egaram mandados de soltura. 

Penso de mo·do <diverso. P .enso que, fora do. estado de siÚo, ninguem pode 
serr conservado preso .. sem culpa. forma-da. 

:Si os indi'vidU:os qué o governo ptendetf ·e conset vou detidos d:UII'ante me-
zes, eram '·criminosos, ·CUtnpria a o govoerno mandar formar-lhes CUlpas, e OS 

juizes e tribu:naes funccionaram sempre nesta capital. 
•Si elles niW tinham ·commettido.s ·crimes, éessado o sitiá, o governo · não 

podia continuar a detel-os. 
10 SR . BElVILAQUA dá um llip:u:te: . 
0 SR. VALLADARES; - E' uma inexactidão €111 que V. Ex. está inco_rrrendo 

de bo-a fé, creio bern, e ch amando-me de U:ovo parà o 1assumpto já éonside-
t·ado, em prejuízo do Sr. Mareobal, . ~ 'não ~ mvrejutzo meu.. ' 

Mas, escoado o prazo de . .oito dias, a e~ntar da tel'minação 'do estado de · 
sitio, P.razo .que a lei marca pára a ·formação da culpa, o que fazer o TrbbunaT, 
si o governo .que, durante quasi um anno, conservou presos centenas de ho- -
m ens, n ão pôde formar-lhes processo? O Sr. Marechal, na sua Mensagem diz 
que. a lguns !foram ·. tão sagaiZes que, em vez de documentos contra.rios, encon-
travam-se documentos favoraveis! 

'Sô encontrou documentos favoraveis aos homens, J?àO mandou ou não 
lhes pó de mandar for'mar cul•pa · e pretendia que devessem ser conservados 
em :Prisão ·até que fosse ouvido o Congresso,_ que pretendeu adiar, mal-
baratando com isso cerca de dous mezes ! 

A.' vista do exposto, escoado o ·pnllZo para a formação da culpa, podia 
o Tribunal julgar--se · obrigado· a esperar o rosultado, da triste campanha do 
adiamento do Con·gt·es·so Federal ? · 

T eve S. Ex., 0 Sr. Marechal Floria no, estes homens em cu§todia con-
:_· 
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tra a lei expressa, aguarda:ndo o "veridictum" do Congresso que elle queria 
dispersar, para ... diziam seus aanigos .- que para, com estado de sitio in-
ter?·euno canstit?wional, não direi justiçal-os. 

O SR. BEI'ILAQUA: - Podia ter mandado fuzi.Jar, em virtude de lei ex-
pressa, Nilo Deoda to e tant:os outros e não f ez, e depois sQIItou-os em vir-
tude de mandados de "•habeas-corpus" . 

O SR. VALLADARES: - Peço Uc~nça ao nobre. deputa do para não me en-
t:husiasmar por tamanha magnanimi.(lade, porque penso que o Sr : Mare-
chal· só criminosamente poderia mandar fuzilar. Ninguem pôde ser fuzi-
lado ·por mandado do Presid·ente da Republica, como pensa o nobre deputado. 
A Constitu:ção dispõe que, durante o estado de sitio, o governo em rela-
ção ás pessoas, poderá êomo medida de repressão, deportar pára :sitias de 
terrHorio ··nacional, lou deter. ]r sõ 'isto que o •Sr. · M31recha! podia man-
dar fazer, creia o nobre deputado\ ,s. Ex., não podia mand1w fuzilar a 
ninguem! 

Maravilha, senhores, que os amigos do Sr. Marechal, e S. Ex. mes-
mo, se atrog.uem 9 direito de vitu<perar o .Su<premo Tribunal por conceder 
"habeas-ocrpus" a -homens maltratados dul'a nte mezes em prisões desti-
nadas' aos c.ondemnados ,Por c~·imes :communs, contra a Constitl•lção, o que 
bastaria para serem soLtos, mesmo em estado de sitio, qua ndü o Sr. Ma-
rechal na sua Mensagem confessa que não pôde conseguir p·rovas-- contra 
esses homens! Parece que S. Ex. e seus amigos perderam a s noções do 
direito ! Po'is queriam que o .Supremo Tribunat, apezar de não conven-
c;:idos de criminosos esses homens, ~m ,processos regulares, qu~; o ·Sr. Ma-
r.echal c.onfessa não ter podido conseguir, condemnasse esses homens a 

· prisão indefinida em ho~enagem á dem'ocra.oia ? ·! 
0 SR . FREDERICO .BORGES dá um aparte . 

.O. SR . . VALLADARES - NãQ ha tal incoherencia. 
O SR. FREDERICo BoRGES - Tribunal po}itico e· apaixonado! 
o SR. V:A!uLADARES - Ioncoherencia e pa!ixão !}Olitioca, tod-o o mundo sabe, 

só imputam ao Tr-ibunal os que nll'!lca se mostraram isentos das paixões 
que lhe emprestam lições de coherencia. 

O SR. FREDERICO J3oRGEJS - O •que todo o mundo sabe é que lá estavam 
até •revoltÓsos, individuas •que faziam campanha na rua do Ouvidor 
contra o governo legal. Po'sso de•clinar nomes, e já o fiz com a responsabili-
dade de minha assignatm~a na impt"ensa. 

O •SR. VAillu\!DARES - Porque o governo não fez obra sobre a d.enun'<;ia 
de V. Ex? Serão tambem revoltosos. o Ministro da Justiça, a policia e o 
Sr. Marechal Presidente? 

A accusação de contradictorios lançada contt·a os honrados e ii.Justrados 
' . 

Ministros do Supremo ' Tribunal não é sincera. nora u e a divere-encia . ou 
contrad:i-cção dos a!'estos nãJo é real ! 

Antes Qe tudo cumpre salientar q~e alguns LMlinistros, a principio, nega -
•·am habeas- 001'P11.8, porque não tinha ailnda . decorrido oito dias, prazo , (la 
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formação da culpa, contand-o-se da cessação do -estado de sitio; de sorte 
que esses ministros, q ue a principio n~gaTam o lu:Lbeas-co?·p1LS, ~or tal mo-
tivo, re'Corrido -esse prazo, concederam soltura a outros pacientets que usaram 
do recurso depois de decorridos os oito dias. 

Os que ai3cusam de má fé gritaram Jogo: OontradWto1·ios minisWos 
1>oliticos, etc. 

Accresce q ue o Tribmnai, por muito tempo aohou-se des!falcado, :porque 
o 1Sr. Marechal nâJo .cumpria a lei, nom-eando ministros para. lugares vag-vs. 
Aconteceu qu-e, se dando depois das primeiras decisões a saber do goverr>·~ 

a,lgumas nomeações ·de novos ministros, a verdadeira opinião, por ser ex-
pr."s·são · qa lei, a principio vencida, tCJrnou-se venc~dora . 

O ·SR. FREDERICo BoRGES - Não apoiado, leia o accordão de 2 de Setem-
hro dest-e amno, de uma sessão pa:ra a sessão segui•nte. 

O SR. VALLADAREs - Qua ndo poder~a -ter decorrido o prazo que e!les jul-
garam necessario. Não s-e·· póde accusar ·sem mostrar a identidade das espe- · 
ci-es e a div-ersidade ,qUe r com o estudo real, mluitas vezes escapa a quem não 
C'xamina ·.com·' cuidado ou aos 'que· apaixonadament-e examinam. 

O 'SR . FREIDERICd BoRGEs·:_ V-eja o Sr. ~-osé Hygim.o o Sr . Piza e Almeida 
votamdo em um s-entido 1em" uma sessão, e depois de ' modo co•ntrario. 

O •SR .· VA'LLAJ)ARES - E' preci-so -examinar os motivos que tivet·am, tendo-
,-é deante dÓs olhos os a restos que encerram as especies. Os Drs. José Hy-
g!no e Pize e Almeida são homens de reputação feita, ·respeitados por sua 
i.Jlustração e integridad-e; não se tem direito de aocti.sa.l-os. 

A opi•nião •que, pela altet·ação do pessoal do tri'bunal, prevalec-eu, por 
ultimo, é. a verdadeira , é a !é que· cump.re manter como gara-ntia para 
todos, m esmo para aq ue!les q ue hoje vituperam os honra-d:Üs magistrados; s·e 
os revezes da sol·te, amanhã, fiza·em voltar a sua roda, a meaçando esmagar · 
e>s que hoje se julgam tão segur-os de si; e ·por isso .pedem a reclusão per-
petua e até o morticin!io ·bar-baro contra os seus adversarios. 

Não nos· cumpre -examinar a.'q Ui o b em ou m'áo lfundan1ento das decisões 
elo Supremo Tribu-nal. 

Não temos -competen cia pat·a ·isso, nem a tinha ·o s~·. Marechal Presi-
dente da . R-epublica; pelo que não podia arrogar-se o direito de não da.r · 
cumrprimento a os a•C'Cordãos ou ar-estos desse tribunal, . m a ndando pô_r em . 
liberdade Jrasilei-ros e extra n geh·os por taes ·arestos, declarados i!lega:lmente 
presos. 

Ta l proc-edimento, a ltivannente conifessado pelo Sr. Mat·echa l, é um at-
tenta do gravíssimo á Constituição. 

O g-overno, quando .prend-e, exerce attribuição sua; o Tl'Íbúna l, quando 
julga, quam~o conhece da especie da prisão, t·eal-izada p elo governo, já -exer-
ce outra attribuição, q1.1é é a sua, a de a preciar a leí aos casos occurrentes, 

O governo, no · intuito de n1anter a ordem, conforme diz na Mensag-em, 
rÉla:lizou prisões, durante o -estado de sitio. 
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o Tribunal não inquerio, nem podia lfazel-o si o governo teve ou não 
t·azão para pren,der; mas apenas das formalidades legaes, que devetiam ser 
observadas depois da cessação do estado de sitio. Ninguem lhe podia ir ás 
mãos; pot,que exerceu attlibuiçã,o. · 

cor•:ectamente procedeu o Tribunal, tomando conheCimento dos recut·-
sos de habeas-co?·pus, de1>ois do estado de .sitio e dando-lhes provimento, 
porque •v:-riücou que o governo, depoi-s de longulssimos- me'zes, não ordenou 
para a sua. p•olioia inquerito, nem -rpa;ndou :foDmar culpa aos detidos, na fôr-
ma da lei. 

Ainda m ais; depois de termin:l)do o . estado de sitio, · o governo continuou 
a considerar-se ?>Cima da lei, mantendo presas centenas de brasileiros e ex-
t!:·angeiol:os, e·mbora escoado o pt·azo para a formação da culva, contando-se 

·da data çl~ cessação do estago de siti-o. ,· 

Qual sedia o objectivo do governo, qual a explicação do seu acto? 
Pensa ria o Sr. Marechal, l_)ensariam os seus ami~s, oque esses homens 

perderam para sempr~ a ipcotecção da lei? 
.Como, encontrando homens presos-; com viola_ção da Constituição e das -

leis, o Tribunal' poderia deixar de mandai-os pôr . em liberdade? 
No dia em que prevalecer nesta casa, a doutrina ·que ouço em aparte , 

a logirca ordena;r.á que não se cogite ·m a is habeas-co?·p·~ts; estru.·emos em 
Marrocos! 

Não me causa extranheza a linguagem do S.r ." Marechal na sua Mensagem 
embon-a 'Considere depi'Oraveolmente erronea a dou_trina que encerra, porque Sua 
Ex. não tem obrigação de ser l egista; mas extranho que o' Sr . Ministro da 
.Justiça, que ~ forma:do em dit·eito, tenha, como seu conselheiro, embOi'a sem 
responsabilidade legal, mas não podendo furtar-se á responsabilidade moral 
e políti-ca, tenha deixado vir ao• parlamento essa :Mensagem, que dará ao 
mundo civilizado um testemunho ·da jurisprudencia gova·namental. 

Si prevalecer a doutrina de que a autoridad~, que . prende, pôde criticm· 
o accordão, o atesto do Tribunal, que ordena o hoJõeas-connts, deixando de dat·-
lhe cumprimento, o habeas-corptUs estará sup'p-rimido! · 

Esta é a verdade, oque envolve attentado gravíssimo contra a liberdade, 
;f-Ia dous poderes distinctos: um prende, outro conhece da pdsão, appli-

cando. a lei. 
Por muito censuraveis -que fossem as decisões do ' Tribunal, per mais 

destoantes que fossem do direito, senhores, o .poder que vt·endeu, isto é, 
o gov-erno não podia deixa.: de d·ar-l·he.s cumprimento. 

E' evi-dente que, admittida a facuida:de que . se. at:rogou o St·. Marecha l de · 
criti-car as decisões do tt'ibunal e de negat·-~hes cumprimento, o governo fi-
tará em posição super-ior ao Poder Judiciario que concede o habeas-corpus, 
e, portanto este· estará suprimido ! 

Eu podia entrar na n_uestão de saber .si o tribunal póde ou não conce-
der habeas-cormM a militru:es, na •questão do saber si a classe emilitar está 

( 
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liberdade nos J}aizes civ-ilisados. 

S i o tribunal tivesse firmado semelhante doutrina, a grJta desta dasse, 
seria focmidavel contra elle; e entretanto, são representantes da classe mi-. 
litar que vêm canonisar a doutrina que o governo póde, quando se trata 
de mil-itares e~1trar na ap.reciação das decisões, ooncedeii!do o habea_s-oorp?t,S, 
e deixar de dar-lhe cumpdmento! 

O SR. JosÉ BEWILAQUA - Crimes miJitat•es, taxados na lei militat·. 
o ·SR. VALLADAREJS- Sustento em toda a latitude que o Poder que pren- . 

, de não tem direito de criti'cat· a sentença € demonstrei a minha these com 
clareza. I 

Qu em prende não t em direito de c riücar a deci.sã;o q.ue concede a soltura 
para deixar de cum].)ril-a . 

Prefiro todos os inconvenientes que r esultem de uma sentença sobre 
habeas-co?'lJ?ts destoando do dir€ito, a dar ao Poder <que prende a f aculdaÇle 
de analysal -a , de deixar de cumprir, po:nque, no d·ia em que prevalecer essa 
douu·i:na, o habeas-oO?'p?~s estal'á sup;primido, como !ficou demonstrado. · 

Pot· mais destoante do direito que fossem os a:ccordãos, o Sr. Marechal 
teria de conocal-o na v erdadeira posiçã.o de extt.·emo defen sor da Constitui-· 
ção, respeitando as decisões do Tribunal. 

Si o Tribuna l desviou-ae da lei nas suas decisões, fique-lhe a responsa-
bilidade perante a ophúão e tperante a Nação. 

O Presidente da Republica, como depositaria do Poder Executivo é que 
não vóde arvc~·ar-se em fiscal d:JJs decisões do outro poder tão soberano 
como o" Pod~r Executivo que elle, o Sr .. iMarechal, r epresenta. (Apoiados.) 

. O St·. Marecha,l, si q uizesse ser correcto, não poderia ir al'êm de deter ou 
deportar nos termos da Constituição. 

Na sua '1\'Iensagem, com relaçãJo aos habe.as-oorp?ts, apenas lhe seria li-
cito explicar os seu s actos e tecmi11ar dizendo: - .lJ?'endi os revolto-sos que 
pude, detive mw!t os, tdos q1~q,es o Sup1·ento T q·i.bunal oonoede1t habea:s-üonpus, 
m.and<l,ndo-os . pôr 'em Zibe?'dade; e eu 01/KV'ei -?ne dando 01~1nprrimento ás s1~as 

deo/sões p1·ot~1'·idas na es1Jhera. ele s1ws attrrib1uções, po?'q?te ao·s agentes de 
cada 1JOder assiste o di~·eito. de exe1·cer as suas attrvbmções, ins'pi!rando-se .só 
n!loS in,dioações ele s1~a oonscienoia e do seu patr·iotismo. 

Eu, quando prendi, exe1·ci att1·ibuição minha, o T1·íb?tnal, q?tando reoonhe-
oe?b · dos ?·ecu?·sos de habeas-corpus, exe?·oe?b att?•ib?tição sua. 

O SR. FREDEJRico BoRGES d'á um aparte . 
.. o SR. v.~LADAREJS -:-- Sei perfeitamente de tudo .jsso, mas o que não 

posso é d&' ruo P 9der ql.le. p-rende a faculdade de apreciar os accordãos 
ronhecendo de recurso de liabeas- co?'p?W e deixar de cumpril-os. 

E ' regra elementar de direito processual que quem t em de executar uma 
decisão não a critica, m~s a executa como nella se contêm . 

O nobre Deputado qua· entrar na questão de nte?'itis, da justiça ou injus-
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tiç.a quanto ás ',prisões deste ou· daqueJl.e dos det-idos, indicando alguns co.mo 
~~.elera;d~s. Não' é disso que se trata nem de ta;! se cogitou nem podia cogi-
tar o Tribunal, cujos illustres _membros conhecem bem o direito processual. 
E' precizo di;oünguit· uma prisão justa ou injusta,, tendo-se em vist a o 
et•ime commettido de uma pl'isão Ulegal . O Tribunal podia tea.· commettido 
erros quanto á legalidade das prisões, mas prefiro .que prevalecesse uma 
decisão menos curial a .que preva lecesse o absurdo de ao:rogar-se o governo 
o direito de impedir a e:x;ecução de decisões do Poder Judiciario represen-
tado pelo Tribunal mais elevado do Paiz. 

A ccresce, senhores:. que não foi 'só em relação á -classe militar que o 
Sr . Marechal deiX'OU de cumprir os aocbrdão-s do trilbunal; S. Ex. O fez 
t ampem em 1·elação a extrangeil·os, ;;Lrt'ogando-se no d-ireito de · deportai-os 
summarissimamente, sem basear-se . em lei, em fa!ce de uma Constituição que 

.. equipara os nacionaes aos extrangeiros. em tudo quanto diz respeito ãs 
gara·ntias constitucionaes. 

Di:z a Constituição (Lê) : 
A !Constituição colloca em vet·dadeiro pé de igualdade os bi'asileiros e as 

extrangeiros, dispondo que aos naoionaes e ext1'angeiros por igual, são fa-
cultadas todas as garantias relativas ã liberdade indiv-idual e de :propriedade, 
dispondo em segut<?-a que essas garantias consls•tem em que ning>u-e1n (pooc-
t anto, tambem o extrangeko) pode'l'fí. se1· p~~·eso se·nt culpa (o1·maãa, em v i1·-
tude de o1·czent expedida pela a1~to1'idade j-udiciar·ia contpetente para a fo1·-
mação da a1~l1Ja/ na etfecti:vii'Lade do ·clJ',;re~t<o de p1·op1··iedade e outras, todas 
incompatíveis com essa faculdade tyrannica, absurda que o Sr. Mal'echaL 
se arrogou, de deportar extrangeiros sem processo, como se não fossem hO'~ 
mens no gozo de direitos inherentes a todo o ser huma no . 

. Maravilha, senh01.·es, •que se fundasse . aqui uma democra-cia adeantada 
. para n aciona lizar-se tal jurisprudencia quanto não seria viavel mes-
mo em Marrocos porque as nações fortes e civilisadas lhe opporiam em-
barg"os efficazes . 

.Q St·. Marechal invocou a generaJ.idade - di1·eito inhe1·ente a toda a so-
1Jm·ani.a para co-hO"nes·tar o ataque á Constituição. 

O .SR. MEDEliROS m ALBUQUElRQU'El- V. Ex. leu ·o acco1·dcio que se r eferia 
aos extrangeiros? No prop·ri·o aCJco1·dão dous · rnembros que divergem dizem 
que o tribunal jlâ tinha decidido· einco vezes em sentido oontra.t.'io, firmando -
se em lei. O tt'ibunal diz que não ha lei. 

Ora, um t.ribunal , que va:ria tanto não s·e respeita. 

O SR. VA.IlúADAREJS -V. Ex . estã muito enganado, e eu penso de modo 
diverso. O . Tribunal é digno de todo o respeito, é composto de cidadãos mui-
to r.es·peitaveis, e não l·he a ssiste o direito de dizer que os membros de um 
poder constitui do pa·dec:am o direito ao t·eSIPeito, ou qu e não se respeitam. 

V. Ex, é rque não se .respeita a Si pronun.eiamdo -se deste modo. 
0 . SR. - MElDEl~ROS E ALBUQURQUE - Isto é que eu não a turo a V . Ex. 
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~· , ' o SR .. VAI.Jr..Ai>AREJS .....:. Os membros do Tribunal não perdem um ceitil na 

.. cons ideração publ:ica pelá apreciação de V. Ex . 
0 SR. MEDEJIROS E ALBUQUERQUE- E' O que y. Ex . diz. 
o ISR . . VALLADARÉlS.:...... V. Ex. não tem o prestigio necessat·io ~ra, com a 

s ua ajpa:eciação, conseguia:· tal resultado. 
(NurrüN·osos. apartes.) 
0 SR. M'EDEIIIOS EJ ALBUQUERQUE - V. Ex. é que não tem mais· res.pei-

tabjlidade de que -eu. ' 
O Sn. VALLADARES - Deus m e livre de me Domparar em materia de res-

peitabi-lidade â V. Ex.; · Dedo a primasia a ,v; Ex. Não quero ficar em 
pé de igualdade, rpt·efiro ficar ein: pé ele inferioridade. 

O SR. PRESibENTE ~ A discussão não pôde continuar como V . . Ex . está 
enca minhando. 

o SR. VAULADAREJS E' · a ·quem me interrompe que V. Ex. deve cha-
mar a ordem. 

O SR. PRESIDENTE - E' exac.tamente o que a Mesa esuá fazendo e lem-
bro a V . Ex. que a hora está dada. 

O •SR. VALLADARES: -Nesse ca;;o peço a V. Ex. para '·continuar na sessão 
• seguinte, interrompendo, pÓr hoje, o meu discursei e no fi.rme aJ.roposft0 
de dizer t udo que entender 1de meu dir·eito e dever dizer. 

Fica a discussão adiada pela hora. 

SESS.Ã!O DE 3 DE NOVEMBB.O 

O Sr. Valladares: - \S<r . P reslodentii, acredito que na mi'llha eXJ}O,Siçâo 
e na uemónstração iniciadà no ultimo dia de sessão tórnei patente· o· pen-
samente da opposição, em relaÇão â o. projecto da h'on'raa'a Commissão de 
Constituição, ·Legisla\lão e Justiça; e bem assim, o alcance político qu~ Jlgo 
ao voto da o:p.po.sição. 

Não· p ôde a opposição, _Sr. Presidente, acceitar o fl1ild~mento do vot~· do 
h onrado deputado pelo RiR de Ja~eiro, .que julgava bastante ·pa r a canóniz.~r 

os actos do Si· . marechal P 'r esidenté da Republica cí facto de fei· .S. Ex. vén·-
cido a .revó:I.ta, esmagando de· vez no ·entende·r ' do.' ili'ustre delrJ.iitado flu-
minense o espírito de caudilhagem, em nosso paii. 

Nã.o devo contestar, Sr. Presidente, a.o ·honrado deputado . o serviço 
·presta do pelo illustre marec]J.al ' Presidente ela Republica ao Brasil; e tfll 
l;!ervic;o será ·enorme, si effectivamente ene· Donseguiu esmagar de vez , o 
esr,>irito de caudilhage.ín neste 111aiz; rião serão de mais. todas as horrí..ena-
gens · :>. S. Ex. poc este g r<tnde ·serviço pres tado ao Brásil e á ci.vi~·izaÇ<to , 

com 1tanto que os amigos ·de S . Ex. contraditorios, não pretenQ.an1 que se 
tribute a -8. E·x., como homenagem, o sacrifi'cio da nossa liherda!le, e até 
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' -o da nossa v-ida, e a dos .J;10mens civi1izados, qu0 dernandam as nossas 
plagas .. (Apoiados.) 

Não !basta, .não Jé .is'UfficlienteJ que S. Ex. tenha esmagado de vea:\ as,s'e 
elemento que abate o -cara-cter nacional, que :l~pr:'l;va -os costumes, ~lara 

que -se tor-ne digno dos a;pplausos do pa1·lan~ento, ·para .que todos QS seUJS 
, actos sé-jam approvados; ê necessario que seus ac.w~; não envoivam, .'[Jor 
uma deploravel contracliçã<? muito comminn em quad•ra como esta, o mal 
.que S. Ex. disse ter tido em mira combater a tyra.nnia. 

O despotismo militar do .Sr. Marechal Peixoto, ou . ,o do Sr. almirante 
Mello, a quem . na Mensagem se attribue a trefega ambição do mando, é 
sempre o despotismo e da rpeor es,pcc:Je, 'O da caserna . 

UM SR. DEPUTADO·: - Não apoiado, 'POrque o Sr. Flol'iano Peixoto E'S-

.tava com . a Constituição. 
O SR. VALLADARFJS: -Mostrarei que S. Ex. não respeitou a Constituição, 

.esteve ·e -está fóra dei'Ta. , 
Não ·bastava .que S ~ Ex. :tivesse materialmente esmagado a revolta: 

-era necessario, era obrigação de .S. Ex. farel-o, de· modo que o seu trium-
pho f.osse a effectividade do :im!)lerio da lei. 

Sem dsto, Sr. Pxeside nte, n ão valeria a 1pena tamanho sacrifício de 
v idas, os rios de sangue q\ie colTeram .neste paiz, o grande sacrifício 
pe·c-uniario que se fez, e q~1e ha de re.percutir dolosamente • sob-xe a si-
t uação financeira ·da Nação por Ii~uitos annos! 

Não ~aàeria a -pena, si tudo · isto tivesse um objec:tiv-o, , senhores, o 
:acclamar vencedor um homem sobre as ~·uinas do edlfic'io constitu-cional, 
com o sa{)rif~cio de todas as nossas leis que garantem . a •liberdade ' e a 
' 'ida h ·lama,na. 

Nã:o, não, Sr. Presidente, mil vezes não, victoria a ·esse :p,re._o e Ulh 

grand~ perig-o ·pa.ra a Naçã.o, porque é diffi-cil chamar a oblilegal quem 
se •põe d'óra della e ê o retroces·so da civilização para a barbar\a! 

Era necessario que ·S. Ex. triumphasse _dentro ãa Constituição e com 
al!l Jels que garan:t-em .a liberdade e a vi·da, para qu.~ nós nos ;pudessemos 
senilir tranquil~os , paJra que iS. mx, tivesse •prestadó um se!'viço de ver-
.ãade!ra ponderacão, muito maior do que prestou. 

1Sem essa clausula, a do triun1pho com a lei, se1n cbntestar o servtçc>' 
.qllt; J:S. Ex. prestou, esmagando a Q"evoHa, eu me abstenho de affirmal-o, 
aguardando os aconteci~entOs ·que a J·ogica dos fac:tos .sóe \produzir, para 
-que m·ais tarde a 111istoria •profira o seu ver·edi-ctum ü~· justiça so]:}re o ver-
-dadeiro papel do Sr . marechal n esta Cam'Panha, que ·na sua Mensagem 
-disse ter tido por objectivo consolidar um r eglmen <le democracia. 

:Permittá D eus que sim, 111as aguardemos QS acontech~1entos, e, por 
-emquailJbo, aprecie mos os actos· & :tactos -õonsequentes á luz · da censura 
-da lei. 

O Sr. marechal Jteria consolidado as ·instituições, s i a norma da . sua 
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;por!Uca fosse a lei que of ferece· garantias a toclos, não deixando justos-
motivos ·para as lutas, e um sincero desejo de obÜ~1· a verdadeira pa2l, que-
é a paz cbristã que nobilita, que eleva o homem. 

Um mustre brasileiro, um íllustre jurisconsuUo,, f ilh<J ce São PauJ.o, 
a patria elo honrado deputado ·re·lator da commissão, o1:ador ·-como S . Ex. , 
esplrito chris tão . corno o de S". Ex., -eomo S . Ex . cultor da scien·cia, do 
di r eito, o >eonselheü·o IQ-a;briel tDias dos 1Santos, d'izia: "ldurnpre que se 
com;prehenda ou se saiba em que ·consiste a paz, ·parill ·evitar ·as luctas san-
grentas que arru1nam ·os Estados, e para que não se funde a tyrania,. 
pretendendo fundar a paz!" 

A ver dadeira paz, dizia o Hlustre paulista, é a paz ele J es·us Christ'o, é· 
a que -está nos -corações generos os, é a qu-e se base::t nos· sentim entos de 
fraternidade; •não póde se r o 1producto da ganancia, da filaucia, da soberba,. 
dos que pretendem. a todo transe impor a sua vo.ntade sem contraste! 

A -primeira condição, senh ores, <pa ra que se PilS~A. -conseg·uir ei'sa. paz, 
Bem a qual não -ha institu ições que se mantenham, é 'Tiroç:lamar com .sln-
cerlclade, é tor nar uma r ealidade ::J imperio da lei, sob o qual todos sen-
tem-se tranquillos , certos ele que seuE direitos serão respeitados. (Apoiados.) 

E sta é a _Paz verdadeira e con sentanea com a dignidacle humana; o 
cont!'ari o, dizia o iilust.re 1paulist:õ>, é a com·pressão que mais tarde, mais 
e~do, mais diás, menos dias, hacle ·determinar r eacçõe&, occasionando todas 
et>!! temlp~stades e desgTaças que as Ju<: tas dos q·ue -C.esesperam soem pro-
duzir . 

Era a pa z r esultante da 1lei, ·.resultante 1dos sentimen:tos . elevados ou 
a'ftrulsta.s que o h onrado marechal devera ter tun jado, ~ vencendo com a 
Constituição; m a s não fóra da .c~:mstituição , fundando a sua prepotencia. 

UM SR. DEPUTADo : - Isto era. impossiv.e:J, com a Constituição não. s e 
póde venCer reV{)lt&~ claquellas, tanto QU>!o hOUVe O est~dO de sitio. . 

O Sn. VALLADAHES: - Realmente admiro o aparte do nobre clep.utado . 
Houve o estado de sitio, mas o esta do de sitio <Jst:i na Constituição e as-
attribuiç'ões do g-overno durante o estado de sitio, e•11 relação ·ás pessoasr 
estão determinadas pela Constituição. 

Em materia de competencia, o que a lei -não confere, nega : tal é a regra 
do direito, em virtude ·ela qual o g-overno não podia ter ido· a lém de dete1~ 
C!> deportar :para s ítios -elo territorio nacional'. E dE· l.loa fé, senhores, me-
respondam : de que outras att rib.uições necessita .-o governo, a"1ém dessas, 
quando elle dispõe do canhão _pa;ra r eprimlir q ua.lquer manifestação de 
earacter s edicioso? 

Por estas considerações, e ]JOr ou tras 1}ue la illu s.tração da Camara me~ 
d111J)ensa de expor, não m e posso conformar com as theorias sustent~

:pelo nobre deputado pelo Rio de Janei-ro que não são, c om certeza, as . do 
illustr.e re:Jator ·da Commissão, -esvirito cultivado ·nas scien cias jurídica!! . 

O <SR. DENo B11Ell\1o: - O meü parecer es~á escripto. 



-513-

O .Sn. V;~LLAJ)AJ.~: ~ A ~·hl)or:ia do ~obre d~Jt:mtad o pe;I-o l=tio de J a n eiro, 
f unda-se nó. in terr~gno consti~ucipnal . . .. . 

O SR. D.llifo BCENo : - Não admjtio interr eg·n o constitucion;;L 
O Sn. V~AREs: .,.- ... , theoria que n ã o posso- Çle ixar transit~· por 

esta;. casa. sern contestação fonrta1. , •porque é a barba~·ia, m a n·oquina qu" . 
t.se c~ntin.ua.r e -progr-edir ha de noa trazer di ssabon·~ c g r andes hum.il·b,. 
<;ões perante as n ações for tes e · <:ivi!is;;tdas, cujos goYernos, de a gora po~ 

diante fi carão de sob1·e-a viso no inter esse da lib~rdade, da v ida e a té aa. 
!propr:;eda de elos se us nacionaes . 

Meu s senhor es, cóm fra nqueza o digo, n ão me poss-o ;::on fonnar cotn 0 

pe·nsar do honrado deputado por S. Paulo, qu e seja -m e 1pet·mittido assim 
m e exprimir, declarou-se 1~1uito m a is a deanta do em 'Pt·incipi·os ele prepoten . 
e ia, do que o honrado eléputado •pelo Hio de Janr.j ro ! S. Ex . disse qu.,, 
em nom e de um partid o,' com a s ua. r esponsabil idade, e a de .seu pa rtido, 
vinha dizer , vinha confessa r de p la no, que foi sciente de t odos os actos ..,. 
attenlados; que lhes deu 'o seu . assentimento, affirm.ando em seguWa S<>~: 

'!Ua Q:piniã o qu e muitos de.Jles pocll iól m e devia m te~· sido QJOUtiad.os: 
E sses a tteJltados , ·esses a taques ao Bmsil, ii Constit uição, não f'otarn 

detc1·minados pela necessida;de ; .não é ·O caso do nee· .. l ,ita s caTet zeue era.r.n 
a tten tados, ,ellcusa.dlos, c"Uesnecessa1~ios ·ctue .deviam t ~r S·id:o evitados~ o~ 

q uaes, 1nãó obstantte, S. Ex. a P'P:rova, can'on1sa em n om e de seu pa L·tiao, 
''c certo rwr -convenien cias· pa.rtida r1as; ;porque pelas da Nação não põáo 
ser. v isto que. não eram esses act os e a tte.ntados 6XJgiclos pela salvac;àó 
PUl1!iCa! 

A Camara vê CJ.U e o honra do .ctepuLaclo nã o tnvo rol'! a sa lvaçã o ip ublJ.e ~, • 
. <;~empre invoca da •para cohonestar todos os actos de3poticos .e 1 :tyran n lcos l 

Nest e r egimen de democracia a deantada n ão !;C d;:>. sa tisfa ção â. opinião : 
confessa~se que o go vern o com,metteu a tten tatlus clesnecessa-r ios, ""' 

dusados; e -p ed:e-se \em ~,o.m;e ele não sei que oonv müertcia rl:e _um. ·~\Hclo 

que ·o n obre cle:pu tado por S . Paulo di-r ige, a · canon<:nc:ão desses a:tt entados! 
Não será dem ais, s enho1·es, accpn tua r que, E<eg uudo o iJi sus peito t es -

temunlto do' •Sr . . que, sabedor d<o t u do, :previa n.1cnLe a tudo deu s'<>.u a ss:ê<D!-
t·imento, a ecordou , conveio, pelo que devE;, ele cerb modo, ser ço-nsidera.dl\ 
como colletor ou pelo m enos cumiiilice, ceDtos ac tos att enta torios da Con -
stituiçã o e . da s leis não eram n ecessarios e deviam rer sido evitados . 

O tes temunho do nobre D<>m>uta,do, e n v:olvenclv -,:erdaidjeira ,.;Onf isl>ã o. 
<pojnque S . Ex . .'1iz que {;Ollabor ou, não ·•p-ôde S!! r r ecusa dQ. Mas como, 
senhor es, com ta1 testemunho produz;ido p erante a Nacão, a Cama~:a. :Pu· 
<'k!Pá a pprova11, oeanonisar wt;tos e a.tt€n1.aélos g rn:vhssimos\ detrimentoso~ 

á vida e á liberda de ~umanas, ' 'Pa t' a u n,1 dos que '1}.-ar a elles con,cotu•e.r'am; 
sendo ouvido préviamente, amigo do :Governo do St·. Marechal, confessa 
que taes ·a ctos, que taes at.tentados ·eram escusados; nã o foram exig'ido& 
pela ·n ecessidad€ de sa)var a ordem constituc ional ? 
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o nobre Deputado, implioij;.amente, confessa que ho.uve luxo de ar·-
bitrio, de Ilrepotencia; peio que não !tinha di·reíto de exigir da 'Camara. 
que representa a educação, que não representa o I.Jartido do nobre 
Depu~do, que ·é rupoena>S um ·• grupo aliás respeitavel, /., ar~prov·ação de. ai-
tentados que envolvem a negação das garan:tias ·constitudbn aes• ·qut. 
cumpre a iCamara r.ma.nÚlir 'a todo c transe, sob p <ma c~e ii1Jco(rrer \na ' Justk 
cemmra- de faltar ao primeiro de seus deveres! 

Ning·uem pôde extranhar, senhm·es, que a op·éJosição não se .conformo 
com o m~ster ide tudo 'canonisar, Qua ndo um •insuspeito amigo do go.vernto 
do ·Sr. Marechal confessa que muitos dos · .seus act.os não · têm escusa 
alguma! 

Nao é· 'POSSível, senhores, .sem concorrer pa.ra barbarizar est• pa.12; 
mórmente depois do discurso do nobre De'J.}utado por São !Paulo, ao que 
parece, uma especie de additamento ao p'arecer ·da Commissão, que, consta .. 
não agradou a todos, c'lei::&.r de protestar contra a approvação deste ~pare
cer que, -slqu e r, envo:Ive tudo .qué ·se praticou durante esse negro e Jongo 
período de estado ele sitio, dando ~;or bem , feito.· tudo, es~a>ndo ;todos os 
attentados : - · isto, senhores, depois, repito, q·ue um amigo do Governo 
C'OJlf-esso·u que o Governo não tem escusa .para muitos desses attentados. 

O parecer da ·hom·osa Commissã.o, em si, devo esta justiça á illustra-
·çã:O ce :patriotis mo do nobre r elator da Com1nissão, r.ão exig·io tanto dM 
Camara. 

O nobre d'elator, em .aparte com que me honrou, fO! <lJ."'Pl1etto, decia-
tando que não ju stificou todo>: os actos .do Sr. ·Ma.rechat, .q-ue apenas o 
parecer rec.onhece em seu f avor escusas! 

Ainda assim não merece o 1neu assenso -e da oPposiç~o. ma.s, em todo 
6 {:t\So, antes o parecer do que discurso do nobre Deputado por S . Pattlo, 
que, n ão reconhecendo escusas por muitos atfentados, não obstante oo 
ap.prova e :pede que a Camara siga-lhe o exemplo! 

O parecer ê 1aconico demais, quando, tra.tando·-se de a ssum})to gra-
víssimo, convinha fosse mais desenvolvido e expllcíto. 

·O illustre ·relator incorreu na censura .de Hora-cio, non b1·evis esse la-
bo·ro, Qbsourus fio, sacrificando a clareza do pensamento ao desejo de ser 
breve. 

El' que, :homem lle 'dilreit.O!, -8. Ex·. sentio-se mall diante de a.t.~ant~d!os! 

Espírito ·llucido, educado no .. estudo ' do direito, 1não soph1smado, mas 
apurado, para transmittil -o aos· seus discípulos, .comprehendo a · sotfre-
guidãp do .honrado professor por .desem;penhar-se (\o. commissão pe dar 
parecer sobre os actos . do Sr. Ma>rechal ·durante o . estado de sitio, nia,s 
esta, ·eonsideraçã{) não exclue . a obrigação que se . ünpun·na ao honro\do 

. I 

relator da Oommissão de })roduzir um parecer .rn~is dE'senvolvido, .desçenqo 
li. · analyse dos actos e factos iffi'Ilurtantes . . !Seria muito . !Par,a _ ?ese~ar que 
•1m espírito lucido e insuspeito, .' com9. <J fto nobre !)ePutado, prqfessor , de 
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uma das Faculdades de Direito, v ivendo fó ra das ·:uta;; apaixona das da 
política a ctiva, pt·oferisse terminantemente a <:ensur('. q·~ deve met'e(!er-
lhe o· :top:ico da ' m ensagem em que o ISr. Pr€siden~ da Re.publica. .se di· 
rlge ao Supremo Tribunal Federa l, fazendo-1·he = rga., · por ter ct·ea:do trp; 
peoos ao Governo na repressão da. rev·olta. 

Como este ·h a outros tcpicos da m ensagem ·q ue d<lviam ser· ;Jonderados 
pela Commissã.o, consignando-lhes a'Preciação jtwt'L uo seu pareGj'll'; c um-
Ilria á Comnússão faZer sentir ao honrado Marechal que ca.r~e de com-
petef!cia para irrogar ·censura ao Su:premo T ribunal Federal, o ma is 
elev:?-,do representa nte do Pode~ Judic.ia.rio, tão soberano ·.como o Poder 
Exeeutiv.o; pelo que não está sujeito á> s ua <');!11S:llra e devia salientai<, 
parn. applicar.-H1e a ·devida ·cri!:.ic:o~. o g.rave at tentado, IComme ttido !Pelo 
Sr. Marechal, i nva:din-d·o, .como de facto invadio, a esphera do Poder Ju-
d1clario, ct·iticando-lhe as sentenças e deixando de üar-1he o .devido cum-

:t~rimento. 

Estou de accôrdo ' com o Sr . Marechal no to pico de sua m ensagem 
em que affin~1a qtie não será de mais todo o .esfoço ha~·monico dcs &.gen-
tell à os poderes •constit"Ucionaes n o sentido da repressão da caudilhagem; 
más cumpre não confundir a harmonia de esf:)rços com o esbulho dos 
o~utros poderes, ou :sua a.bsor.p y.o'i.o p eilo Poder Executlv<>, que ê 0 que 
estamos presenciando: o· ISr. J\([a>rtcha l despreza, a nnupa as decisões do 
Potler ·Judiciar:io e, não contente cc.m isso, legish sobr e di~·ei to 'penal, de:!l-
vreza a l ei do orçame!lto; não t<·mos mais fixação de ·despezas; crêa ba-
>ta;'lhões, etc . 

V . Ex . , ·Sr . Presidente, •corúo ·eu , deve ter ;ido c0m v·erdade.lro 
desagrado o topicú da mensa.g.em com que o Sr. Marechal confessa <.!e 

·vlano que deixou · de dar execuç;ã..,, ã.s sentenças ou arestos do Supr.eu:w 
Tribunal, concedendo h c•beas-coTpus a extran~eiros e a m•ilitare.s. Sr. Pre· 
s·idente, desejava ver a ana1yf?~ ·aetalhacia, a apr éc-ia-!;ão desse topico, no 
parecer da honrada Commissão, prura que a heresia jurídica e os per'gos 
que en cerra, nã o transitasse wor esta Casa sem uma censura .sev er a. e in-
>~~nspei<ta, embora a Commissão n o pont0 de v:ist~t ·E·m que , se collocou , 
obedecesse ao que chama lmper!o das d r cumst ancias , que desconheceu o 
Si>. Glycerio, e désse esse acto e outros, como cxcusados, na phrase do 
nobre r elator d a Commissão; embora depois tivesse de n.dmittir a escusa .para 
ev1.t.d?· mal ma,ior, etc . Assim, !Sr . ·Presidente, não tl'ansitaria por esta 
Casa a doutrina de que o Poder tl.€m de execur;ar 'Um aresto da decisão, 
'P6<le entrar na s ua critica e não executa:l-o! O honrado relator da Com-
missão . ·sabe melhor do que eu , .q'Ue é regra ge1·a1 d e processo q1ten1 

executa decisões que cwibam ?t(L co?npet enaia ele O!LtTe?n não 11óde a.1J?'e-

cia1-as e deixar ·de e xecutaJ -as , sob pe na . da a"U:toridade ou }Xlder que pro-
té·jo a declsão deslocar~se, por thl11 verdadei•r o abuso, para a s não .execu tar. 
. Quaesqu er &ue fos-sem · as considerações, por mais procedente que fosse 



·a cr·itica que o ·Sr . Ma:rechal Pt·esidente ·aa ·Repu!Jlic:a tivesse par-a o:p·por 
a 'eSSas dectsões , penso, é o -nobra trêlá.t~r dà Céiflim'Lssão .não 'póde' deti!xar 

'de 'conéórdat, q ne os !riéonvenien.fea desses arestos· devem se'r ·conside-
:iados muito Jn!e-rioxes a os . q·ue re5ultam da stl'!)presE:ão de haõeas- coi"[JJ/,8, 

éonsequencial log:ica do a<:: to c on'fessadot 
]J' uma questão ele cbmpêtencia, ·clll)1Pre · conhecE'J' e resPeitar a es-

ph~m!l. de acção de cada um dos J)Oderes. 
O Poder Executivo realiza prísões, ou mellior·, 'Ordena a . d'etenção .de 

p~ssoas que · ju-lga Jjt·ejtJcliciaes á ord'em puhlica, na .(óL"ma da Constituição, 
durante o estado ele sitio . 

Assim pr~cecl.e potique dm·ante o estado cie sitio estão suspensas ·as -ga-
]:antias cqnstituciónaes. 

iDurante esse ·período o 1í.a·beas-co1·pu.s> que é uma d:as )o:-!llrantias consti-
' tuciona:es, não pnclerá ser concedido. 

Cumpre ler e ·C0111:J;H'ehender a Con8tituição, q ue suspende as .garamtias 
. constitucionaes (1mran:te o ·estado de sWi.o, ·e não deiXliS inde'ftnitlamente. 

:Diz a Constituição : " ... e durante ·,Jste estacl'o · ficax·ão suspensas as ·ga-
r<Últias ' coi1stitucionaes, ·etc " . 

Cortsequentem.e nte , paSSado esse período, depois el e decorridos oito · dias 
da têrmjnação do sitio, pt·a zo leg-a l l)ara a ;formação da culpa, que o . tri-
burfâ,l entendeu devet· ser concedido, por não esta r o Governo, durant'.l o 
sitio, a dstricto a prazos, o trilbunal não podia deixar de tomar conhecimento 
dos r ecursos de Jiabeas-co?·pns que perante elle fossem intentâdos . 

O Governo clurànte o longo pe ríodo do sitio, en oheu, entttllhou as prisões 
de hom-ens, e não cogitou dos processos não . os n1a ndou promover quand·o é 
incontestavel que a ahmânistt-ação da justiça civil e criminal funcc.ionou ·du-
rante o estado de sitio! 

!Estamos nos ba nbal'izando, senlwres! 
Ninguem ignora que, mesm.o, -que estan110s na plenitude da -ef.fectividade 

elas ·gaa·antias constitucionaes, o Sr. Pr-eside nt,e ela Republica não se 1m porta 
co1n ellas, po11que cm1serva presos ho-mens sen1 ·processo! 

iM:a s, como dizia, terminado o estado de sitio, os detidos requeFem 
habeas-corptl.s. 

iO Governo não salbe explicar J)or-que, em tão lpngo· pe ríodo de reclusão, 
· nã o s e fonmou cuLpa dos ·clesgn-açados! 

O·que ·1'azer, senhores ? O que fazer esse tribunal ; que não está ·acima da 
lei, co1no o Governo, si não tonk'ir conhecimento . das . petições de hwbeas-
cm·znts. 

Allega m., e é .isto motiv o de g•rande escandalo, o r ecurso de ha.beascCOT.lJ.us 
concedido em favor de um individuo de que fallou o honrade Deputado ·pelo 
Cear'lá., se me .não falha a m emoria , NJJ.o D.eedatti, contra o qual se form.ula 
a g·raiVe, a ocliosissima a:ccusação de >hawer tentado fazer saltar o tunnel 
grande da Estrada de F erro Centra l por m eio . da dyna núte ·. 



iNa vet~daÇ!e, senhores,. tJ·ata--se de um attentado dos mais' graves e <lUe 
-por mercê de Deus ficou . em ·simples tentatilva; JI1~ que, se preêonsumado, 
te~;ia -custado a vida a muitas centénas de pessoas, velhos e moços, mulhe-
l'es e cr-ianças, do'! quaes o , pm'Vers!J não tinha of:fensa! 

iMas, pergunto: por que o Gocverno nàJo despet·tou a sua policia, orde-
. nando-l'he .as averiguaç;ões ou pesquizas? 

O SR. LAuRo MULLE;R: - Nessa <Occasião cuidava-se dos 1:J0111'barcleios. 
Q SR. VADLADARES: - Qual rbomlbardeios! Essa hlstoria nós todos conhece-

·cemos! A administt·ação da justiça nunca cessou nesta Capita-l, e depois de 
varrida a nossa bahi~, depois que o · ·St·. M]arechal, qu~ _tinha obtido o. gt:a:n. 
de triumpibo contra os revoltosos que :fu·giram, continuou o estado de sitio 
em plena paz; não hav.i<~ motivo para sobresaJtos; e houve tempo de so-
bra pàra os summarios de culpa. 

Q Governo não cogitou disto, porque julgou-se em paiz conquistado; n5Jo 
pensou mais em voltar ao regimen da legalídad'e. 

O , Tribunal que nunca tinha funccionac1o rfóra da lei, conhecendo dos 
recursos, applicou-a, o que causou grande extranheza ao St·. Marechal e 
aos que o cerca.n1, os quaes, mal acostumados, "'il:am no curialissimo proce-
'limento do Tribunal um facto escandaloso! A' poli•cia nunca faltou tem'PO 
para inqueritos, por•que esse era 0 seu dever, que ell a não desem.penhou 

:J!Ol'que não quiz. 
Os que pegavam em arn1as, que comibati3Jm eram solclados do Exer-

.cito ... , 
O SR. LAURO MULLEJR: - Perdão; eràlm c.ivis e militares. 
O SR. VALLADARES: - Deixe-me V. Ex. concluir e depois r eclame. 
Os .que combatiam et·am soldados elo Exercito, da Guarda Nacional~ . o~ 

·batalhões de voluntat•ios. 
A policia ... não direi que dormia socegacla . 
.O •SR. LAURo MULLElR: P'óde-se dizer que dormia acordada na beira 

.da praia . 
O SR. VALL.WARES: - Isto posto, senhores , que f ez o tribunal, composto 

~de juizes togados, diante da lei, quando elle não tem a lilberdade que se .ar-
roga o Governo de vive,r fóra ·da lei, e d eve apreciar os factos occurrentes, 

__ para, d:e' coniformidade com o allegado ·e pt·ova:do, julgar, applicando a lei? 
'E' etTo crasso, ou 1nâ 'fié, pretender que o Supremo Tribunal, conhe-

.cendo ele recursos de hetbeas-C01"1JUs,_ deva apr~ciar a situação ou dr-
·cumstancias d~ natureza politica, para julgar ou decidi!', tomando-os em 
.consideração . 

O Trã:bunal , conhecendo do recurso de hnbeas-CO?"P'!I.S, em que o recor-
re;nte, nas .suas razões ou aJllegaçõ<es, d~rbate a questão da · ]~g·aJiclade·. do 
Presidente, tem apenas de verificar se no caso deu-se ou não uma prisão 
legal, tendo em vista os requisitos da lei que constituem urna prisão regular, 

lA garantia ela liberdade que o TULb ecLS -corp1LS ·encen·a clesap.pareceria, 
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se o judz ou tribunal tirvesse o ar.bitrio de dar · o não pro:vr.hril:nto ao -l'ecurso, 
'consÚltando a consideraçã'O de ·co-n'V'eniencia política. 

Os que assim opinam não compreheriaem ·a naturez,a. -da funcçã;ó .. do 
Tribunal, que não pôde dispens~r a lei, em t'hese, -e menos e'm materia de 
habeas--corpus 

O SR. PAULA RAMos: - V. Ex. deve lembrar que o prqprio trtbunal j'á 

tiDJha decidido 'que nãio ton1ava conhecimento de crin1inosos· politicos. 
o ·SR. VALILID&REls: - .Jiá disse que estando' o tribunal, a princi-pio; oom 

muitas vagas, succedeu, com ef:feito, que opiniões que eram· veneedoras-
forrum afinal vencidas . 

· Nos ultimqs julgados, poe alter:ação do pesoal, a opini!ã.o a principio 
vencida tornou-se -vencedoea:; e essa opinião que por ultimo triumphou é 
a verdadeira, é a que se tconforma com o direito ·e com _a lei, como de-
monstrei. 

;Cum-pre collocar a verdadeira questão que consiste eni apreciar os ares -
tos ou d'eci'sões em fé . . , 

[>ara· mfm pouco importa que este ou - aquelle Ministro variasse ou não 
~e opinião. :Eu q-uizera que a verdadeira doutrina que venho de expor, fos-
se consignada no parecer da honrada Commissão, paea, com a autoridade do 
-<!Orpo legislaUv.o, não tran sitar com visos de <Verdade, pelas lacunas do pa-
'!'ecel·, a facuUdade criminosa que se aerogou o Governo de não cumpeie ares-· 

. tos .do Poder Judica1i0, ·bem como o attentado n~o menos grave, con~isterite< 
em .se pricar o exteangeil'o do habeas--coTPtos e ·das mais garantias consti-
tucionaes. 

Não menor attentado encerra a op·inião que o Governo em parte poz 
em pratica, esta é, que presos polirtieos detidos pel-o Governo durante o · es. 
taxlo de sitio, cessado es te, não p-odem ~aler-se .. 1do habeas-co1'p1(,8, nã'<> 
obsilante, a 'oonstitu!çào, confonie demonstrei, dis por ex;pr.essam.ente que as 
garantias const1tuciona€s f1earão suspensas d1W<lff/,te o estado ele sit-ioz 

A Camara está vendo como é omisso, deficie_nte, o parecer: sobre ma-
-teri'as primorcliaes que interessam a · Hberdade, a propriedade e até á vida 
humana. 

Pouco importa que um ou outro individuo tenh~ log-.t·ado escapar, isto 
.é, ·que, com quanto realmente -cdminoso, obtivesse hc•beas-corp1bS. Disso não · 
é cui-pruclo o Suprem-o T1ibunal, mas o Goverl?-o, que. cercou-se de auxiliarea 
inéptos, des1.diosos ou ignorantes das ·I-eis, que não souberam l}rovidenc:!il.<·, 
pelo que ~erdadeiros criminosos puder<l!m es_capar por habBas-cen"p1(,8,_ por 
não lhes ter formad'o cul.pa em tempo. 

A Commissão deixou em silencio a materia firianceira, calou os abusos 
grarytssimos <do Sr . Maréohal, em materia ·de creditas, que se elevam a 
maís - ~1e 60 .·000 contqs, tendo des·presado todas as reg-ras legaes de direito 
financeiro. 

(Para· o Sr. Marechal ,a, fi.,-utção legal elas c1espezas nãio -existe, POl'qus 
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elle = -roga-se a fa'Culda;de discricionaria de abrir CI1.6ditos ·supplementares e 
extraordiÍlarios elle não distingue um do outro, sobre .todos- os sel"Viços, 
.quaJ<quer q ,u;e seja a s ua natureza. Gast,a discricionar!Ja,m,ente, , e, esgotada..<; as 
vetbas, vai aibrindo creditas! Não ha paiz algum civili~ado , qualquer q_ue 
seja o seu regimen, em que se proceda por tal fórma! 

!Deixemos, porém, o assunwto financeiro para melhores dias, e tratemo& 
ele materia mais g-rave, opot·.que entende com a .-vida e . li'berdade humanas, 
e do riwdo lmais irritante, mas .que; nã~ dbst<tnte, deixou ·de merecer um to-
pico, mesmo ligei-ro, no parecer d'a honra da! Commis&ão, refiro-li.1e á doutri· 
na .do inter1·egno constitucio-nal, durante o estado de sitio, em virtude da 
~1ual o Sr . M!at;eéhal investia -se de dictadura •banbal·a! 

18. Ex . atacou as -garantias constituciónaes dos e:J..-trang·eiros· 
C onstituição, ._.são coUocados em verdadeiro pé d'e igualdade com os 
em tudo .quanto respeit-'1. á ·liberçiade, á seguranç:.a individual 
priedade . 

que, pela 
nacionaes, 
e de pro-

A Constituição é ex'vressa sobre este ponto. Não obstante; corufot·me o 
pensar do Sr. Marechal e dos seus Mh1istros, o ~xtrangeiro neste paiz pód'e 
ser preso ·e · ct'eportad,o sUJn~ar~ssimamente, sen;: fôrma nem estrepidos de 
juizo, não se preoccupando 9 Governo com os seus interesses e propt·ieda-
de, Q:Ue voderão ser sacrificados pelo -atro·pelo dessa deportação barbara! 

A . Constituição igualou o extrangeiro ao nacional • em tudo que respeita 
ã. liberdade, á segurança individua l e de propriedade, pelo que, sem <viola-
ção da. Constituição, . nem mesmo o Poder Lsgislativo podet'á cercear, cUmi-
nuir as ~arantia11 dos · extrangeiros; corno, portanto, se arrog>~ o Sr. Mare . 
. ehal a diacHidade de ,privar o e:J..-trangeiro da garantia do habeas-OoTP1~S e a 

. deportai-o discriciona riamente ? 
A Constituição, no art. 72 , dispõe que ,garante por i·gual ao Brasileirc; 

e. a estrangeiro em t udo que :respeite á sua hbei'dacle individual. 
' ' 

O art. 7i2 dispõe te.xtuaJmente: "A Oo·nst-itwição asseguTa a Bra.sileiTos 
e extTangei?·os a inviolabilida<de dos direitos concernentes á liiberdade, á se-
,gurança individual e á propriedade, nos termos seguintes: 

§ 1 •. Njnguem ,pôde ser obrigado a fazer ou d·eixar de fazer alguma 
c ousa, sinão em virtude dà lei. 

§ 2• . Tocws são iguaes perante a 'lei ... 
§ 13.". A' e·xcepção do flagrante delicto, a prisão, não podeDá executar. 

se s .lnão depois da pronuncia do indiciado, · salvo os casos determinados· . 
em lei, etc. 

14". N-iliguem poderá ser conservabo ·em prisão, sem culpa forma-
da, -etc. 

·§ 115". Ninguem set'á sentenciado, si não peln a1~to1·i<:lacle co1n1Jetente e?n 
vi?"tud.e de lei anterior e n a tonn:a po1· ella rem~lada" . 

Não foi decerto nefasta dispos-ições e especialmente ria ultim.a que o S!·. 
M!areohal Se 'baseou para eXPedir decretos, em Virtude dos quaes urgiram 

/ 



- 520-
ti 

essas si•nistras , cornrnissões,~ que não são trH~unaes consignad'oll em leis _an-
t-eriores ema:nadas .do . Poder :begjslatilvo, m:~ic~ 'COmpetente para fa?=er le\s. 

A doutrina que estou. -:e::"Pondo poderá parecer inconveruente .IJ.OS _qu~, 

co1nquanto .se digam democratas, denuncia m sebastianistas a quantos não 
se enthusiasmam pelo ·direito mavroquino que pretende111 'fazer <v-ingar; mas 

·'é -a doutrina da-· Consti'tuição, ·dou trina q ue o Governo . não podia, a ) ter ar 
-p·orque a u lt-ima ~ attrtl:iuição ou fac·uldade que a Constit u ição lhe confere 
durante o estado de. sitio, em reLação a pessoas, é a de dete1· em. 1n'isões não 
clest·inaàas aos c1·i•nim.ósos cm'reccionaes e d:e àe1Y.o1-tan- pa>'a sitio do te?Ti-
'torio ncu:ional .. 

(E)' esta a attribuiÇão ou f ruouldade que o Governo tem em relação ~ a 

pessoas. 
'E em m atet'Ía -de competencia ensina o illustre Visconde de S . Vicente, 

0 . que a lei .expTessamente não confere, n eg·a. 
ICompetencia quer d\zer - poder, a utoridade legal e por isso é neeessa-

rio que con s te da ,Jei. Ninguem póde -se arrog·ar ' faculcl'ade ou a u toridade 
. que a lei nã-o ·lhe confere, lUÕi!Tilen te quando essa autoridrude ou poder enten-

de-se c om a liberda de e a té com a vida h umana , como essa que se aTrogou o 
Sr. Marechal de legislar sobre direito e processo criminal, usurpando áttri-
'buições ao Poder .Judiciario, para conferil-as á.s commissões compostas ~de 

seus prepostos, aos quaes comm<etteu o justiçamento elos seus adversarios, se~ 
l.hes facultar a defesa na fórma da Constituição e elas leis proce.ss·uaes! . 
Pela Constituição, o Governo ·só podia de ter dura nte 9 estado ele sitio, .- nos 

·termos e:i!:!pest~s. ou depol'tar, do mesmo modo. 
São faculdades que não decidem definitivam ente da sorte ele ninguem. 

Com que direito o Governo m a ndou fuzila r por commissões es1~ciaes? •Em _ 
que · disposiçõe;s constitucionaes se 'baseou o Sr. Marechal, até depois do 
seu interregno constitucional, ele lbua·la~· as decisões elo Supremo Tribunal, 
em detrimento da liberdade ·elos e:xtt·angeiros? 

A nossa constituição é mais adia ntada que as Con:stituições de outros 
povos que têm leg-islado sobre est!) assumpto, mas a doutrina constitucional, 
<!Ue foi posta á mar-gem pelo Sr. Marechal Presidente, não serve m ais, tal-

~ vez por isso mesmo; por isso foi ruqui oilf.erecido um projecto que não quero 
qua lifica!' agora, o ·qual exp-ress·a bem ou conm'Stiza os atten taclos que 'Írenho 
ele ;pr.ofligar, e tal projectQ já foi consicl'erado boa . "fr ucta destes ·tempos 
pela ·cominis são éon:ipetente. · 

iPor esse ,projecto se clá ao Governo faculcla<')e ele deportat· estrqngeiros 
sem fórmula, nem tramites ele justiça, sem recurso efficaz. 

M:as, Sr . Pres idente, se . esta é a atribuição elo Governo, em estado ~e 
sitio, cl.ete.· O~L lt'epm·ta1· paTa. sit io do t er ·ritorio nat:Jional, C1L desejaria OUm 
2. opinião do honra do Deputado; meu collega mais moço; porém, com cer-
te.Za mais adiantado do que eu, o nobre relator ela Commissão .. . 

0 SR. DINO BUJlll\10: :- Não apoiado . 
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o SR. \TALllli!DARElS: - em r elaÇão ás questõés que estou s'uscitá'nào, 
que se podem concretizar no obúectivo do voto em separado que se' i·e'ré re 
ao ··acto inads g!'"<'l.ve em si e pelas tristissiínaJs e critninosas consequirocias 
que , ;pt:oduziu, e qui.ç;ã. prodtizirlá ainda, contribuindo pára a baí'oàt .isa<;ao 
C!·os nossos costumés que eram doces e já vão desca,mbarido pam a,_ ·ferocidáde 
sanguinai:·ia! 

0 SR, D!No B UENO dá um ~parte. · ,. 
O SR. VALLADARES: - Em face da Constituição não sei como ca nonisar 

o acto : esta só deu f aculdades que não en-:olvem ' o direito por s i ou por 
prepostos, por cqmmissões ! O Presidente ela R epublica, pela Constituição, 
não póde dispor definltiva,mente da sorte de ninguem,_ porque a ConstituiÇão 
só l'he conferio . as facu ldades - de cLete·r e ·de àepo?\'tctr , - . sempre dentro 
do paiz : 

.Sendo estas f'S facu ldades que lhe con.fel'io a Constituição, durante o 
estado ele sipo~ não podia ,o Sr. _Marechal ·auogar-se a ;f~culdade . de le-
g'Ísla r, oream.do cUreit;9 crimina l e 1Jrocessual novo, em virtude do quf)ll in:woz 
a }Jemi de morte jií. abolida pelas nos~as leisl, sendo · 9:ue , em vil't~dé ., .de~se 
direito sanguinario que decretou, a Nação deve f:ica,r sabendo q•ue fora;m 
justiçados, perde1·ai11 a vida brazileiros e estra ngeiros! 

O tópico da Mlensagem que se refere áo ter.rivel decre to ·que · tal · dis_tjbz 
é dos mais importantes! Não ·devia, corh toda ·a certeza, transita r por aqui 
sem a critica do Íllustraclo collega,- cli.gno lente de urna das faculda des ' l:le 
d'ireito, fazendo sentir ao poderoso mâreehal que S. Ex. incorréu ém 'gra-
víssima censura ·do d!reito - incorreu :em ·crime ... (A.tJm-t:es). · 

Ó SR.·. FRA:1\fÇA CARVALHO: - Não apoiado . 

O SR. VA<LLADARES: - . .. fazendo~lhe sentir que a Co nstituição,. calcada 
sobre princípios ·da verdaJdeira soberania política, não. podia conf•erir a 
ninguem a fa;c.uldade de justiçar- os s eus adversarios. 

A honrada commissão, desempen:hando-se c:J.e um dever patriotico,, devia, 
no seu . parecer, em tet·mos . ex;plic~tos e severos, fazer sentir ao Sr. mare-
'c hal que a nossa Constituição, consagrando o principio do direito dos po-
deres, Cl'eou um Poder .Juclicial'io, com todas as condições :de isenção de 
a nhnq e outros ind.ispensaveis 'par·a administrar justiça; pelo que 9 P'oder 
E.JCeeutivo não pÓcte <trrogar-se a tã? importante a ttriJbuição; q1:1e, por con-
sequencia, o .Sr. 111{\Jt'edhal , -(apartes) não tinha o dir·ei.to de subtra.h,i.r ao 
julg·ainento . elo ' ·Poder Judiciario~ militares; civis e estrangeiros, para jul-
gai-os ·J)Ol' COlTUlliSSÕeS que creou e que m esmo lhe assistia Q dit·eito ·de 
fazer-lhes applicar a pena de mot·te, pena irreparavel, j:á a!boli.da! 

·ora, ' Sr. :P-residente, 'creadàs estas cómm.issões, · a, Mensagem. é 'inteira -
mente silen'Ciosa relati.ylün'ente aos actos 'que praticaram, e no emtantb 'i1ih-' 
g uem ;ignôra ~1ue muHos brazileii·os e até estrangeiros, apanhados com a!;~ 

a.rmas na 'mão, e a lguns que não peg'a ra m ·em a nn'as, q lle não tinham liga1 

J 
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ções <:om a revolta, for:am sujeitos a julgamento destas commissões e fu-' 
znados. 

Formula-se mesmo e com todos os ·visos de bem fundada, a a-ccusação :d€1 
(j'Ue essas com missões de prepostos do .Sr. marooha"l não observavam regJras 
de justiÇa nos seus julgamentos, que ·proferiam ~is que summarissiina-
~nente, -não -fica:nd_o delles rastilho ~iquer, quanto ' mais 1Jrocesso escripto! 

Si ·o -goV'erno t inha direito, -como affirmait:l os seus an:ligos, de crear com" · 
missões :pa-ra julgar os revolto:sos, segue-se que os seus julga dos ou sen4 
tentas .são actos legitim~s ou regulares. Mias, em tal caso, .tenho o àkeito de 
extranbaJr -e de perguntar -por .que as sentenças e ·as suas execuções con:-
'tinuam em compJeto s~gillo otficial'J . 

,Sabe~se que fora.m julgados ~ Santé•. Cathar\Lria e fuzilados muitas_ 
peeséas, offtciaes brazileiros cheios de serviços anteriores á vatlia . (H ai 
"pa1·tes) , 

O SR. !PAULA RAMàs ; - J?i:o~-se. 

O SR. ;V"ALLADAREI!!: - . . _ o ba-rão de "Batovy e s-eu filho, sou infqrmado 
i:J.ue um qutro ~fficJal ca pitfuo de mar e 1?-uerra, o !Sr .. Lorena e diversos_ mai-s·, 
entre · ·os q.uaes o Sr. iPa.ula Freital!! . 

.O · SR. iPAUL..<~. RAMos: Diss_eram tambem que -fui degola.do. 
O SR. DINo BUENo: Disseram tamoem que .o Sr . . José .1\'i:ariano morre1.t 

lll!l- .prisão. 
O SR. V.<!.LLADARES: - Boatos se dão e si;í.o -pr-ejudiciaes a@!'l creditas do 

Brazil, porqu-e este --governo do Sr __ marecha ... -qut> diz ter- -consolidado . parai 
s empre um. 'regimen de democraCia, não 'dá. satisfação ·de seus actos, n fuo o' l 
;ex:p.Jica, ·despresa a opinião, julg-anclo"se garantido só pela força! 

Si o governo estava com a lei, por que ainda -h oje. -estrangula da a revolta, 
n~o publica tuõr, quanto f-ez? -

O 1SR. if'AULA RAMO!!>. - Não se deram: actos 'contrario& á leL 
0 !SR. VALVA'DARElli; 

.ples negativa, quMJ.cl~: 
'impreínsa estrangeira _ 

Mas ;'i.' . E:t, não de,fend~ C> govern~- com essa sim-
os nomel!. elas v'iet1ma~ j,â.' s~.- acham ·publicado~ pela, 

:í\>1oa-s, Sr . Presidente. c oml11issões foram creaclas. dizem os· amigos dOi 
,governo, que de accordo com a 1ei. 

.& as&Ín e, exerceram fun{)ções lega es d~ gue foram investidos p eLos\ 
g,overnos ao Sr . · marecha:l; a s sentença~ que proferiram devem estar an~hi-1 

·;radas . 
O governo não d ev-ia limita r--se simplesmente á M;en sagem desacom-

panhada Oll a · relàção de factos e -de documentos; a -constituiçã.o •ordena .qu-=· 
elle relatará, m ;otivando-sé a s -m edidas -ele excepção 'que •houv er-em· sido .to~· 
maclas. 

<Ora, quem - -me dirá que ess~ fuz:pamen:tos -decréta(lol! .•por commdss.õe~ 
adrede nomeadas ~ão :sejan:i. medidas de excepção, pelo . que dos temnos da/ 
'Coustituição; devériam ser relatados na ilVIensagem; _'e -na .primeira ser viu,;' 
a dos acontecimentos, Cl)eio qu e de 10 de Abril, o Sr. Ma rech al r>elatou factos, 
treferiu rosos de prisões , remetteu à Camara óocun<entos . 
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Esses arestJos sinisoros devem esr.a r registrados, senhores, não só para! 
c1ue se cum·pra a Constituição, si no ca>S o cou):Jer, <fazendo-se effectiva ~ 
responsabilid3idé d·as a utoi-idades que houverem com~netticlo abusos, com O( 
porque a. mqrte é um ·faoto 'juridi-oo do qual resultam direitos importantiss.H 
nws, sEjgun.do n ossas l eis e de t;odos os .povos . 

E' por isso que ha o registro dos obitJos, ·basea.do em attestados de me"! 
dicos ou de a utoridades policiaes, etc., .para ·revestir esse facto de perfeita~ 

a uthenticidade . A m orte só envolve-se em segredo quando consUitue um' 
rJ.·in1e . 

Si .o g>overno mandou fuzilar, ·julgando-se c om direito .para. isso, é ne-> 
cessar.io que if.iquem regularmente registrados os nomes dos desgraçados quá 
ío·rani fuzilados! 

Como consequ en clla da morte s urgem, II'elações de direitos em favo1· do~ 

successores na fónna da, lei; a m orte póde dar Jogar a liquidações judi~ 

ciatias! 
Não é regular, ~senhores, que o go.:erno a.gg.rave a sorte elas ;famílias qu~ 

' .Perderam os · s·e·us <C!hefes, collocando-as na. situação jul'idica duvidosa, não 
podendo requerer thwenta.ri<o dos ·bens deixados! 

·Incerta a morte de seus -chefes, ou'tros não poderão utilisar-se de monte-
pios, apezar de n ecess itados, .pela impossibilidade em q ue se acham, .pel~ 

segredo que o.' governo m a ntém em r elação a· f uzilamen tos, que os seu~ 

amigos-dizem legítimos, porqu e não podem exhibi:r certidões de obitos' que nã.-1 
foram ,dadas a ·registro. 

O !SR. 'DL'< o BuENo dá um apat1:e. 
O SR. VALLA.DARES: - O assumpto é dos mais gt·aves ! Bem sei que O'· 

governo nã~ póde dar cer.tidáJo de obito, mas sei tambem q ue não <p6de <m.anterl 
em se.gredo os obitos q ue decretou por suas c om1nissões; que por seus .pre-; 
postos deveria ter -communicado ao official do registr.o competent e as ex~ 
ecuções ·realisa das ou ao men os as consignadas nesta Mensagen1, para todo& 
os effeitos de direito. 

E' absolutam~nte nooessario q ue sejam cOnhecidas regularmen te as vj:• 
ct(i.mas destas. -commdssões: 

Taes execuções não · podern ser 9anonisat1as, como al)fi·rmou o nob<l:a 
deputado .pelo Rio de Janeiro, .pelo imperio das circumstanc ias. 

Elias oonstituem, senhores, actos criminosos e .de grande •perversidadf;; 
p,elqs quaes o ISr . · marecha l deveria. ter m andado re~ponsabilisar os seuS'! 
prepostos, repellindo a·ssim essa .participação nelles . 

E'• claro que, uma vez detidos os indlicjados ou os prisioneiros, poderia-m 
Sf?.r entregues a juizes <OU a trlbunaes ordinar_ios, que offerecessem garantia 
de alma, de tranquillidade e ciGJreza de entendimento, o . que c om certeza 
não se encontrava n essas commissões partidar,ias, domina das 1Jelas paixõ-es 
da. lu ta, em que estavam envolvidas. 

O iSR. PAUIL-\ ··R AMos : - V. Ex. pensa que os membros dos tribunaei. 
m·dinarios não se acham empenhados •na lucta? 
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No .meu Estado pelo menos juizes. to·m a ra m .pa rte nella . 

O SR. VALLADARElS·: - · A palavra elo ·nobre d.eputaclo merece-m.e ~11 .uito, 
m~, sendo oomo foi, parte na lucta que se travóu em •Santa eat:harina, n ão 
.basta atirar tad accusação sobre a magistratm·a ,de sua ter r<'~ , par.& defender o 
governo . 

A tudo 'ruccresce que a luda era parcial, em ·Santa Cath arina, n o Rio 
Grande e P araná . 

Que necessida de havia de tal aço,damento nos jtügamentos, quàndo, res, 
tf\Jbelecida a o•rclem naquelles pontos, a justiça polioos dias Õe])oi~>, .pocJer:la 
funocionar regulru'mente '? 

Nós temos ·uclo, sr·_. Presidente, n este -pa;iz movimentos -revolucionario.'· 
1ruportantisstmos, tivemos em Minas, em ;pernambuco. e no .Rio Gra nde d 
Sul, n os tempos que se c hamam h oje omisF.os. 

Depois ele cessada a lucta, os revoluciona Í·ios m ·ilitares foram julgac'bes: 
·pelos Beus .to:ibunaes .competentes e os ·civis .pelo jury, e Jlem por isso o im-
p~-:riu deixou de con solidar a · ordem legal que \COn seguimos ter complet)a. 

Nada ~xpHca esse formiclavel decreto. 
UM SR. DEPUTADo:. - E' .preciso, ·não esquecer .que esse clec~etn é dP: 

monar:Chia. 

O SR. VALLADARES: - Está V . Ex :· muito erJlganaclo, mostrando até .qu~ 
~1ão. leu o decreto .legislativo de 1851! C umpre dar o seu a seu dono ·: 

ü decreto ele 1851 cogitou éLo caso ele gu erra e)..-terna , desde a primeirt.. 
palóv·ra até a ultima : é esse .o objecto ela H;i. 

O ·Sr. marechal, c1u e nfuo põcle ignorar o que todo, o mundo hoje sabe, 
approvou estes attentados? Ordenou a;ctos . de tal natuueza? No caso negativo., 
como para 'honra .sua, e u quero -crer, mandou syncl\car <J • . respeito? Q11,a.es ·os. 
res<po.nsaveis? J á <foram .punidos? Sel~o .. hão'? •Sã o quesit.os que devem ser 

I "( • 

.r espondidos ·com cla{eza, no interesse elo !Sr. marech al, para qu_e não seja, 
conclemnado, .pelo menos, á execração .da •h•istoria! ·o !Sr. marechal te1n s~ 
ach ado mal rodeado, e por isso tem. ~C:ommett-ido gravissimas fali:as e todos. 
os élias se comprom.ette mais! 

Os doze outros infelizes com·pa nheiros elo ·barão do •Serro Azul , ·Cujo ca· 
daver d'oi la n çado· ~w abysmo, tiveram a . teri-ivel sorte ele serem precipitados, 
desap.parecenclo nas profundezas do terriv·el sorveclolliro! Um clelles, porém, 
~ enclo prec,Jpita clo, agarrou-se, ou ·ficou ·pl'eso ::t uma a rvore ! 

E ' .possível que ao mise1,0, p.or um.· insta nte, illum.inasse a 'n1ente um· 
r!lio de ~spera.nça de ' salvação, que para · logo ciissi:Óou-se. ôs executor~s da 
baruara sentenç~ fizeram sobre elle uma descarga de tuzilar ia que clestruiu a . 

' arvore e dmpelliu ·pa ra o abysm 0 o infeliz, crivado de balas ! 
Ora, senhores, estes fac_tos deprimentes da nossa civil~sação, .m·ost,raram. 

que nem julgamentos regulares eram l)roferidos! 
Davam-se ·execuções :ferozes, ·summarissima.s, verda clelro.s «.ssasslna tos!. 
Pergunto, estes fados não constituem g raviss imos aUen tados '? 
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N~v são e1les fructJOJl perniciosissimos da sanguinaria dictadura que o 
govenno 3:l'rogou-se? Sem duvida que r,im!· 

Taes attentados são lo%icos, sij.o f.ructos naturaes da ten·ivel dictadur,, 
que o •S1·. marechal assumiu, legislando ·sobre direi-to e processo criminal), 
como não o poderia fazer o Poder Leg·islativo, sem violação da Constituição: 
O<m1o consequencia de tamanha anoma lia os prepostos elo Sr. mare~ohal con-
s ideraram-se em um paiz preso de conquista harbara! 

A ntobre com·missão tem o dever de patriotismo e de •consciencia - de-' 
~nunciar-se sobre o acto dictatorial que taes crimes produziu. por honra 
fua, e para :ql:!e o mundo civilisado não •Creia este pobre Brazil, nao sómenL 
em l.Hha q uadra ·'de .profunda depressão mora l, mas ·em verdadeiro retrocesso 
pa11a a barbaria! 

No interesse mesmo dos 1oreditos do Sr . Presidente ela Republica, é ne· 
cessaria un< protesto da comm.issão, oomposta na sua m a ioria de amigos de 
S. Ex. 

E' necessario cjue se diga que taes attentados nunca foram canouisados 
pelo •Sr. marechal; que S. Ex. os n1anclou ~>unir; que não os considera. c01no 

.filiados á seus decretos que não podiam ser executados assim. 
Eu que ve'jo nesses attenta.dos o p.roclucto da logica dos regimens sem lei, 

é;ese'Jo ser con 've!1Klido de que ·estou em el'ro; e o meio mais ef.ficaz de se me 
·con~encer ·Clo orne u erro, e até ele que sou n1!enos 'justo para com o Sr. marechal 
é mostrarem-me os a .migos de ·S . Ex . que taes attentados mereceram a sua 
Teprova ção ao menos! 

,s. ·Ex. tomou :qualquer meclicla >rep~·essiva? 

Mandou ao men·os synclicar sobre taes factos quEo> já se acham no dominio 
da imprensa européa? 

O SR. DINo BuENo: - Os decretos não autorizam semelhantes atroci-
dades, que o nabre deputado acaba ele referir. 

() •SR. VALIN\DARES : - Di.rei ao nobre dep uta.clo que, sendo verdadeiro;,. 
estes factos, todos nós cievemos verberar os seus autore;;, convergindo harmo-
nio.sa;rnent'l todos os nossos esfo,rços no sentido da sua real exp.ressão ·legal, 
isto é, pa.ra. a punição dos autores de taes a twocidades .que, deixadas impunes, 
hão ele. a r rastar o Brazil para uma situação deplorabilissima, a as reacções 
fo·rrnidaveis da vincUota privada, que é a conseciuen<cia logica da cessação do 
regimen legal! 

Esse decreto exorbitante da .Constituição em que o govet'no assumiu uma 
verdade:i1'3. d1ctadura, incutiou nos agentes do governo noções falsas, e desde 
então julga.ram-se desobrigados de quaesquer fins Jegaes em relação aos seus 
e.dversariós, e até em relação áquelles qüe · sirhpiesmente suspeitavam taEo>g, 
ou q u e tinham interesse em denunciar adversarios do governo ou da Repu-
blica! 

Como consequ encia deram-se atten,tados gravíssimos contl:a a vida ,hu-
mana, contra a liberdade, contra a dignidade pessoh.l , contra a 1\')i, cast ig\o~ 

c•orporaes aviltantes, em estabelecimentos publicas! 
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Tivemos, Srs. Deputados, os morticínios do 'Paraná, em que _fo -I 
ram victimas cidadãos respeitaveis e pacíficos como. o qarão de Serro Azur. ~ 
outros, atê os castigos aviltante~. 'Prisõ~ ordenadas por .r>l·epostos do governo· 
e prisão .por el!e creada tambem de caracter ' avilta-nte~ e o S1. marecha! não 
1gnol'a esses attentaãol!!· 

Não se tem o direito de dizer ·que se foi .procurar nos annae~ do imperio 
·O que effectivamente não se foi procurar lá, porque lá não existia a pesada. 
clava que se pretendia, afim de esmagar, J:>ara sempre, todos os e lementos dei 
r esistencia, o que se julga hoje indispensaveJ para fundar uma boa demo-
·crac!a. 

Todos que conhecem alguma cousa da n ossa hi.stora, sen·ho.res, sa;bem 
que a lei de 1851 v,isava a guerra c:om uma da s R epublicas visinhas, dando-
se então o receio de auxilio inte1·no . 

.Ora, não se .póde estabelecer parallelo entre aquel!es ·que commettem a 
.infamia .de . .coHaborar com os invasor·es, com os i!fimigos de sua patria e os . 
que p~gam em armas nun1 •rnovhnento revolucio?a'l'io, contra um governo 
v;ue a rev.olução considera máo ou tyrannlco, para puni\-os como a lei. ele 
1851 punio os inimigos d a Patria, l ei que fol chamada - có'l'ta cabeça .. 

Os que se envolvem em uma revolução voclem "abora r em, erro, nms são · 
impulsionados ·por motivo não ·ignominioso, e muitas vezes são levados vot• 
motivo nobilissimo. Os nossos compatriotas que se envolveram ' na revolta 
de 6 de setembro p·oàem ser qualil'IDa.dos de desvairados; . aJCCusados d·e g1ra-
vissimo er.ro politLco; mas, a n ão serem uns que pretendem para si o IP'l'ivi-
Jegio -da honr~ e do p.atriotism.o, ninguem tem o direito de confundil-os Cú!U 

.os mis&raveis inimigos da Patria, tramando contra ella, ·em caso de guerra: 
externa, que é de que cogitou a lei de 18lí1! 

Aqui t€m o nobre .deputado que me advertiu que o'·decreto de 1851 ê p.ro-' 
·dueto da monarchia - qual o· seu verdadeiro conteudo. Elle n a:ua ttimi de 
co·mmun1 com. o decreto !fratri~ida do Sr. marec:.hal. 

Não ten•ho ··responsabilidade pela po1itica d'a .regimen passado, não era.> 
.ainda nascido .para a politica, achando-me então em tenro periodo ela infan-
cia.; , mas ,julgo necessario a-estabelecer a verdade, para que cada, um tenha 
TespÓnsa'bilidade que lhe cabe perante os contemporaneos e perant~ a his-
toría. 

E' necessario que se d~gtt. alto e bom som que o Sr. marechal não foi 
buscar nos a rs·enaes do im.perio armas para iferir os seus adver s<trios , . mas 
fa.brkou a rma s fratricillas de sua lavra. 

Em mi.nhas remeniscencias ~istoricas me recordo de ·commissões, em 
1828, e, .Portanto, em .tempos muito atraZ~ados, ainda no reinado de .Pedro I; 
principe .educado SGD ilm regimen absoluto. 

Tenho lembranças de norneaç.õef'i de commissões, nessa quadra remotJs~h
m't, em 'Pernamlmco, para julgamento de rebeldes ; mas t enho l~mhrança de 
que o ministro que m·eou taes commissões foi ·responsabilisado, e esse gra-
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vissimo erro f 10i U!ll1 dos factores de 7 de abril, dous ou ·tres annos depo"is, "Sé" 
guindo-se a abdicação de Pedro 1. 

Aqui tem a Camara: a noss~ historia registra um fu,cto criminoso; tle 
nomeação de commissões para ·o julgamento de rebeldes, em 1828; dando-se, 
em consequencia, a ~·esponsãbi.Jidade do ministro Gouvêa, si não me falha · a 
memoria : . A nossa historia, portanto, · consigna ess-e f ruclo que foi reputadQ . 
crlrninoso, e •O -citado decreto de 1851 cogita de caso d.iver:su . 

. Ao Sr. marechal, portanto, cabe a responsabilidade de attentado que já 

!oi reputado tal em 1828, sob o primeiro impe-rio: e que merece appla usos hoje 
scb um regj·men democratico: . 

>O ·deCrE)to do !&r. marechal, pretexj:ando ,restaurar o decreto· de 1851, m4" 
na realidade Cl'eando direito barbaro que nunca figurou em nossos Codigos, 
álem _ e~ nossas Coll'!lcções de Leis, ccnvenceu aos amigos e .prepostos de 
S. Ex. que estavam em um . paiz preso de conquista barbara; de q.ue era 
chegado um verdadeiro iUes irce pa1·a os Estados que fossem considerados r(>• 
voltosos -pelo governo ou po~; seus prepostos·! ! 

Aos nefandos atténtados de Santa Catharina, f.ruct~s desse çlü·eito mar · 
roquirw c~eado pelo •Sr. marechal, .poderiam os j~ntar e referir muitos -.. outr·os 

\ 

. já publicados, wra vergon·ha de nossa civliisação, pela imprensa europêa. 
porq tÚl a nossa só tem tido direito de ,publicar louvaminhas ! 

,.. No · Paraná !acto!s ou attenlado.;; ià-enoco!!> st prancaram . 

Todo o mundo conhece o morticinio mais repugnante, do qual foi;am 
victimas o barão do .Serro Azul e outros! Conjun:ctamente, foram · ·oo.rbim-a 
'" traiçQeiramente vlc-timados mais d-oze .brasileiros, alguns, sou informado, 
pertencent-es ás melhores fami!ias do Paran:á, l' bons cida{lãos. O negro at-
tentc'tdo deu-se na estrada de Curytiba a Paranag.uá. 

Deus me livre. dE> 1mp0l' à Cama.ra o ><acrificio dé ouvir, com· toda·s a:o 
sual!l mrnuctas, comu me fot · contad..o ·pot- pessoa fede-!.lgn~t, a histeria de!SSI\ 
iug.ubre acontecimento que ãeixa bem claro de ·quanto é capaz a p~:versidade 
hurr,ana! Os prisioneiros foram illudidos . çlizendo-lhes seQS algozes que eram 
~e;nettidos •para. esta capital. Foram mettiàos em um carne da estrada ue 
ferro assim e nganados, e conduzi-dos até o kilom.etro n. 64. ou 69, junto a. ~m 
enor;me, profundissimo, horrivel de.;;penhadeiro! Ahi tiveram os desgl'a'Ça-
dcs -certeza elo seu trag-icú e proxi:mo fim. Souberam que iam se-r precipitadog 
ao abysmo quasi inson clavel ·que se &bria aos seus pés e junto ao qual pa·pou· 
c comboio! · Ouvi que ao barão não se l}S!l'luiltiu, siquer a lguns ·mJnutos quel 
implorou .,para J 'e7~'1r! Seguiu-se a execução tremenda, que con sistiu em: serem: 
atirados ao abysmo ! .~endo agarrado o ba~·ão do Sel'rO Azul para ser preci../ 
pitado ao abysmo, que consiste em. un1a. gruta profundissima, o infeliz, irn-4 
·v e li !ido pelo sentimento imperioso ·da conservação, agarrou-se a uma verga.' 
do· earro e fel-o com todas as enet·gias que o instinct.o ·da con servação sôe 

· cornmunicar aos infelizes em transes taes . Para retnovet· o obstaculo ·um ·dc.l' 
ex,eét't.tores amputou os braços do barã.o a g,al.pes de sabre, desfechando-Hte em 
seguida tiros iie revólver, um dos quaes ·resvalou entre o couro cabelludo e "' 

I 



pa.t·.te exte1'na do ~so cranilano; outro quebrou-lhe a clavicula esquerda, !i 
outro va.sou-lhe um -olho e, penetràndo, de certo, foi o' que causou.:lhe at 
mqrte!! 

Não quero t omar multo tempo ~ c:ime.ra, tomando em consideração o · 
assassinato de um dos companhei•ros do barão do Sem·o Azul, todos, .diz-se; 
vinculados a elles em um mesmo crime que não apurou na fó,rma uas nossas 
lei!!! 

Qual. foi o crime desse -honrado brasileiro, notoriamente conhecido como 
h omem ordeiro ? 

O seu !Ilustre innão, o Conselheiro Ccrr~a, merecia a:qui a plena con~ 
fia.'lça do governo; occupava um alto cargo da Republica: era presidente do 
Ttlbunal de Contas! 

O barão de !Serro Azul era um ca·pitalista no ParanÁ, era um banqUio!rO, 
u.m negociante; não se envolvia na pollt.Ica. 

Invadido o Estado do Piraná, tomada a sua capital, o ·infeliz barão 
a~hou-se deante de um vencedor v-iolento, accusado 'Pelo governo e por outros 
wr actos de verdadeira selvageria, o caudilho Gumercindo Saraiva! 

'.romada a capital, I'IOlt ·1ntormadu, flcou ella sob . a pres!!ão 'de um SáqU&, 

. porque o vencedor -queria dinheiro para satisfazer as hordas que comma.r.:• 
dava. 

ReconquJ,stada a capital pelo governo, Ímputou-se ao barão o crime de. ter' 
incultado dinheiro a Gumercindo .e figm·ando como c opaQ·tici'pantes desse cr·im.el 
•Js :;oeus companh9irqs. 

'Mas, 'Sr . .Presióente, é preciso ser razc.avel, é necessario sor justo, e é 
por isso que sustento o julgamento por tribunal compost? de juizes que· me-
reçam ser considerados taes; e não por commissões de energumen·üM, com-
mi~ões compostas de homens q.ue estavarr, envolvidos· na lucta! 

Qual era a situaçij,o desse homem, deante de uma invasão formidavel' 
· cu~o chefe exigia-lhe dinheiro? 

Era o do inteliz viajor assaltado em ·região deserta; propõe-lhe o salte-... -
áor o terrivel dHemma: ---: a bolsa. ou a -vida! 

·.A recusa seria inteimmente improfiqua, porque o Banco dir~gido :pelu 
.i:lt..:)ls;: barão teria a sua burra arrombada e. -portanto, maior prejuizo d<:> qu~ 
o çle 200:000$, que se diz foi a quota com que concorreu o Banco para quanti>' 
nii.u r5equena, falia-se em 300:000$ a 500:000$ que era exigida pelo venced0•J 
s·o'l pena de, n·o caso de recusa, de saquea r a ·Cidade. 

UM SR. DlllPUTADo dã. um aparte . 
O SR. VALLAii.-!áUJJS: ~ O honrado barão ~ubH.ettP.nd'o-;,e , e, ségundõ " 

accusação que se lhe fazia, organisando umà commissão cOFnposta dos· seu-a · 
cOillPanheiros .para arrecadar a contrfibuição imposta pelo vencedor; e pres· 
tou o relevantissimo serviço de livJ·ar·a cidadE> do saque, de salva r a. famili& 
paranaense da deshonra da v[ola.ção, do pudor das mães e das sua~ IJUrisBl·· 
ma.e .filhas, · o q ue constitue sem1n'e o 'complemento logtco dos saques! 

·st o iuf~liz brasileiro não merecia um pí·emio por tã o assignalado serviço 

' I . 
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com oort.eza nenhum espirlto justo lhe Jmpo.rU. ~ sorte que teve. e aos seul~s 
cor.apa.n•heiros' lHa. 1111~ apar•e. ) 

.Desculpe-me o i!Justre deputado que me honra ~~om 0 se1.. apartll nâú 
concorJar com f:l. :Ex. · 

1\ã.o era fà.ci! a l'eBistencitl. e a fuga, abandonando o lar, nà<:> ha 16. 
alguma que a imponha; accres.cendo .a rapidez da inda.gáção, difficuldades ou 
mesmo ausencia de communicações do interior, a espera nça llue to.los dt>-
viamo.s alimentar de que o governo que m a ndava lautos recursos ao Hi.ú 
GJ;ande, o impedisse, etc. 

N()"' tivemo!~ valetttes generaus em fU!:a! Ora, ~tua.ndo os genera€>5 f'lL· 
gi<t.m, podia-se fazer um grande crime a homem alheio ãs luctas da guerra 
como o barão, pelo f a!Cto de' transigir com o vencedor para evitar . ~dl 
n1.lior? 

Responda-me, contestando-me, qual•quer homêm de justiçal 
Esse iJ.lustre . brasile1ro era um homem de negocios, um e<~pitalista, um 

si.mpiE:s negociante, ao qual não se pouia contestar o direito de dE:resa . re· 
guw.r, de apurar o seu crime real ou su·pp~sto , :n<t fúrma .da 1ei, peJ·antb un1 

' tribunal ver<iadeiro;. não pedia se~ assim b;ubaram·enle s<u.;l"in.;udc. uo pl«. · 
nalto c.o Parana, •com su!·prez!\. a. 61> kilometro.t~ d;;. capita., em Jo:ga1 enuv 
a<lrede 'proqurad:o! 

~:>z. PrelnaenLe, o que [JOderei dizer mal~ á Carnara. dos ~rs. lJt,ói-.ta:io.,, 
e.Lw,:anao de sua pacJen<:Ja lnüo apotadvs) em relação á .Mt:nsagem '{ 

Ah, esta a sua ,.,artE: finan~en·a., em que, <le err; olt.a ..:oru c.:.tearLos rtll~tl· 

· vr.,mente .o assumpto de guerra, encontram-se outros, cUJa na.tureza re,tle'll.e 
intt:H'&.JT•t>lltt a. :tac·<Jiáade qut: se arrogou "' Poder li:xecutivo dt: dis<.utrl-o, 
csqu(:oCendo-se a-bsolutamente da distincçãc, ~ue, se acha na lei e . r,os ttrin• 
cJpros .en:: reiaç4. e os credlt~o:. supplementa.res extraordroarros. 

O •Sr. marechal nos seus credito>~, que devenan1 ~·er todos extraordJna• 
rws, deveria limitar-se a alSSumptos de guerra, porque sé as .despezas rela" 
Uva.;; a tal assumpto nào pode!.'iam ser prev1st.as .p.ela lei orcarnentaria; rnaa 
o S r. ma·rec·hal, com·o se vê de sua Mensagem ,· nã.c se impor ta com a lei or· 
çamentaria; abre ~redi.tos a sua vontade: 

!sso não ê matena qu-.. comporte conte»tação serla, a violação da Constr· 
tuição, em que o Sr. marechal incorre quasi que diariamente, em. materi.a de 
d~stoezas publica.;, cuja fixação legal desappareceu diante d-e sua prep·otencia ! 
Ainda agora, com o Parlamento funccionando, elle está dispondo dos di· 
nheiros publlc&s, abrindQ oredi tos que ora chama extraordinari.o>; ora. SUJ:l " 
plementares; ora não Jbe.s dá quali·ficativo aigum. re.sol!ve a.britr um .credito-
ct;msid.wa-ndo ••. por causa que lhe oocorre 1 

Ora, quando a ;Camara., em geral ,.e mostra propensa. a tudo ca.uoniaal' · 
para que discutir oousas destas? 

Não sei qual · a regra que para o Sr. Marechal preside a abertura d(l 
J:lreditos; 1lOrque 8. Ex. deoreta · uns POt' si . e 'J>éde ol.ltrbs ao COD.• 
gresso! 
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Cotüjnuamos em plena .. diotadlll·a financ:ei;-a i :mín t)ai~ t:ter,lmm . ci~iH 
zado se julgaria poBsivel, em um ·r'€gianen constit ucional, o governo proce-
der. como pre;ede o ·Sr-. Marechal, não se Únportando com .a J-et que fixa 
as de~pezas publicas ! 

Nem mes:~o em u~ reg.men . ~uto~aü;o . 0u absoluto, _em · paiz civi-
L,sado, que tenha uma orgaiú_zação _ raci-onal, se pode mt tole~ar tal 
abuso ~ .; ' - ' . ·' 

A Russia tem seus or.ça:mentos ele clespezas que se executam e sem 
isso, não teria credito,_ .porque quem tem dinheiro -não o confi8> aos procli-
gos, que g<Í.stam sem 'regras;_ e o governo . do Sr. Marechal des·pencle, jo1~1· 
at~ -jÓur, sem normas fixa,s ! 

· .M:as; . -Sr. Presiden te, porque discutir . a ·parte da Mensagem, que :s,e 
refere ao produdo _elo .S UO!' . deste poYÕ, · a:o dinheiro, qUaJ,:~do as suas liber-
dades, a su;. digni'dade pessoa·!·, e até a . sua.· vida, estão sendo pqstás . á . prova 
e .. sa~rificà.cl.aS, com~ acabo de expô r .á :Camara? .-. .. 
' Sei· ia ~~soor a U~1 assuri-1-pto Cle inuito ' m enor i~po'rtància ! 

Qu·e ··nos ·imp~rta o .nosso •dlnheiro, o · pr.oducto do impostê> q~é· paga -
mos1 quando a nosra· Ubet·da cle, a nossa· vi!la; e a nossa ài"gnidade J:iessi:iâl. 
\{~ Ú!1n i:nals as gára~·tias consignad~s na Co'llStltuição' e . nás . le.is f . 

N~o obstantE!, _. eu receberei COJ1,1Q rnercê a palavra autorlzad~ · do' .nobre 
relator ._da Co~1_mia~~o s_obt'e a faculdade _que · se arroga o Sr. :i.\1arech<'l,l_ -~~i 

·.mataria. de abertura. de . . credito&, . não . dir~i depojs da, . c~ssação co . estado de 
- .sit1o, . inas mesmo .durante o si, tio, em. ·que S. Ex. _jul.gando-se desob~;i~ado ~e 
.. cumprir a ~ei .do. orçamento S . . mx . s6 .. tinha a_!'prtrio em _relação a des·p_ezas 
-p aea debelar. a J:evolta. 

E' n ecessario . que o Sr. l'elator, · -com a sua autoridade <Je ~migo do 
gov.ez:no . e ele :lent-e., f aça bem .. clarq que .o esta-do de . s\tio n[w quer dizer a 
m·ea ção . de um .-reglmep_ l!:racional, PQrque tal regime!). n a da remedeia; _ a~

·Crescendo q .. u~ .as .praticas .-de S. · E'x., .ei.Il m<1o~er'ia de :abertura _de · cre~i-
.tos, . supprime .. compl'etamente . a fixação das despezas. · 

. A. reunião do -corp9 l(lgislativo, . ·wra a d.ec1·.e1;ação das leis a miuhes, 
torna-se uma if)Util'da de . despendiosa, sup_erfluawente despencliosa , _e hoje 
só ·poderia ter outt:à e~pUcaç)'í.o .. em nada ·hom:osa .para . seus. membros, 

· que ê _ (j.at·:.a'Ppal'en cias de :. re$ulares a . a:Ct()S , consummados . com , \il~)a~~- .ela 
· Constituição, f\lZe-ndo-se .·o.~ . r~p-,·esenta;ntes , da -N~ção cump.!ices ,sem. f] tie 

. . ; ·, . I • , , , . . . ... . 

• possam dignàmente e~f.!licar· essa -cuü:Jpl:c)dade ! A pre~ef)ça · do .par:Jàm ento 
.só ,·constitue . h-~je uma realidade · ~,nero;>a' .~ara ~ Nação, . ;o~q~e - o. go\ier~o . ·.o 
despreza ·para tudo _ o mais ! . . ' · , . . . .. · · .. 

... :cA ,· reg~a .. ele. djrejt'q .. ·financeiro, e: q-ue resulta do direÚ; ·_,,;unsti1;uc~onal, 
que estabelece poderes d ist inctos , sobre. abertura, d.e · · créillt~s ~(:i. se-
.gui.nte: · 
... . Ha, , cr(ld ! to~ extràord 'nar!os, e c1:~clitos suppleJnentares;_, os . ~U-~?_le~!JI.l

tares se dão me relação aos serviços :que, por s u a na tureza, torná..ro-&e 
muito difflceis, .senão impossíveis, fixar o "quan tum ·• a despender-~e .con1 
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elles; dª'~_-se os <!reditos extraordi.narios quando se trata de despezas re-
clamada& por facto ;; n ão previ~tos e que não ·podiam sel-o, como: peste, 
fome, ·guerra, inundações, et<;. . . . . . 

. Tem-se engendrado. diversos .. a ivitres a 
vel conci.1iar-.se ·a:· fixa\Jã.-o das desp7zas com 
plementares· e éxtraordina.rios . 

respeito ·l,ara o estado possi-
a ·ex'steneta , doS Cl'_editos . SUp-

. . 
. H á 9 sys.tem~ ingle·z, que m~ r)arece o vm·dacleiro, ele lie:m exiuninat . 

os serviços, e fixar as des~za.s ~or determinação legal·. caneg·and·~ o· go·: "· . ...... -. . . ~ . . . 
verno nos cas~s extraordinarios, com a . responsaqilidacle do . que deS~)e_nder 

ele mai1;1. 
Ha . o sysÚma .itaiiano, · ·que crêa · na lei do orçamento um cha nuido 

gr::tnde fund·o de res~rva . qué, comquanto possa dar lugar a a)Juso~. com- · 
·tudo fica-se ab~ndo. até onde chegar"ão as despezas 'publicas. 

Ha o · systema .q1.1e .o. nosso governo aceitou de um. maximo consill,'na-
do , no orçamento par:a, o.s creclitos supplementares~ senão m e engano, ainda 
é , pela 'lei de 4 . 000.000$000 , designando-se as rubricas da ~ei do : orçamento 
na,s quaes o governo •poderá. abrir çt·editos . 

. H.a ainda outr<ljs .com:Q'i-nações, todas. tendentes ao "desideratúm" de 
fazet• uma. . védade a fi~ação das despezas . 

. Mas o Sr. il\ial!:echal · Peixoto não subor·dina-se a ·systerna algum·. A sua 
~-egra e·ncena. um abs.olutismo, não direi in consciente, mas com certeza im- . 
pt·evidente, perigoso e fatal ao credito p-ub.Jic:o, ele it• gastando sem reg'L·a, sem' 
con~-e.peso e medida. O Sr. t·elator da comnússão dirá. se isto é correcto; · e se 
é ·compaÜvel com a necessidade ele 'bem cimentaa· o credito pubJico! 

iPeço mH d·esculpas á Camara pelo tempo que lhe roubei. (Não apo·iado8). 
•Sr. P ·residente, embora discorde da honrada . Comnússão ·na manei.ra por 

que encarou !L questão, ela tO'lllada de contas ' ao' iMarechal Presidente, ·faço 
votos para que a esp6ntja, que. ella passou sobt·e todos os actos e factos em 

: nome do principio da autOt·idade e em homenagem a .S. Ex. o St·. Pres-iden-
te ela R.epublica~ -como disse o nobrtl Dep-uta.c1o pelo Ftio de Janeiro, por ter 
ele vez e-upplantado ou· exti!'Pàdo o espir!to de cjl.ucU!hagem, os pronun cia-
mentos mi-litares ·neste paiz, pt'oduZ<t . o erfeito de _e:ffectivam~nte plantar e 
bem radicar -este l)l'lncipio, tornai-o lnabalavel, embora eu não creia que 
o prinocipio da · auto_rida{]e se. possa radicar, senão á sobra de lei, "sub-lege" l 

Estimarei muÜo, Sr. Presidente, e tfaço votos pela boa saude do 
Sr. lV!a,rechal , pa.ra qu~. •por dilatados armos, goze da paz q ue af<firmou te;: 
planta<do, no repouso do seu ia'!", onde eleve reinar a aJ.egri.a, pel<l t_'eu.ni~o 

àe todos que se amam . 
Faço a~·clentes votos peta r.eai!c1acle ela nov·a phase de libet·dade e da 

p-az que o honrado peputado pelo :Rio ele Janei~·-o o Sr. Bellzar~o de Souza •. 
annunciou dize-ndo-a p-roduct0 elos actos constantes da Mensagem - inspi-
rados, . rio entender de S. Ex., pelo m ais accend·rá.de patriotiSJ110, Intuito 
O.e . ~o~solid•;;,r de vez um·. reglmen de liberdade ccmstitucional. . . 

DisSE' ·s . . Ex . . : fl Ue foi esse o oojecto patriotico do inclyto Presid-erlte, e 
q1.1.e, de conformidade com tal ohjectt:vo, ·devem ser apreciadO'& o.s seus <Wto;:; 



e factos r:onsequentes, para canonlsal~ todos por um acto de appro~ão 
sern ·restrlcções do Parlamento nacional! Entende S, Ex., e parece que 
tambem a honrada maioria da commissão, d_e quem ainda. :não fallel, que, 
como consequenc!a de tal manifestação do Parlamento, entra.remos em um 
verdadeiro perlodo de paz,- como effelto logico de&se acto altamente po-
llt!co, que communJ.cará a. autor.idll.de neste paiz tód'a á força e prest!gi~ 

de que ha m!stêr 'Para desempenhar-~>e de sua. grande mlssáo de ordem 
ou de paz, que vai ser UlTia; rea lidade, de agora por diante. 

Não -creio na realidade do fru·cto s:j.borosisslmo que me an1nunda.In, 
porque o amanho empregaôo não ê o adequado para poroduzll-o. Folga,ref, 
l!e os ractos me ·convencerem de que errei; mas, não •po:sso dar ao pa.:ecer 
da. maioria da. commissã.O o meu voto, po-rq-ue não. senia um voto de con-
sclencla. segunclo o modo pm· que aprecio os aotos e · facto" que discuti. 

Bem vinda e 'duradoura seja a paz que nos annunciam, e · da qual tanto 
tanto ha mister o 'Brasil. em a nova phaae de Governo. em que a;sseveram· 
var· entrar a Repub!Jca. 

No presupposto dessa pe.z, farei appello ao pa;triotismo de to<tos os di· 
gnos representantes de. Na ção que m ehónraraní com a sua attenção, em 
hora tão ad!~nfuda, dizendo-lhes: Empenhemos tÓda'S as nossas energias, 
todos os nossos esforços e attenção no estU'do da gran·des questões que 
temos a resolver, das grandes- questões escolru:es, pri-ncipalmente no qu-'l 
diz respeito ao ensino militar, das grandos questões industrlaes e ec~nomi

cas, cuja solução, &·. Presidente, exigem as novas gerações, exig-em as· in-
dustrias, exig€ toda a N a ção emfim, para que este pa!z possa progredir. 
'ranho co·nclu!clo. 

(Muito bem, mwito bem,· o orad-or é cu11nprimentado) . 
ll'tca ádiada a discussão p.ela hora. 

SES1SA:O DE 5 D~ NOVlWBRO 

O ·sr. Franci~co Tolcntlno (movtme·r! to de uttenção): - Sr. Presiden-
te, ao approximãr-se desta tribuna, verdadeiro posto üe honra, tantas e tan-
tas vezes ennobrecido nos fastos da nossa hi.stonia politica, sinto o maior 
aoo.nhamento dominado pela mais pl'O'fimda emoção. 

-E, qu ena caren-cia absoluta de dotes oratol'ios (não apoiadas), sem 
notue: conhecido no .Paiz, e desconhecendo as melhores p raxes parlamentat·es. 
lne rt!conheço Incompetente para OC'Cupal-e., mórmente pela· primeira vez, fl 

neste ·momel).to chelo de tanta s·olemnidade; quanao se reabrem as portaE 
da discussão pâra dar franca passagem 6() projecto que o·ra se acha sob 
nosso ex!il-me & - aproolaçlio. 

Sei e bem comprehendo a graV:dade desta situação em que 0 assumpto 
malll momentoso -se desdolbm na 'tê la da discusSão, exigindo, 'com 0 pat.rlo-
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tismo com ,que foi elle redu.zldo a p.rojecto, a motivacão e justifica<')i.o dos 
votos desta Cama.ra.. • · 

.Sim, SL Presidente, é ptir demais g-rave o assumpto. que ·or\9.. OCCU'P"l 

a nossa attenção; e l!. sua grov1aade allla-se a que decor·re da decisão des-
ta Camal;'a - que deve ser extreme de quaesquer paixws . é resenthnentos, 
'e . .Somente vasada nos moldes da ·ma-ior justiç-a. (APoiados) . 

Eu, pois, mt> consíde•ro fraco pare. dominar as dif.flcu•ldades· que me as· 
soberbam, creadas pela missão ' QUt' , me ilnpuz, d!f.f!culda.des dessas .imntpe· 
rave·is, que crescerp e se mtrltiplicam, trazendo-me a eonvicção de que, sO-
mente as luzes dos dlstlnctos membros à-esta · Cama.ra, me podet·ão guiar 
t:ta est:r;a.da da .discussão, onde sO vejo espinhos e sy.rtes, .mostrando nas . 
I!Ua!! asperezas os obsta<mlo que tenho a vencer. 

Demais, Sr. Presidente, contemplo na vastii1ão destas ba11cadaa - '11'8.-

I;entes . e extrenuos combatentes que, manejamdo com maestria rus suas ar-
mae nestas vugnlaS tão gl<Jrlosas,. saberão ser generosos com o Ol"ador, como 
já o foram até aggra, prestand'o-l·he a attenção a q;ue não tem direito . .(Não 
ctpOI.OOos) • 

E' ne:ssaé baoncadas qu.e contem:-plo e VeJO, com as -alegrias de verdadeiro 
hr.ra:slleb.,o, ao lado da valente e distincta pleirude que aqui representa a 
mocidade chílle. das mais nobres aspimções - como a mais solida gat"antla 
da patr!a republicana, a que representa, nã.o a velhice, porque o saber e <t 
lllustração ~ão envelhecem (apoiados; 11Hbito õe?n), mas os homens. expe-
l'imentados nestas lides; demonst-ra.ndo todOs elles a ine.is brllhanté porfia, 
og esplendores de· talentos privHegiados· e invejavels na coastante exhlbi-
ção das melhores provas do maim· pattiotism.o (apoiados), que constituem 
esses elevados sentfmen1:os, que .se traduzem e. se apoia.m na. abnegação e de-
votamen.to sln•cero pia causa publlca. (Apoiado·s: mu.ito be-~"-). 

Desconhecendo. pois, os segredos 'da tribuna, mas medindo a. extensão da 
miniha res.ponsabiUdrude, es·forçar-tme-'hed, nãloj àbsU1nte rpara, neste ;yasto 
campo da discussão, coll<l'Car-me no luga.r · destinado pela obscuridade do 
meu nome, e dah!, com a correçção e -s!ncet'idade pt:eclzas, dir!glr a 
V . Ex., Sr. Presld·ente, assim como aos demais iHustres co!legas, os meu~ 
ma.ls respeitosas cumprlment<Js. 

Sr. Presidente, ao tmn-spôr os umbraes da;quella porta ao ·penetrar nestt> 
recinto; ao , oc·cupar esta. cad-eira depois de haver prestado com a dev!'f1a 
solt>mnidade o compromisso exigido pela. Constituição·, fLl-o . empunhand<• 
uma bandeira política - a d<O gener<Jso pa1·tido -republicano do Estado de 
Santa Catharlna, que me el~geu paora representar-a Na<;:;ão ·e ao qual desde 
là. . maJnlfesto os sentimentos da minha ete:rna go.·atidão; desse partido que 
l·n.do ha . soMt·!do· por amor á Repu'blka, pe1oo seus inimigos . declarados; 
desse partl'tlo· que, levado sem1l•re pelo mais accendrado patdot!.sn)o, Jogo 
após o g·ro.i1de acontecimento do a:avento da Reptiblica - coJ.Iocou-ae ao 
lado do seu pr1metr.o governador, e.ux!líando-o effleaz e desl!lteressadamen-
te na .primitiva organizaçá<J elo Estado, .pelos eeua d!vet-B<>s ol'gãos, ·na im~ 
prensa e no . selo da rapr;esen>ta,Ção est;uloal.; ~sse pal-tldo q~e, apelado do 

\ 
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pO'<'I~r •por ··ef!feito das tristes .-e indignrus· arruaças de . Dezembro e entrando 
Gm dura adversidade - combateu : dia . a ·dia, hora a hora, m ·1nuto .a m1nuto, 
pe)()s · V';rqa,detros p1·!ncipios r epublicanos, então abastardad:os e sophisma-
dos _pelo am!bicjoso emlssado que pe,ra alli . foi' envlad·o, . e por sua · can;tarl-
lha, que esquecida .dos deveres que a dign1dade politica impõe, se1;vilmente : 
agachou-~ âs ~'dens daq_uelle emissario, entregando-lhe o govern~ do E's-
tado, .por meio de ma irr:isoria votação de um Congr€,Sso ainda mais 
frrls01"1o, a.nn!quil!ando assim. as· tradições catharinenses e transfot·mando 
aqtielle .. Estado· ·em verdadeLr;t f ei-toria ou burgo pôdre; .' desse ·partido· que, 
tendo a . alt1vez de romper em f·ranca op:posição áquelle pseudo; governado'!" e 

_ ::to~ seu 1)artido,. sa!fr·eu ·desde logo as-. maiores affrontas, vendo a . sua im-
t)l"f:)nOO. atacada e apedrejada, presos . em ·lmmundas:•-Pri·slles os seus tnais 
distinctos· che!es e deportados outros, ·como o meu distincto e particular 
amigo .e collega e que se senta á minb,a dit•~Ha (ap~aãas), em plen<Q regimen 
co•nstltucional;; factos estes que vier{!Jn reperouti!i·, com tód-os· os honores, 
nesta ca.mara; assim · como a.s demissÕes as mais 3!Cintosas a seus corteH-
gtonarlos, os assaltos as , camruras munrolpa.es á vi vá :!'-orça a'l:'mada e tan-
tos outro:s desman~os que ainda perduram na memorja .de todos (apoiadas), 
como · a .;dissolução do· Su.preril.o Tribuna~ de Jus•tiça éontra. os mais claros 
prece-ito13 da Consti-tuição e a nomeação de um outt-o tri-bunal nuno e iHe-
gal; d~sse partido que, semp·r~ fit·me· ás suas idéas na defesa dos . bons 
pr!ncip!os ·<;lemooraticos, soi'fT.eu, po'r isso, durante a revolta; todas . as tor-
turas, v-endJo despotLca:mente . presos os seus çhefes, cercadas e varejada.s 
<'OnstantementE\ · a;s SUaJS· casas pelos esbirros de uniá ·policia desmoralimda, 
desrespeitando ' assim 6 lâr do paci!fico cidadão com o estrepito das aJ;mas; 
se-m :o re·spelto devido ás familias, como se estivessem pen.etrando em casas 
de messallnas; vendo saquearem os dínheii·os do Estado·, aindá. mesmo os 
dos cof'l:'es elo Thesouro, sem attenção aos das · caixas especlaes destinados 
a.os subsidias aos hos.p-itaes·; ve~,d~ atí~·arem-se na pilhagem de todo genero, 
no commerclo, na lavourá, · nas lndustrias, depoios de obrigarem os cidadãos 
!1.0 SeÍ."v1ÇO <la guÍiiroa. naCJ~nal, Onde foram , COffimettidaS I Q;~> maiOres ,átrocl-
dadeS, d~sde ,;;, pn!sãó, até a: su!l'riJ. a chiiCote, na p-raça publica; como se ·pre; 
!renciou ;na. cidade d~ S. José, por ordem do celebre ex-T~nente _ Manoel Joa-
qUim Machaào, e·ntão elevalto pela re'volução ao posto de coronel •comman-
da nte superior da gu arda ríaciônal daqueHa comarca!· (apoiatZos); desse 
partido qÚe, no seu posto de ,h an·ra, mão ·grado esses horrores sofof.ridos, 
J.J:guar.dou o dia. em . que, venoondo a lei, triumphando a ConstitUição·, assis-
Hsse A: volta da _legalidade, com o socego ·e a paz da ·familia catharinense, 
eom o respei'to aos dit·e·itos do cida;dão, ·com a plena segurança. da autono-
mia do Estado, que é no regim.en federat:ivo á sua rriai:s:' possante ~ncora 
de salvação (apaiados, muitÇJ bem); de13se .partido emfirn, que do mesmo pos-
to em que na advers1dade se collooou; saudQu a 1'6 de AbrH · do cocrente 
anno a nova auro-ra que V'lnha tt-azer á patria cli;tS mais felizes, é qorren-
do ao·s ·conücios el>ei tóraes· 'elegeu os s·eus i·epresentan'tes, . entregando-Johes 
ei!ea '\>a;ndeira., que, s·e nesse· passado ·de hontem OO!fforeu tantoll ataques -dos 



53'5:-. 

intm!gos da Republlca, no presente caminha~:!. ova:nte, sem recuac, avan-
çando sem-pre, aos clarões luminosos do mais santo patriotismo, em d&esa 
üa Constituição · (apoia!los, mui to be·m) , pat·a alcançar o futuro das grande-
zas da OiJUl~nta. naçã~ ibrasiJelra, que, acampada na A.plerica. liv1·e, aguar-
o.la o feliz advento que assegure ao universo i-nteiro a realização feliz da 
sublime triJ.ogia --'- da libet,daide, Lgualdade e frate·rnidade dos povo.s : (A1Joia- . 
do~r, muít~' "fiem). 

E' com essa bandetra, S1·. Presidente , que é aliás aqueUa que tcium-
phou e. 15 de Novembrq de 1889, com ·delirante enthusiasmo, que penetre> 
nesta Ca.ma ra, para presta r o m eu insignificante a uxilio (ncío apOiados) , á · 
obra gloriosà da c onsolidação e sustenta çã o da R epublka. 
_ A' sombra· della., pois; e ao lado de .meus distíncios collegas de repre .. 
sElnta;()ão, não ·pouparei esforços , sacri.ficlos mesmo, pat·a collaborar nes,:;'a 
llonrosa missão, contribuln.do assim, ·na fraqueza de minhoa: forças, par-a 
o progresso, e ngra;ndecimenta _e fe licida.cle da nação de que somos aqui os 
aeus. m'als f'! eis represen~antes. (Muito bem) . 

,Sob estas ·considerações, pois, constitui as mi-nhas ct·edenciaes politi-
na.'!, as quaes entrego ·a V. Ex., Sr. Pn,SJi"dente, para que possa, devida-
mente acreditado perante esta Ca.ma.ra, cnmp·rir o mandato que re.cebi do 
generoso e patr~otico partido republlc~no do BJ"staàc de S<i;nta ~.thar!na. 

tMuito bem). 
Agot"a; Sr. Presld>ente, entrace1 na arena do de'baJte, enca.ra ndo o pro-

J~to que se discute, em todas as suas pa.rtes . 
Fal-o-hei c omo o mai.s obscm·o dos membros da Commissão de Con~ 

stituição e Justiça (não a1Joiados), embora reconhecendo o quanto de teme-
rario vai neste m.eu .procedimento (não apoiado), ·pro-cedimento ·que me P. 
ditado pelo eu(nprimento do mais elevado dever de justiça ·perante es ta Ca-
mara o voto que proferi no seio da;quellà eommissão . 

Antes, po·rém, de av.entaL· outras c onsiderações, não me posso furtar ao 
desejo de · dê'clara r á Camara, que h a vendo sido · desfeitos os receios, os te-
tpores, as horríveis impressões que os acontecimentos da -revolta produziam 
no seio da popula ção destn Oa.plttt1, tot·na -se agora muito fa.cil aos nobres 
Deputados que se oppõem ao proje·cto, oombateram-n'o, negando competEm-
ela ao Poder Executivo para a decretação das =edidas ·por elle julgadas im-
presc1ndivels naq uelll'l. diifficil ocoosião. (Apo·iados) . 

Quizerto., .Sr Presidente, vei-os collocad·o.s na posrçao diif.fici.J e me1in-
drosa em . . que teve de sust entat·-.se o ehefe do !Poder Executivo, naqueUf' 
periodo horroroso, com . a enormlssi:ma responsa:bJlidade de velar pela fiel 
observancia do principio da autoridade .e salvação da Republica, e cet•tamen-
te a esta hora outro e bem diverso seria o seu procedimento. 

O SR. FRANQA tOA.RVALHo: - A1)0Úado .. 
O SR. FRANCisco ToLrnNTII\Io: - S.r. Presidente, o que foi a revolta; os 

acto!, os mais attenta:torios· das leis é das leis e da. di.sci·pllna militar; os 
·p.rejuizos que elÍa tronxe, quer mora.es, quet· materiaes; a maneira horri-
Yel como ella começou e findou nesta C~pital, .e, finalmente, os actos .~ra.-
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ticados pelo Poder Executivo para combatel-a e d:ebellal-a, estão na .con-
sciencia de todos; n inguem os ignora, porque cahiTam sob o domin[o pu-
bÍico, porque, do seu conhecimenfo, adveio para o chefe do ·Poder Executi-
vo essas enth usiasticas e justas ovações, consagradas n esses respeitosos 
preitos da mais justa homenagem, prestada pot· todas as classes Gociaes . 
. (.4.poiad.Os, num6-l·oros). 

Sr. Presid·ente, quando as lavas incendiarias da medonha t·evolta, rom-
pendo os nevoeko.s da madrugada de 6 de Setembro de 1893, a !Ul'illaram a 
maicll!: indisciplina de ·uma parte da Arma.da na ciçmal, tentando reduz,ir a 
cin:ro.s o renome e as gloriosas tradiç es da altiva naçã obras!leira que, ã 
vanguarda do progresso e da civilização acampa na Amedlca livre, um 
honiem extrao1'dina1·iamente grande, e gt·andemente pah·iota, er~ueu-.se -para 
combatel-a escudado· no seu prestigio, no prestigio e bravura do Exercito n·lt 
bravura !la mocidade das escolas millt~ares e civis, na lealdade e abnegação da. 
guarda n acional e na soberania, e dedicação do povo bl'asileiro {apoiados, 
?1tUtito ·bem), e symbolizando a imàgem. ofí'endida, da Republica atacada. 
des•cobrio - devass.ando desde logo o antro onde se a ni·nhava essa víbora 
que representada na negra esquadra revoltada, vomitava, aos roncos in· 
cessantes e aterradores de sua grossa artilharia - a confusão, a dm·, o 
prantb, a mm:te, a d esolação e o luto, á inerme, pacifica, moralizada e ci-
vilizada população desta g~'ancle Crupital. (ApoUuios; ??MLito bem.). 

Esse homem, .Sr. Presidente, foi o Marechal Floriano Pei~ot·o; foi o 
chefe do Poder Executivo, ao qual pedia a. Republi.ca a. sua salvação; foi, 
emfim, o grande patriota, o emerito m.i!Har, que, com tanto a.certo e per-
sevet·ança soube defender a Constituição e a Republica, livrando-as dos bo· 
tes dos inim'gos da ·pa t ria . li.AJJO·iaàos ;m.1~i.to bem}. 

· A luta, por assim diz;er. Utanica , travada con:tra ol! inimigo'S da orilen. · 
e da Republlca, pelos que, á sombra desta. a ãetendlam, constitue a mais 
sublime epopêa de um povo altivo que, fazendo de seus peitos muralha~. 
tudo all'd'rontou na defesa da santa causa das instituições a daptadas a 1õ 
de Novembro de 1889. (Apoiados), 

Sim, Sr. Presidente, não era só o ataque pessoal ao p1'lmeko magL<J• 
tcado da nação que essa revo·lta t.l'ILZiia em seu negro· bojo: - encobertá 
em doirado manto de fallazes esperanças, ahi estava a idéa retrogra!'fa da 
restauração da mona,r.chia, como a mais feliz para esses cles·naturados bra-
sileiros consegui·rem os ~eus tenebrosos fins, isto é, Va.tTerem do sólo da 
pa.tt•ia a Republica; a H.epubli<:a, Sr. Presidente .. que é o Governo 'adian-
tado dos ppvos livres; a RepubJ.i.ca, que, a.traves·sando a tormentosa noi:.t 
dos tempos e espancando as trevas do despotismo, nos trouxe a l,uz; da li-
berdade; a Republica que é a atalaia vigilante, o brilhante -santelmo a in-
clicar com pt·.eci,são aos- IJovos oppr1rnld~, no procelloso mar' da:s violenclas, 
o porto segm·o da salvação ele toçlos os direitos; a Republ<ica., emfim, qu~ 
consubstanc1a OI! melhores ensinamentos no passado e que. salva e conso· 
lldadst no presente, s~rá a . ma;or garantia no futuro conduzindo os povo.> 
ii-O seu mais elevado ' ir/il-o de prosp;erida\ie e fe)ici-da.de, (,A.poiado-s geraes), 
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Sr. Presidente, nessa luta que foi homerioo., tivemos verdadeiros sp~·r· 

tanos abraçados á santa causa da salvação da Republ.ica . · (Apóaidos) . 
Desde os pampas âo sul att' esta grij.nde Capital e suas praças de guerra ; 

deRdt> o Estado catharinense a.tt< a intemerata Lapa e demaJs pontos dr, 
Paranâ. e, a orgulhosa e sempre invicta Nictheroy; a recente histor!a. dessa 
luta honrosa dos soldados da liberdade, defensores d~ lei e das instituiçõe!f, 
sõ nos ~poi;Jta heróes, uns dando em holocausto suas preciosas vidas, en· 
volvidas ·na bandei.ra da pa:tria; outros triumpha ndo e vencendo sob a auu. 
c!nação" .feliz de avan~r sempre,' guiadOs -pelo luminoso flllcho do patrio· 
tismo; outros, dando esse combate decisivo contra o denominado "colosso 
de aço", onde o sangue frio , bravura e temeridade de todos os offic!aes d~ 
navios legaes, constituiram o maiOl· assombro e jámais serão olvidados. 
(Apoiados) . 

A Republica salvou-~. consolldando-sta assim por m&do tão . ectlfi~ntt~ 
(apoiadOs), derrotandv os immigos .da patria que, corridos e anathematiza· 
dos, -foram pro-curar guarida no silencio e escuridão das selvas e em pai· 
zes extrangei·ros, a nniquilados sob o peso dos maiores 1·em0l'SO'S. (Apo·!adoe, 
muito bem). 

A jntegJ.•idade da . nação braslle1ra, a sua h on<ra e gloriosas tradiçõe.;;, 
!oram salvas pelos verdadeí11.·os pat<riotas. (Apoiados). 

E' tendo ern vista todos -esses factos, que agora devemos apr ecia r e 
discutir C> projecto q ue occupa. a nossa a ttenção. 

A esse·· 'tempo, Sr P-residente ü<to é, quando a revolta se ma nifestou, 
estava aberto o Congresso Nacionai. ~; desta camara partiram desde logo 
as maJs acertadas m edidas legisla t ivas, com a r esolução n. 172, de · lO de 
Setem'bro - aecza.rando em estculo de s-itiÔ esta Capital e a oidade de Nlcthe· 
r011 - e autorizando o Poder Exeontivo a prorog'ar e a estender o siUo -
conforme julgasse necessari0 , assim co•m.o a l ei n. 191 a de 30 daq1t-elle m,es. 
mo mez de Set em7h·o, investindo-o da· mvto?·ização para levcw a effeLto, no 
paiz ou fdra. de~te, qualque-r operação c!e. cre«tito aU a<> mazl!m.o de tres ml-
~hões esterlinos. 

A Cama<ra não podia deixar de assim pr.oceder, porque, sendo diminuta 
a rorQa publlca, e nào havendo esquaura, o Poder E~ecutivo nãc tinha ele· 
menros para c,omooter a revolta. 

Foi, em virtude de taes r esoluções e leis que o Poder Executivo agio c 
com \tanto aceno e oatriutlsmo Que. comoaren·do ·a revolta, salvou a digni· 
da<le da Patha - consolldandc a R epublica. (Apoiados). 

Br. Presidente os actos decretados pelo Poder Executivo durante esse 
pcrioclo angustioso pa ra a Patria, as medidas extremas de que lançou mão, 

. · inclusive a.s de excepção, não podiam deixar de ter Joga r, como bem o de. 
monstra o chefe da Nação em suas mensagens dirigidas ao Congresso e o 
a.f.firma o parecer da Commissão de Constituição e justiç;a. 

Não fOra esse procedimento correcto e patrlotlco do chefe do Poder 
Executivo, e a revolta ter4t vencido, tra~J;e!ldo a moJ•,te da Repu'bHca e os 
maiorea male-s á Patria. (Apoiados. ) 
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· Sr. Presidente, a tão debatida questão do estado de sitio, está P.Gr.< :de-
mais elu cidada, e não .serei eu queni venha trazer ·nova argumentaçãq qüan-
do a Constitu ição a suifraga ;por um .modo claro e ,positivo . 

· · As a t tribuições conferidas ao exe·cutivo dura.nte ·o estado diJ sitio, estão .· 
r::lara·mente delimitadas na Constitu ição. 

Querer restringi!-âs agora, <:omo o. pretendem a lguns dos .no.bres .depu- . 
tados, qua·ndo· aliás ·essas attribuições fot'am exercidas de · um modo, effi1::az 
e glorioso parlÍ ' a NaÇão, é se1'-se injusto . . ()11JOiaclos·. ) .: 

Demais, S1: .. !;'residen-te, toda a argumentação contrar-ia ·ao par!'lcei- da 
cómmissão e ao projecto q ue se discute; ·esJYhacela-se -d·iante da C01tstituição 
e ile um acto desta Camara. 

-O. art . . 34 n. 21 :da Constituição - conferindo ao Congresso ·a attribuição 
. . ' 

de declarar em -estado de sitio um ou mais pontos do territorio da · UniãÓ; ria 
emergencia -de agg1·essão por forças extrangeiras ou de · commoçãci fntérna, 
den-lhe o direito de ~ D·lmrovar ou · s·uspen-der ·o · s·itio que houver s.ido· ·aecl(L: , 
1·adÓ: p·eio Poder Eine~ut·i~o, · 01~ seus" agentes · res1Jonsav6i.s,. '1)-a U/ltse1l!oia ·da: 
Congresso. 

O estado de sitio declarado pelo Congresso, pela citada resolução ' e -am- · 
pliaJ·o pe1o chefe do Poder Executivo em V'irtude das graves circumsta:ncia.s 
por que passava . a Nação, foi realizado. 1 • 

Por meio de mepsagens, o chef.e daquelle ' po~er trouxe ao conhecimento 
da Cama~<a, não só a ampliação que de.u áqu ella resolução, ·· estendendo ·o 
sltiQ a ouhos Estados e · proroganuo o seu prazo, como as medidas de ·qu e · 
Jangou mão e . os acto.s que praticou durante esse têmpo, na ausencia de 
Con~-resso. . 

T údo . isso consta de. documentos oUiciaes, constituindo factos incontes- · 
ta·vflis . 

, Pois bel)1 . . O Congr.esso, tomando cbnhecinient;· de.ss~s a.ctos e ?1~edidas, 
pó1:. um a . o~.tra resoluÇão -:. 1J.1'o?·ogo·u o eStado f)Je s·itio sem clBsaj}p?·pva?' a:_quel-:_ 
les mesmos a.ctos e ?ne'clicla.s; o que quer dizer que os app1·ovo1b (a1Joiacl'os),, 
ta.ntc qu~ 1Y1·o1·ogou ain4a esse mesmo estq.do de sitio como fica dito. 
(Apoiados . ) . 

Logo, si a Camara niio su.spenà~u o estado de sitio e si o Ct1JP?'OV01~, p?·o-
rogando, ê claro que .todos os actos e ?neclidas decretados tJelo Poder Executi-
vo . .durante aquelle estaclo de sitio, não 1Jócle agoT'a de.~appq·oval~os. (Ap oia-
dos.) 

E' !JOr isso que, disse eu que ·- toda argumentação contraria ao .proje-
cto -- esphacelava-se . diante da propria Constituição. ' (Apoiados.) 

.1.\ias, discu_tamos ainda outro ponto . 
. Negam a o Po(']e,r Execu ti.vo c_ . a lgu mas das. attr ibuições -de q11e la nçou . 

mão, porque - · dizem os impug nadores dO' projecto: · - o art: 80 .e seus ;pa- . 
r.ag_raph os da Constit u ição ~ rest1:in·ge essas m.ediéla.s . . 

Em primeiro lugar - o art. 80· da Constituição quando se refere á ç.e-
cretaç;ão do estado de sitio, positivamente di.z - sws.pende-r-se ahi _(no_._ teJÇri~ . 
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torio ' : d~ :união, o11dé :fõr d,eclarado · 0 estado de si~io) as · gantntias ' ·consN-.u-
c~onaes. ''· 

Quaes são essa~ garan(ias? 
· Serão á.s. que se -refer e o paragraP'ho 2• .ns . 1 e 2, isto - a det~ção . em 

logar ···niio · destj:hado ·aos 1J1·esos co1nmuns - e a dester1·o para outrOIS sitias 
do· ·terf·ito?'io ?l.acional, untca e exclusivamente? 

Entenden1os que nãg - porque na ·garantia de {ii:reitos dos ctda{!ãos 
enumerados "Pela Constituição ·_ existep.1 outros m uitos que são' conhecidoR 
da Camara e .que . . fôra ocioso esp~clfical--os agor~: 

Demais -'-- o paragrapho citado s,e refere·, não a ç1.ctos, mas a ?ned·tdas de 
i·epressao ·contra as pessoas,· a impôr. 

.. ,,.;·sr Só 'cóm 'taes fl1 edidall, isto 'é .. __: as do paragrapho citado, devesse· agir-
o chefe dll uma nação para abafar · uma . rev;lta, uma guerra, e tc·., então as 
revoltas e as guerras venceria m · sllmpre, devido á .inefficacia de taes m edi(las . 
(A1JOiadas.) -- -Acc_resoe · ;í'tinda uma outra cir cumsta:ncia , e é que á f~! ta de uma lei 
complementar sob're o estado de sitio, é que por m a is de uma vez se vê a 

· C~únara .. em ·duvidas .desta .natureza . . ( <"lpoW.àos .. ) . , • 
As garantias constitucionaes, i:Jois, a . que se refere a Const ituição e que 

- ficam 'sus·pensas p.eia ;decr€tação 'do · e~t~do dé ,siti-o, não ão. 13Ómente _as que 
dizem re~peito. cj~ medÚa.~ a impÓr · cont1·a a•s 1Jesso.as, mencionadas nos cita-

.. dos ·paragrap'bos con1o O· affir mÇt com a .a utoridade do seu digno e illustrado 
relator, o parecer da Commissão de Coflstituição e Justiça. 

u'ma outra impugnação a o tprojecto, diz .r espeito . aos decretqs .P·romul-
gaãcs p élo chefe do Poder Ex e cu ti v o, 8ob ,ns. 1. 681, de 2.8 de Fevereiro e 
1 .. 6&5,. de '5 de Março, ambos . . do corr ente anno . 

.Sr. Preside~·te, .a saÍvação .da Repul:>'li~, : a salvação das .inst!tuiçõ'"s ij.e 
24 de F evere,iro e da Pf!-Z publica e inter11a uo paiz, . q e,penÇlia da pronwl-

. ·i:a,çã:o -de -taes decretos, . infe lizmente . .'(a1Jb·iado.s) ...::... negar essa yerdade, é ne~ 
gar tudo.. (Apoiados.) · 

Demais; j á, existiam: taes . decretos · e .o Poder Executivq m ;mdando cum-
. . pril~os ;..as t1;Jst es emerge-n cias Por . que >pa13sava a patr.ia, n,.ão ; f ez mais do 
que acercar"se de e lementos que g·arantissem a salvaçã9 _· da Repu6lica. 
(A)JÇJiadas .. ) , _'-

Taes decretos._ não v ieram, como · se .disse, -. produzir, effeitos retroactivos, 
. pois. só se ref eriam aos que, depois de serem elles mandad'os exé~Útár; ·se 

to.:-nr.ram passíveis de sttas penas : · 
. . ,c) . P~der .ExecuÚ~o. ·tinha, p~is, ·nas à ttribuições · d~ S1fspen der ·as ga?·an-

ti,as co.nstit1Wi011:a.es dtl;:ante O estado. de Sitio o ·direito de mari,dar . executai' 
.. . t[lfs . de_<:r~,tcis : 

.. A,cc:~s.c!'l, ,s! . . ~resiç;Ient.~ , ;:tue ha um ·grande prinéhpio ·que di~ ·"qt_lé mui-
,t<ls .. o.ou:sas .1JTDhib:idG:s pela . f.ei não se p?:aiicam,· 1na's u1na vez p·r'aticá.d.as 
,c.om.,e,ffi,_c_aCi(t _,e p?·estigio á 11~CS1n(b. lei, elevem SBr ?·espeitàdas·,i ·: . 

Quand~ mesm~ ·é~~apa:s~~ ' ess~ a ttri.J:iuf6ão ao Podér Exec~Úvo; 'o que 

I ,.· 

I 



J'leg•amos em face ,'la Constituição, ene· se ·abrigaria ·á sombra desse principio, 
porque a Republica ficou salva, a lei: prestigiada e o principio ,'la autori- . 
c:ade ·acatado. (Apoiados.) 

Os actos . e medidas do Poder Executivo dura:nte a revolta, não pedem 
(leixar de ser approvados agora por esta Camara, como já 0 foram na occa-
sião en:í que a , mesma Camar-a podendo desapprovaÍ-os com a su:;;pensão do . , ·~ -
estado de sitio, não o fez prorogando o que havia. sido decretado pelo Poder 
executivo na ,au1:1enc!a do ·Congresso. (:Apoiados •• ~ 

Será ease um acto ·de Justiça que se impõe a todo aquelle que se desva-
necer de ser vrdadeiro patriota. (Apoiados.) , . , 

Sim, .Sr. Presidente,. nao se falle em excessos do Poder Executivo, e reco-
nheça-se, ao contrario, que elle se impôz á veneração publica, salvando a 
l;'t.;putlliea. (A.poi<Ulos .') 

' .i;.;xces~os, se os houvesse, ser-iam louv;tveis em vista -dos fins a que se 
propunflam eHes. (Apoia.cios . ) 

Excesso& - commettemos todos nós; · excessos commetterap1 os nobre., 
deput::.dos na impugnação deste projecto; e:K:cessos, mas exces1>os enormes, 
crilll<~1osos me.:;rho, comrneLteram os immigOs da patria, os conspurcadores da 
lei, os inimigos ela 'Repubhca. (Apoiados.) 

Si excessos do Executivo,. são todos esse~ actos a que se
1 
refere o projeoto. 

elle.s devem sér approvados. (Apoiados.) 
' O SR . CoELHo LrssoA: - E a Cama.ra já votou runa ru_oçã.o approvando 

todos esses actos. 
o ISR. F'RANÇA rCARYAI.Ho; - 'Apoiade. 
O SR. FRANCISCo 'l'oi.E!.N'l'INo; ·-Sob estas rudes .considerações .que .se 

n.poiam na ;verdade 'iios :factos e . nas disposições expressas d<.. ConsUtuição; 
acndito ter justificado, eml:)ora mal .. ·. 

O ·SR. W.lilRNiilCK: - Per!feitamente. betn. 
o SR. l!~RA.Ncrsco 'l'oi.EN1'INo: - ... o voto que .dei no seio da da. Colll.UÚli-

llão de :constituição, de que faça parte. 
O SR . .!<'RANçA CARV.rUrHo: - Discutlo muito bem. 
O SR. FRANcisco 'l'oLJiU'ITINo: - Por isso, Sr. Preside~e, );lassa.l·ei a .ou-

tra orllem de considerações. 

Sab·e V .' Ex. que a revolta de 6 de Setembro accentuou-se de modo hor-
ro.roso uo' Estado de Sant a Catharina. Foi alli o theatro das maio.res atro-
,•'da.des praticadas por aquelles que, clesfraldando po1· escarne<;>, à bandeira 
branca, nos topes de seus ·navios, levavam o maior terror aos lugar~li onde 
:·•pwrtavam •.• 

o SR. WlilRNE:GK: - A devastação e a deiihÓnÍ-e.. . 
o SR. FI~:Nqrsco 'l'oLENTINo; - .. . de par com ' a devastagão e a deshon-

r;~, como diz em· aparte o illustrado ·colle;;;-à; e accresoentarei: - .com o aa-
'que e a pilbagem como d<ít solemne testemunho a negra llistoria de.s~~a. ~ 

vista, que mais tarde se assig-nalará com as mais negras côres, ·salieatando 



t.qllelles que se tornaram mãos ·brasileh·os levados pelas mais inconfessa.vels 
anü.ições. (.tltJoiados.) 

l;' Qi alli que, com sorpresa de todos, se operou a mais negra traição po1· 
parte ãaquel l ~s que, colloca dos no governo do Estado, não · souberan1 honrar 
as tradições gloriosas do nome catharinense e, at-rai.:;.oando o li;stado e o 
governo da U nião; ao qua.l a ind a na ~es1jerà protestavam todos os seus es~ 
forços para reprimi·r a re'voll:a ... 

ÜS SRS. LAURo, P RAMOS E BLUM: -Apoia do . 
ú SR. FRANCISCo 'I'oLENTINo: - ... collocavam-se ao lado dos revolucio-

narios, co·ntribu,ndo assim para as desgraças que o terrivel furacão da re-
volta el)palhou sobre aquella pacifica, laboriosa e moral:isada popul~o. 
(Apoiados da r ep?·esentação cath(l;rinense.) 

Foi alli que, logo a pós a chegada desse navio terror então denominado 
" R epublica", insrallou; se o governo proviso1io dos revoluotonarios - com 
applausos puhlicos de todos aquelle s que costumam festejar o sol que nasce 
E< apedreja1· o ·que vai ca minho do seu ocaso ... · 

O ·SR. WERN&Cr· : - Verdad eiros <l!byssinios. 
0 SR. FRAN<..'ISCo 'I'oLJ;J." TINo: - . . . como verda deiros abyssinios. 
Os SRS. LAURo MULLER, P. RAJVIOS E BLUM: -Apoiado. 
O SR. FMNcrsco 'I'oLENTINo: - - Foi alli que . os 1'evoluciona1·ios, de .posse 

tlo poder, . por ·meio dessa traição do governo do Estado, desenvolveram as 
maiores violenbias .contra os r epublicanos, prenden do alguns · dos seus .chefes, 
oõxpeãindo escoltas pa ra as prisões de outros q ue s e occulta.ram . (ap oia.doe 
da ? r;p1·esentc~ç<'io catharinense); esta belecend o ·OS chamados !i p<llicia a quasl 
todns ;• ordena ndo gro.sseir a s buscas em seus domicílios; obrigando aos qu<J 
Re a chavam fó ra da capital a regr essarem a ella com suas famílias sob ;\ 

· commina çã o de violencias ; mobiJ.isando a guarda nacÍonal e obriga~ do aos. 
republicanos ctue della ·eram officiaes · a resign~·em por documento assigna• 
de as honras elos seu~ postos pa ra .servirem como soldados ; obrigando-os, 
outrosim, a revistas diaT·ias ·e prendendo-os As. menores ·faltas ; sujeitando-os 
a out;·os actos -de verd~deira violencia, como o de ol:irigarem a os republica-
nos que eram n egocia n tes a entregar gra tuitamente a qua ntidade de gene-
ro:s que fosse determinada pelo g overno prov isorio, sob pena .de prisão, como 
aconteceu · a a lguns que não se suj eita ram a essas ordens, s endo pot· isso 
conduzidos presos para. bordo dos navios revolucionarios, onde eram ú·ata-
dos deshuma na1n en te ; a propriando-se de navios da proprieda de particular de 
republicanos par a m et tel -os ao fund o, no canal da barra, pa.r a assim impedir 
e obstar a .entrada de n avios que .consideravam suspeitos, isto depois de já te-
rem preso a b·ordo dos ·referidos navios o proP,rieta.rio desses navios, um dlstin. 
cto :repubUcano; prendendo outros muitos :republ'canol! e expedindo e)Oeolta;>~ 

embaladas ·.cont~·a outros, có1n orde_ns reservadas; procedendo, ernfim, a ta.ntQiil-
outros a.ctos despoticos com todos os seus horrores. (,Apoi<td'os da repreJJen• 

· tação oatha?'inense.) 
Foi nessas circumstanclas que os r êvoluciona rios se apoder á.ram do Es• 



r:aélo de Santa Catharina, encontrando desde logo por pa1·te da pseuda. e qUl-
xotesca assembléa legislativa, que então funccionava, um act0 · de confl'a-
tel'nisação a esses novos· dominadores, a todas essas violencias e desgraças. 
~Lipoi"aàos. ) 

Foi tambem nessas criti{!as {!ircumstancia em que se vio o partido re-
publicano - sem poder agir, sem poder prote~>tat·, assistinctl> todos os dias 
ás violenc_ias inflingidas a seus membros. (Apoiados.) 

Verdadeiro supplicio de Ta nta lo, foi o desse partido que, apezar de .tudo, 
n iio iez côro com a revolta (apoiados), pr.eferindo soffrer a sujeitar-se (lU 

agachar-se ás ordens desses inimigos da lei e da Republica, como o fizeram 
os .que, estando no governo do Estado, o atraiçoaram, batendo palmas á re-
>olta. (AtJo-iados.) 

E ~..sse ·supplicio, Sr. P1·esideme, prolongou-se até o dia 16 de .. .A,bril, 
·em1 ~ue a esquadra legal, ao mando do ex;pelimentado marinheiro A1m./rante 
Gonçalves ia desaffl'Ontar a lei, salvando aquel!es .povos da oppressão e vio-
lEL.Cias desse governo revolucionaria. 

E a · lei foi . àesaf:Crontada. a. l\.epubl1ca triumphou, e aquel!es povos; St-

dento:J de justiça e de; paz, viram .o raiar sublime de uma nova éra, ·sob· o 
prestigio da 1d, aos hymnos yictoriosos da saJvação da .Repul:)Hca. (Muito 

·ôe'l'n; apo·iados.) 
Já havia então passado a primeira phase ·do governo revolucionaria: 

·um .outro succedera ao ·primeiro, isto é, um. outro que jamais chegou a OT-
ganisa.r-se, porque, devendo . ter representantes dos tres Estados onde ·=-

;peava a revolução, Santà CatharJna. Paraná e Rio Grande do Sul, sõ-poudc 
·reunir os dos dous · primeiros Estados. deixando de fazel-o com relação ao 
<terceiro, porque o segundo ohere. da. revolta nesta -CaJpita1, já ha,via sido der-
. rotado, e refugiado a bordo de navio de guerra extran.geiro, curtia natural-
·mente as dores do mau~ ;p.rofu.ndc. remorso pelos males causados· á PatrJa . 
. (Apoiados.) 

Foi, pois, nesse. dia m emol·avel para eis annaes da historia catharinense 
e da Republica que o leão de· a.ço - o ex-"Aquidaban", esse navio i.nvenci-
vel, co.mo a p1·egoavam bs revoluc·ionarios, cedeu ante a força da esquadra 
·Áéga'l, · da bravura de seus oJ!fiClaes e especialmente ao bravo e intemerato 
·pa r a naense ·Aitino Corrêa, fazendo com que aquelles rebeldes· desamparassem 
· aqueJle" po·sto que .elles chamavam de honr~.-=as que .não souberam hon·ral-o 
'ru•. hOl'à tremenda da e:x;piaçãu. (Apoiaflos;· '1'111tito bern.) 

I!, ui pouéos à ias · depois que aportou ás plagas catharinenses o distincto -
Coronel ·Morefra Cesar, inve·stido ·da alta missão de governar aq ueÜe EstadO', 

' ass;m tão. viêtimado ·e prejudicado ·pela 'l'evolta. 
! • .. 
· Com]'lrehende, por;tanto, ·a Camara que, tendo sido feito á<:tuelle . miHtar 

=··· a mrurir · accus·ação pelo ·nobre deputado pf,lla Bahia, a respeito de ·factos, que 
não provou, attinentes a seu irmão Dr. Paula Freitas, sou obri·gtldo a leva,n-

_ta.r do tapete . da discussão essas accusagões para, 1·endendo um preito de 
justlça áque!le· iÚustre militar, defendei-o 'COmo me cumpre. 
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' Ein primeiro lugar, nãó neg-ó ao nobre deputado o dir~itp de . ~.ccusar. . 1~ , 
.qualquer funccionario, especialmente a i·espeÜo · de factos da natureza da~ 
.qU'elle que ora occupà a ·hóssa attençã.o. 

iRes.peito esse direito, mas . qulzera vel-o exercitado e apoiadÓ em prova 
robusta e inataca.'Vel. (Apoiado.) 

b nobre deputado, -po1':ém, visivelmente mag-oado, não exhJ.bio a prova 
.do fl'l!Cto g-rave que accusou. 

A. ieitura dos proprios telegrammas, feita. pelo .nobre de~utado, é uma 
-prova contraproducente, e ella a1ão satisfez certamente ao 'espirito da Ca-
mara . 

. seria ' precl11o que ;fosse exhibida uma vrova plena !Para que a accusação, 
.aÍiás g-ravisslina, pudesse proceder. 

Se,m I!!!! a e apezar de serem os mais nobres intuitos de quem · a fizer 
per<t.nte a :Can1ara. ou antes ·perante a nação, o fac to que, a constituir, não 
pôde considerar-se incontestavel. 

Mas o nobre deputado accusou assim aqueUe distinct0 militar, e fel-o 
· naJquil1o que elle tem :de mais honroso em sua vida a sua farda. (AtJOia-
dos. J 

·Sr. Presidente, o nobre deputado foi injusto. 
O Coronel Moreira Cesar !Prestou serviços importantes ao Estado de 

.Santa Cath~:>.rina, reorganisando-o, moralisando a sua administração e 
guiando-se sempre pelos sentimentos ·de justiça. (Apenados.) 

Ao iniciar a sua administração, encontrou a maior contusão em todos . os. 
·serviços put1icos e nos cofr~s publicos apenas a quantia ele 480 réis! ! ! 
(apoWdos) 1" é tacil de se comprehender o .que de miserJas · não apresentaria 
aquelle. Estado depois ela revolta . (Apoiados.) 

Pois ·bem. · iCom seu tino administrativo, com sua illustração, elle foi re-
.construindo tudo, de modo que, ao entregar a administração ao distincto · ca-
:tharinense Dr. Her.cilio Luz, deVia ter justo desvanecimento de fazel-o 130b 
tão bellos auspícios: - tão. impor·tantes eram os seus s erViços. (AtJOiaàos 

, ela 1·epn"sentação catha·1'Íinense . ) 

·Aprecie, pois, .o nob~e deputado pela iBahia, . os ácontecin1enttls coni callna 
.e sem :;ts naturaes suspeições que a angustia produz, e reconhecerá que a 
sua accusação carece de prova. (Apoiaclos éla. 1·ep1·esentação .catha1·ine:nse.) 

Sr. Presidente, .o nobre deputado Pela Bahia depois ode haver pintado um 
.quadró tristonho, a;ccusou o ,distincto Cor.onel 'Mior-eira ' cesar - comq. va-
lente na paz e -covarde. na guerra!! · 

·s~·. Presidente, a quelle honrado militar, que é aliás .. a· dlsciplirla iJEirso- " 
nif·i~ada (apoiados), IP<ide te1' defeitos, porque todos .nós . os temos e · não nos 

-é ;dada a g1oria. de attinglrmos o grão de perfeição (apoULàosJ ; rn'ás a sua 
· fanla. honra a classe militar (apoiados); ·os seus serviços prestados e~ .. p~'ót ' 
.da Naçã.o são por .demais conhecidos·. (ApOiaâos:) 

Na ·guerra ·propriamente dita, elle não 0·s· 1Jrestou, porque a ultlina ·qu'e a 
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naÇão brasileira teve foi a do Pai·a gmiy (apo·iacths), ·e . a esse tempo não ·era 
elle_ ainda praça do Exe..rcito. (Apoiad<Js. ) 

·Mas, si procurarmos o seu nome entre as divers~ phases por que depois-
desse tempo ha passado ' o Brasil Imperio e o Brasil Repubiica o encontra-· 
remos como"' o de mi:t batalhador pelas idéa~ · liv~es; (Ap.oiado·s:) . 

:Por occasião da caffilPanha abolicionisla; - esse militar hgnrad0 .occupou 
posição saJ.iente, a:pezai· mesmo dos obsta:culos e tropeços creados pelos que 
governando a esse tempo o paiz, se oppunham a principio á realisação da-
que!Ja grand'iosa lei. (Apoiados.) 

o seu cíesiden~tmn . era ver o sim paiz sem rei e sem esoravos, e con-
trib,.;io efficazmente para vel-o r ealizado. 

Nesses .tempos em quç era um crime, crime gravissimo e at<é considerado· 
de. lesa-n~ção - agitar-se quaLquer idêa no ~entido de a do'))tar-se a :repulYJ.icru. 
oon.1o a melhor fórma de governo, esse militar pu]:}Jioa e sol~mnemente ma-
nifEstava, por meio üe propaganda séria, ·as suas idéas r.epubli'ca nas -

. sem se arreceiar do rei e dos seus· gov er n.os. (Apoiddos.) 
E ' certo que essa sublime ousadia, essa · indisciplina de tão bellos ensi-

n afnentos valeu-l:he por mais de uma vez .J;ransfereniClas -para .lugares , lon-· 
ginquo.s, como castig-o á. sua .. d.ndepe;ldencia e 'á independencia de suas idéaS'· 
(ai)oiados), castigos esses que não a rrefeceram o seu enthusiasmo pelas goran-
dio.sas idéa s (apoi ados) , e disso deu innumera s e .eloquentes provas. (Apoia-
dos.) 

Por occasião da ,revolta, ·estão a inda na memoria de todos, os relevantes· 
s-erviços que ·esse brioso milita r :prestou ~ causa da Repu'blica (apoiad!os) . 
quer junto ao Vice-Presidente da Republica, auX!i.Iiando-o eff.icazni~nte, 

quer no commando ele seu b1ravo ba talhão na ilha do Governa.aor é effi. ou-· 
tros pontos atacados. pelos revoltosOf!. (Apoiados.) • , 

:Mas, o nobre deputa do o atlpellida de valente na paz e covarde na. 
g-uerra! ! ... 

Sabe V . Ex . , Sr. President e, quem são os covardes? 
.São os que fogen:i.; ·são os que 'abandonaram a,s suas posições indo-

procurar guarida em nav ios extrangeiros. · (A1JOi ados.) · 
Covardes na guerra ~ são os. que, · á simples apJ?roximação das força:,; 

legaes, simula ndo a estrategia do med'o, fogem , deixando as suas hostes. 
entregueS' aos tristes effeitbs de sua . mli. orientação. (ApOiados.) 

Covardes na guei·ra, são os que na hora do com'ba:te,_ v~ram costas fut 
f orças ·Contrarias - ·· correndo sem cessar, espavoridos e receiosos até · d!'l-
prcpria sombra - <:orno fel-o o denominado 'fôrvo, degolladÓr na cidade 
de Itajaihy. (ApOtado.s.) 

Covardes na .guerra. - são os .que,' de posse da barra do Rlo G;:-ande, cÚfJ. 
um exercito. maior de dous mil homens e cin·co vapores ar.til>hados -:- deixam. 
o posto conquistado depois de treme~da derrota, irtdo depois, desarmar-se 
com tão grande exercito em paiz extrangeiro. (Apoiados.) 

Covardes na guerra, ;mas -yerdadeiramente covardes são os -que ·não-



tiveram a cor~gem do ·proprio deve;·, . na hora ela . expiação, occul tando ao~ 
seu3 soldados a intenção de f ugi_e e . e ntregan·do-os (sem que el!es soubes-
sem) ás forças con1lrarias, deixando-os complétamente abandonados como 
fizeram os chefes rebeldes, n a bahia desta cidade, no dia 13 de Março. 
(A p Oia da.ç. ') 

Covardes -na guet;1·a, são, emfirn, os que não tiveram a coragem ele arcar 
con. os effeltos de seus acto<;, ~ugindo á responsabilidade <lelles - como 
esse.., in imi-gos da fJ?atria, trazendo lagrimas á orphandade, luto á população 
e .sobresalto á ordem e desrespeito á. lei. ('A.po'ia!los.) 

Esses é qu e são covardes na guer-ra, e são h oje os valentes ·ri~ paz, lá. 
no extr.an geiro, longe da Pátria, promovendo-lhe ainda a maior guerra. 
(.cl p oi ados.) r 

O n obre dep utado !fallou ainda no sangue das victimas. 
Sangue das victimas - ' encontrarüi. o nobre deputado - na;; rua~ dcsr.t. 

cidade, nas praças e jard.ins e at<é no fn terior dos hospitaes - onde as 
balao rebeldes amontoaram victimas, fazendo jorrar o seu precioso · sa ngue . 
(A.1iOiaàos. ) 

;Sa ngue encon traria o no.bre deputado em :Nictheroy, dado á Patria 
por a quelles intemerat.os def en sores da. RepubÚca, ··naJqu el!a tenaz <q. eú'ergica 
resistencia, que constitue uma das mais bell~ paginas dessa recerite h isto-
ria, dessa nol:!re . cruzada em defesa das nossas liben~ades. (Apoiados.) 

.Sang·ue - · en.contraria a inda . o nobre deputado nas . fortalezas, no litto-
ral desta cidade, em todos os postos e praças mllitares, onde os martyres 
da Republica, morriam l;ot· ella, abraça:do~ . á im.agem da patria. (AtJOiados.) 

San g ue - encontraria ainda o nobre deputa do - nas campinas do 
Sul, nos planaltos do E·stado ·catharinense, vertido em pró! da causa repu-
íblicana, da causa da lei e da justiça, por esses valentes batalhàdorés que 
a inda lá · se coruiervam -honran do o posto onde os ·collo!co·u a à.efesa da Re- , . 

I ' ' . . . 

publica e levando .ele venciqa us m imig-os ela· patria n esses a"Ctos de r econhe-
ciaa .bravura. ' lA.~o'iarlos. ) 

,Sangue - en ct>ntraria tambem o . nobre deputado na invencível e IJrava 
La'Pa, onde o g·enio guerreiro· de Carneiro - assignalou na longa resisten-
cia de 26 dias - com os ferimentos, con; a sua morte, emfim (que con~titue 
o mah.:r desastre. pat·a Republica) (a-zjoiaclos gera,es), o maior feito operado no 
periodo da detesa da integridade ela' patria e da Republica (cttpoiados), feitQ 
q llE' pa.ssat·á á p.osteridade, cobr indo o .glorioso nom e daquelle heróe e dos 
seus bravos companheiros - elos npplausos e bençãos il ' que· tem diJ'eito a 
hdnr~ e . a abnegação de V<:Jrdadeií·os pat riotas. (A.p.oi a.d Ois ge1'(r.es. ) 

.San g ue - encont rar!a o nobr e depu tado -onde houvesse um soldado ·de-
á'ens9r da Republica (apoiados); mas sa.ngue generoso a attestar de modo 
edificante e suJJlime o de.sprendimento, o devotamento;- o sacrifício levado ao 
extremo, o patr'iotismo dos q ue se . batem i)elas causas da Liberdade. 
VllJo'iados · ) 

.sang ue, emfim, encontraria o nobre deputado, a pou cos passos do pa-
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lacio ão governo do meu Estado, em Itaj~hy, Blumenàu é · out1 os :Ponto;, 
da4li, _ onde o.s revoluciona.1i0s degol!ara.m . victimas, dando assim · o m'ais he~ 

d:iondo exemplo da maior ferocidade e cannibaàismo. (Apoia!Ws.) 
Sr. Cl?residente, não precil?O prolongar m ais o det'ate . 

. Tenho, ~éta.mente, albusafo da benevolencia da Camara (não apoiados); 
mas E,lla m e desculpará, porque tinha necessidade de assim pronunciar-me . 

Cumpri o meu dever, · dizenuo á Cama:ra a . maneira por que encaro o 
assmnpto que se discute. 

F -il-o mal, sou o primeiro - a reconhecer essa verdade (não apoi-ados); _ 
ma.-, guiei-me pelos se~timentos da justiça e do patriotismo. 

E, pois vou termina.Q·; mas antes de fazel-o, .seja-me pen11ittido dirigir 
um app ello a tedos os representantes na nação - · ped•indo-ll;Jes pa;trioüsmo, 

. • J 
mUito patri-otismo - para o exame e decisão uo a.ssump-to :!?rave •que •ora 
prendE: toda nossa · attenção. · ISr.s . . deputados, a p atlia tem em võs fitos os 
olhos. :~.guardando que o desenlace desta questão impo1otante estéja na al-
t u-ra õa situação que atravessamos. 

Sejamos antes de t udo - patriotas. Lembremo-nos dos dias lutuosos 
e amargos <tue já lá vão e que tantas dores e a,ng,ustias trouX'eram _ ao seio 
da. nação. (Apoiados; rrnwito bmn.) 

Esqueçamo-nas de quaesquer resentimento.s, de qu_aesquer e~crupulos 

por m~Lis justos q u e sejam; para sõ lembrarmo-nos que se· não fosse forte o 
br<t-(;o qu~ conteve a rebeldia audaciosa de muitos, dominando-a, a.nniqui-
lando-a. de vez, teríamos necessa riamente de assistir ao triste e horripila;nte 
gsp~ctaculo, vendo, aos arruidos da m aior insubordinação, rasgada a Cons-
tituicão, dila-ceradas todas as leis, . deRrespeita.-dos os nos.~os mais 1'\Wgrados 
ãirE:itos, e o que mais é - ennegrecido o brilho da nossa integridade e tra-
dições e perdida pará. sem.p-re a mais bella conquista dos obrei-ros da liber-

. dllJde que symbolisa o advento '.da Republica, n esta iP<itl'ia que é livre, que é - · 
independente e não mais supportaria o peso de uma qualquer dynastia com 
a vingança dos que a promovem surda e 'clandestinamente. 
a.poiaclos . ) 

(Muito be1·1v; 

F açamos com que essa 'borrasca que cahio sobre o projecto em discussão, 
seja .desfeita aos hymnos da nossa gratidão e Q·econhecimento áquelle que, 
cfhefe do Poder Executivo, passará á !+i:storia como verdadeiro :zalvador da, 
Repu!Jlica. (0/fJO·w.àos), como o libertador dos nossos direitos, aos applausos · 
:ia propria liberdade, admirado,, J.'espeitaclo e coberto das •bençãos .da ,Patria. 
(.Muito bem>· apoiados.) 

Sim . .. desfaçam-se no vasto oceano destas discussões : . ~ essas vagas 
q&c altivas e em constante marulho, tentam CGrJ."llir e enfraquecer os fortes 
alicerces da ReplJblica, para que, -na serenidade de- sua.s aguas;. possa' . singrar 
garbosa · e · ava nte a g:rande náo des~a ·opulenta nação, sob 0 governo do habil 
tim:meiro que . a tem conãuzido com patriottsmo, ·uvrando-a élo iniminente 
naufragio que a revolta prepar-ou, ·entregando-a ao seu legitimo successor 
que e3pontanea e liv.remente fôra eleito- pelo pov~ e recordando-vos .que é 
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aqui o . verd,a'\leiro. :<~:ltar d;:t p~tria (a,poiaif,o:;.) onde · se .'lagram os· seus heróes:, 
P.~"WP.iaJldo-se-lhes . Qs <).)tos feitos ... (M1ti'to bern,· apowd,os.) . 

'Sim... sejamos justos, assegurando a todas as n~ões cwtas que, nesta 
parte da livre R D;leriea, h:t. um. povo que, sendo patriota; sabe ser recónhe-
,çj<Jo, <> que -soúibe fazer justi!la á;quelle qué, collocado na posição de · seu 

·JIJ'imei.ro waglstraçlo, s alvQu a i&epl.lblica e com el)a os nossos cr.edito.,<; e tra -
dições., 

T en<ho conelu~do. (Muito bem., t?Mbito. bem. O or-a.ãor . é abra.çal:l.o · e Clu-t!i-
pr-im~tmtado pm· smts oollego}s. ) 

)J~ica , a <liscussã~: adia{la, ·pela hora ('*) 

SESSÃO DE 7 _PE NOVEMBRO 

() .Sr, ~n~as Marti,~s (?nfYVilo·•ento (V$ att~:>ntj(io): - l)esde os ·ooncos ·(h, 

·esC9la, .Sr . . Présidente, no a!vro <nlJJjs rudhne:nt<~,r, e qu.e tive oc:casião· dé 
manusear, eucoqtrei .repetidrus ve:res;. e á· :força de deparar-se-me semr)re 
l'J<tl'l .minhas leit1n·as, gravou-se-me no espirito 'COlll.o · uma. lição perenne P. 
~utar, li· maxima .q<~,e, ãn scripta. no ;PDrtico 'Clo templo de Dell>hos, constl-
tue a base .do maxim~ t1esenyolvimento da :philcisQphm socratica o "gnotL 
sea.U'ten" o .. "conhece-te. a ti mesmo:! que ··um .p imSM1or mode;~·no <chama a 
regra cap:tal, à l;egra ab'soluta para a conducta .d~ homem 'na sociedade·· 
con)o condição. de ~ceesso . 

. 'l'al tem ~We o princi-pie .que me .guia as acções, oue me serve de no •·-
ma, d~ -conc:lHcta, })Osso {\izel-o ( com 'Uma certa ufania. e tem-me ev!tado 6 
e:~~contro - com . eS'Colhos. e o~sta.c.l!l~0s que não. poder·ia vei1-c-er tal vez, senão· 
e.x;t<muaclo.; mafs ain.da fracassos iJ;J.eVitavei's, ft•aca.'>Sos a ngu stiosas res{Ji·-
v<t{tos, n.a . P.f'cabr~sa trUha ela vida publ)ca, áqueHes que vão a ensaiar 
ne1la. os seus primeir-os passos, como eu. 

E v. Ex. e a camara .to(la têm vi-sto ·à. obServação fiel, que pelo pre- · 
. ceito a·o .;me.5tl'e, .guardo nos· trabalnos desta casa, onde, ·pqstas de lado ~:~,~ 

:r;:u~i!;síma.s vez:es em , q~. titu~!J.nté ·como · agora, tenho m e arriscado as 
aV,en,.t,u.r;;ts ·.do :debate, ,do fl!iH,do da. niin,ha obsourid~de (nã'o a1J01ados), ~ue- . 
é .. :S~mpre. um be!n, ~sto ás • 'PUgnas parlamentares a <t•ue me impelliriàrr, 
talvez os ímpetos do meu ·e:; ])'i rito a inda vccessLvel aos l:ahces <le· . enthusias -
mu que · ÇL .plenitude da, .. mocidade gêra~ pugnas essas, .porêm, da.s quaes 
cq'\').serv~Hne ;üas•ta<l-~> a~ 'Cii!ns.cieJilcja clara -da mi'iiha. nihilidad.e '(não a,jJ.oi!t> 
!lQs:., gera.es.) , qu~ Ulilll -ree·ato Dai;urai ... 

,0 . S!\1-. FRANÇA C.o~;;EWAL.Ho; - V . . Ex. 
bros mais distinctos desta Casa. 

(*) ·Na· sessão ele ' õ, ora. 0 •Sr: E rico· Coelho, :cujo 
dos· 'A.;tb1taes . 

. ·, ~ 
_.:. 

d iscurso ·não i conàta 
.'' ~-- . 
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0 SR. E 'NÉAS MARTINS: - Muito agra decido ... N ihi:lida de., Sr. Pre~- 

dentc, dizia que um 1·ecato · na:tura l dieta-do :pelo mais legitimo amor ptt>-
prio m a nda furtar a -eviden ci:<\. . 

N e;;ta occasião, -:p-orém , .salemnissima lpara a vida -politica , do paiz e 
solenulissima. .pa ra a 1ninba vida ·de estr.eante ·parlamenta r , não sei que 
força p:Odet•osa me impelJe, que força irre.sisthnel m e domina, obrigando" · 
me a deixà.r a minha obscuridade pa.ra tornai· parte n o deba:te· e que vem 
illuminado desde o =meço ~)elas mais l'adio'sas fulgurações {j os melhores 
tale ntos que esta casa .possue. 

Digo mal, . talvez, .Sr. Presidente, · se digo não sei bem qual essa força 
ir~·eslstivel q_ue 1ne imrvelile _que -·bem :;1, reconheç-o eu - a do dever civ1ho, 
que · trah'ü·ia, cer~amente, se o calasse . 

E · lé por isso que me e.m·imo •arris·cai· o()Om as IJil' obabil!dades todas de 
desa·gra dar (nã~ apoiaXlos) , de tomar à a:tt.enÍ;.ão da Camara inutilmente. 
nunca m e s entindo eln minha vida p.u]Jlica, que é -curta, mas nem por iSso 

. menos a ccidentada, : tão j.u~tamente revol'tado contra a opropria nihliidade, 

. como este momento em que chamo uma responsabi:l'!dade ,a.;:sim enónri:i! 
s<iqre meus hombros de político ·novel e parlamentar mal e:x;perimentatl.o 
ainda , com a intuição ·clara, com a intuição IJ'el'fieita daqueHes que m archam -
para o sacrifício certo da sorte q ue os . aguat·da, m as fort'3.lecidos :pela 
consolação suprema da satisfaçã o do dever cumprido . 

O SR . Dmo BuENo: - V . Ex . ê sem}:)re muito distincto, cmno de so-
bra o t e m .pt·ovooo. / 

O SR. ENÉAS MARTINS: - Bondade extrema de V . Ex., qne vê postàs 
· esta-s premissas, a s agruras da s ituação em que m e debato, junta ndo-se 
c.omo se junta á im;portancia cap-ita 'l do debate, que entende t a l'V-ez com_ a 
inais m elindrosa funcçã-o politica do Congres~ou, , a funcção rle julgar de 
actos extremos de ·Um <J.IOder, q:ue é seu .par '(apoicLd<>s ) , o br ilha ntismo da 
discus~ão, a começar •pelo fulgot· com que ~-mnpeu o distinc t;sstmo re),JQ'.e-

. senta.nte pelo 1 • d~stricto da Ba;hia, o .St·. Augusto de Freitas, e a seguir.--
se pela v ia ·lactea ·de lum\na res que veio a:i:>ós ·e -en:i c:tue se deste.c:arrt como 
pontos ·mais ·r esplendet,tes de Jui a pa:lavr!L magica e v1brante do mu.stre 
rept'esentante f.Iuminen se. O Sr. Belisai·io, -o dizer orettri-oso e ·castigado 

·.do ·meu hom·ado amigo, , deputaJdo por P e rnam.buco, o Sr·. -Arthur Orlando, .' 
o verbo ·.inflammado1 de_ fervor. patriotico do honrado deputado pelo Rio de 
Janeiro o. ·Sr. Erico Coeliho. · ('Apoiail<Js . ) 

V. Ex. vê, ·portanto, Sr. Preflidente,_ o prupel qu e me . .::al)€ na dis-
cussão : venho s ervir como de contras te nas obras de I:Lt·te (nó'') apoiad.os) ;, 
entro na discussão exactamente :para da.r mais brilho e realce, com a po!U'i-' 

dade de minha pa1avra desallinhada, ás cõres vivas que já exaJlça~ a . 
téla . 

Em todo o caso, aceito de boam ente. este papel, que a força dos acon-
tecimen•tos me im})Õem e aceito-o tanto mais contente de mim mesmo quan-
to ei que a justiça da causa, que sustento, vale mais q ue os adornos co~ 
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.que a puderá -a.tay.iar , e. que a ' Camat·a t·e~eval'á a fraqueza dos argumen-
t~ em' ·.que vou erig.it· a 'defesa (lo pat·ecer das Óommussões reunidas de 
~u~tiça·: e Orçamento, a-pprovando, em absoluto, todos os a.ctos pt'aticados 
pelo Sr. Vi~e-Pr.esidente da Repuhl!ka, com o ftm dê debellar a revolta, 
·que·. surgiu, teme-rosa., na J;>ruhia desta Capital, a 6 ~e Setembro. _ 

.Sei <que careÇo das· ;qualidades éssenciaes paÍ·a entnu: em õebate desta 
natur_eza: ;e ~lguma e nvergadura me 1~rotege :filexivel ê ainda, nem l uz 
as fulguraç.ões de um nome 'feito pelo taiento ou pela experiencia ao me-
nos. (Nã'o a1JO.iados.) 

O SR. EnuÁRDo. ~AMos:. Esse exorclio, que V. Ex. está 'fazendo, ê a 
111ais ,cabal · res.tms~a ~ ~suas pro.prüis pa.1avras. . . 

O 'SR. ENÉAS MARTINs: - Anirno·me entretanto, a · e ntrar na discussão, 
porquanto não são ou não devem ser só es·sas qualidades as · cre{ienciaes 
para tomar parte nella ; a sincerida<le de co'nvicçõe,s alliada ao desejo de 
bE>m servir á Republica .e á PaE-ia. são os titulas unicos que ·quero para 
mim neste m-omento. Ha, de ter ~lOr isto a Camara a longanimidade de ouvir 
a 'nüp.ha ·pala:vra fria e impa;ssivel, ,' q~e por ca-pricho de envelhecimento pre-
coce não vi!iJ1·a aQs lances ampetuo~os :da juventude,. mas ·p-rocura ·sempre 

~ - ' L L ' • • 1._ ' ~ • 

acertal', . nao vindo agora nem traçai:' .p:ontos novos, n em trazer mais !uz ao 
· de!?atl'l - que impossível é fazel-o, maximé a pós a lucicla oração de hon-\ 
tem do · meu distincto amiga, '8r. -Erico Coelho. 

Noto, porên1, \Sr, Presidente,' que no momento, por uma applicação 
azada do con.h!ecido 1-ifão pap<Wlat· -:- ,."não ha jnfe'licidacle qu:J não tenha. 
•O seu Jac1c -bom" a situação difficil, o esforço que .fa o por 1_n a nte1·-ine ·ao 
menos · a rastejar· pela aÍtura· õa .discussão (não apoiados ge')'(z,es), pa!'a 
-,rencer a . repugnancia natural · 1(1e alardear conhecime.ntos que não tenho, 
compensa, como V-. Ex., vê o ensejo que se me offerece de, sendo dos que 
votaram contra o adiamento das nossas sessões, dizer ao meu paiz e es-
peciaJm~nte ao dig-no eleitorado. que para aqUi. me enviou, já que não o pude 
fazer ~ni- occasião opp<irtuna, as determinantes .do meu voto 'contrario 
,élqt1ena: ~1ed lda de , ~ffi-cacia .ainda1 - hQ:i"' .controversa. Não o fjZ, porém. 
l)OSso dize'l-o ·desd~ iogo •com a conscieJ?-cia a b erta á lu?.J da vet·dade :para 
attesta.l~ uma fmqueza ou como uma deserção tardia das fil<ea·as em que 
até_ -hoje 'me t _enho batido; e be~ o ~a:be v ·. 'Ex, testemunha v.tliosa do que 
<;le enthusiasmo,, calor e paixão hoU've nesta casa pot· o•ccasião de levan.-
tar-se nella a bandeka do amamento : 

Apezar de col-loca.do ··em posição· especial, como . 'toda a re·presentação 
part1e1;1se ·.e in face l'hi. ·governo . ido Sr. Vice-J>resi<lente da Republica, eu, ou 
a rifes, ··nós n'ão podiam os votar por éssa .medida que se me , a fig-urava fatal, 
p01ique , de . pe-~·nioioso :' ex~-1'11-plo (?nwito bem~), mesmo •po&ta a ques tão no ter-
reno da cenfiança poliU.ca sem aquilatarmos se realmente el1a. podia ser 
dada se;n queba~· da · diiuidade, da ·harmonia Ida ind.epend<encia. ·- e esta 
não ha quando a ig1ta1dade clesappa1·ec.e - entre o Cong-resso e o -Executi<vo 

• ' 



que se nos disse a exigia de nó~ P<lJ:~ CW'IJ.Pl,\}n~e~;tto, e -t~mhl;;J.Q,Ú{l de -s~~ 

gi.gimtesca :e .gloriosa ob-,ra {ie r -esistenç_ia ~"W. nqm~ da l:tli. : 1 

Nem tal exame i~?Ol'~av?- por &~ só m~<~e q~co!Wi~J;J,Ça i:njust~ioo;v~L 

.óu um temor 'PUeril, .d,esses, -~e esvoaç~YI:\-J.ti ~rt• t·u~u:l;to, lil,O~· este _ recill_1;o; (1Qt;UO· 

'agourent-os presh~ios, que. 11;~ _ !l !ill\~r<~e · reptugoll_i\<V.arp. ll!o D,l<~,:nãttto E\\! g,ué ~-e 
investia o eleitorado ~Fl}.eJ1.se, inel;~f®ti'yel n~ h~rmquia de_ v~st~s coro ·o:· 
governo do gJ.oriÇ~BO 23 de 1-{ove!ll;bro. 

Mas, Sr. Presi<le.J?-te, ~b~içar P{l(s.siv~~ente- 1,'\\tS ~ãos !;le. ll)~tlW ·. 9.1.1.sr· 
q-tie -s~ja .a funcção-·.ào . ra.oiqcini.o ~x!Í1tico, · 6 criterio n a 8,J.l!Decla,ção dÓ~ fa-
c tos, a ·faculdade tpensan,t-e, e~p um_~ paJ.<~:v•ra, em ªssuwpto de 0rdem exclu~

sivamente. moral, - .por mai-s vetu~'Q e -J,l.rest\9:ia4o 19,\J,e s~j.~ o al•taT -o,nd:.S· 
se rende o ;oacr1ficio, - pó;d~ ser t\1~ ·!l,l;eno!l t\m :OlJl~Jo- n,ollr-e - e sa,1uta~·, . 
·que não -póde da i-o f!.l -o •cel'~;qiente o i·nivjguo, o. COl'PJ? 'P{lljtico .que, Ila1·a ftt;-
·zel-ó, começa necessari{Unente Por \Lnull,a,.rcse. de todp. (Mou.itos apoiajl:os;. 
a~1·tes, . contesta,ções :) 

· E nesse exaJme, r~roeu.r~ndo vêr to~s. i!<~· ~usa~ jus~ifi'c!J,tiva,s d~. me' 
cli_da que ·.se nos :Pedia, eu, vela, mit;~h,él- part~ ni\-Q encontrei uma, sf> que. não· . 
rui~~ por .si as· :clififku\!_J.ad\;ls em gu~ ~~es .se b<t,s~·yam, séndo como e,J;alll· 
facilmente superaveis ho meu entendrer. 
-'· 0 SR. CARLos NoVAElS: - AI,Wiado. 

I O .SR.' ENJl:AS ·MA!mNs: - A.inda n~ é t~m.i>o, eu o s.ei, Sr. Pres-id~te, , 
ele fazer a historia imparcial elo ii,rliamt)nto e do, f\l-tu.r~. qua Vl'l-i jl.l·lga,r-nos, _ 
':hão confio outra co.~s~ que n?:o ;. -~~r~çã0 d~s es~rup~l.es. e. dcs a1~guw~m-· 
'to~- 'que me levaram ·a ag:ir r>elo caminho por que enveredei esta qQestão .. 

~u.aiido 1eu 'tinha l'.esta Casa t~,Jn<~, .::ompl'\.ata maio~·ia -de rep~·esent/i!m,t~s.,. · 
'cd,nlo o -Partido _que -c-haan~réi, de preft;!rencia a qu~Jq'i.ter outra oou~ ~ e-
·aa -~sis.tencia lega l em · n~me ela R,epl,lb~'j,_ca (??t~Úo bem,; 11vu.·i:tQ . b~?Y~-),, nliP: 
·podia haver e. men-or duvida, e maior vaç~Uaç?.o, não .. era lici~o sus1~t~r 
~o l)rCiçetiimento q.ue iMtros. ter, sem_ de~co;ns~dera,çá].o .tpara com, o pq<'l~l 

'(ii.u~ - surgia das urnas, quando afnrda se travava a Juta -treme.nda entre a 
·a:utorid-adt;! e a rebe1i!ião consubshnciando, esta s,ó, or> so~hos. ~ - os idéa,l;l.s, 
·as. espera:•nças Soffrega;; -e as aSp1i-rlj.çÕes• desmai'C?-das. de il_u~ntos . cl~,J\te~-
tes ' soube faz_!)~ 'o g:ove:~·no da ReJ?ublica na <)ra, -que <l,hriu, de ~·ahàbi-Útaçfu)
de· seus fôros, aiJós o 5a1nea.mento que á <~otmos;phera política deste -~i!i> 

t~ouxe a rea cção a.nna<j:a contra a ingl-oria eíntpfeita-da cl"' 33 de _No~·
~embró. 

JjJ •porq-ue m€ sentia ' a.vigora.Po_ ness~ cqnVicção, que e)l_ fazia a . mesma-
·~·m t~dos, _e_x'CeJ?Çáo . feita .. dos honra-dos J'eJ?l"esent.antes -.cuja -attitude o:p~
'sici~nis-1:.-~ nin~uern j_ámais rpôdt) lYôl: er;n O;uvida, qll<\,l!-do,_ s~-:. :p'i·es~den~ s~· 
i~~-~irk do ·meu procedee no assumP'to, . sabia e.u di:z<et" s~rn;pre <eom a ço~
s~Í~ncia ~a:b:n~ · dos . que_ .querem CU~ltprir o. seu deVer e SÓ procuram f~, o.' 
~· ~u.~ -.. nã~ des·e~·taria da m:i.~h.a -c~ei.ra de . dep;)ltadQ, . afin;J.. de . IQais p~'f!S-; · 

ttgt'al~a am:ia·o~;a:~<]_o ~~~~nt~ a.~tes, tot1os o~ à,~t.~~ . de ... qu~ o . iPoP.er ~xeauthro-
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}liJil'l,~ár~ J;l'l\i,p n,o sentido d~ . Çl0bellar a rev~lt{l, ·poiX.tue eu qu,eria vêr no 
~ais .breve espn.ç~ de t~mpo •possível, e ~obl,"\!tudo . an~er. de ],5 de Nove~brQ, 
o Sr. MarectiruJ ' Floriano Peixoto desonerado, de_ f{l.ílto e d_e di-reito,- da res -
~n,sa;l;üQ~d<l,çle iml,n~ns:;t ..CJ;Ue . ~SSl.J;I1ÜVa Sp. p,erante a Nação e . pell'al(lte o 
m,un,do . .. 
. . ,. Ü ~ . ANIZIO J;/Jil.• J\~~U El, QU'l'Fl0S.: ' - Apo~adisS'imO. 

~· 9 ,SJt. ~N~AS · M.<~;~_s: - . - .· c't~ndo àssim tC>'ÇLQg . nós l)I'QV[t evide llte de 
_-l'!ml ~'t!.i{ti'\.10S m,~mpr~i:- o 1\QS!lO ·Ciever, de que jnter'Pr-et a.v.amos f-ielmente os-
s.e~rt~~WJi!tos da N <tçJio q1,1e ~·a a;qui -nos mandou no 1:n.Dii<ento mais critico 

.ta~vez i~e t o.d:a a su,a vi{\a .pol~tica neste$ 1.ütimes -ann?s. (Apoiados {!t}raes-.) 
S.0.\1 portanto, Sr .' Presidente , ins~-s,peito ·nesta questão e isse _porqu_e, 

Üqu,ldado o adiifment<i, uma wlit\c~~o de descaso e incoherencia, que, de f&Qii;o . 
·!tão cabe .ao unic•o rpor •eiie · ~~sponsav:el !pllrante a · c_onstitl,lição, la nçou áo 
·p,J,\\'g'atorio, ecm-io op.posioionisw . . . . 

-.. 

l}M SR. :Qiilr!UTADO.: - Ao inJerno, -se m e faz favor. 
1 

· 0 -8R. EN_~AS. MAR1!INS: - . .. to<!o :;tquelle qcue não· soube, não q·uiz ou 
·n_à;f;l p.Õ;d.e. c~m.r.>r.ehén<il>et' com@ é- que, entre um Cong-r<:sso, na sua maioria 
. a:q~.~:e.'o e 1Wl1ll Poc\er E•X:eçll,ltLvo . amigo, ·se vinha exig-k,, como ,medida. de oon-
:f.i;:t~c~ PIP'liitiea, d!i> conoil~aç'ão e Jil:e ha rJ'nonia -de vistas a a nnulla ç.ão cqm-
J}~e:ta de; 11m desses p.o~1eres . 

. . -(} IS·!i(. J;l:I{IC!:'e" cCo~ao: . - :N[el'ho r elo que' V. Ex. o- estã f::,zendo é' im-
Piíi.Ssivel· aprec-i<ir o n0$Se papel nesta· que,!!~O. -

O SR. EN.J1JAs MARTIN-S.: - Dizem as ch•ronicas ~Joster~o~s, . Sl' . Presiden-
.te, e os1 W,ctG>s com a S'WL f·rieza esmag-adora, q<ue . a ndlára eu erra{!o em 
parte _ e :;t.s es_ear-amuça.s- e . . guerrilhas que aqui a,o d€ópo•is se ·.moverruú, cmi.-
:lii~mam" llO evidentem ente: (A_poi.a·i/.os e niVo apaia.dos ,· t?'oca?n · nvu,-i.tti-,~ 

u.:g.a.rt.ea .. ). 
•:R'f;lspondo, p01'ém, -_p.or a::n-im •que - não m-udei de idéas, nito me diVO!'--

ciatido ·Rmit.o ·men€J~ do •piaJI.' tilde . •~'lel)U!biltca,nc) .a·o Pa1'á, cudos sentimentos n:esta 
' - ' 

·€ll,lC.aS;ião jug-o· interp-retar, in çompeten:te, mas 'i'ata:lmente, por· ·força (}e c ir-
cu'!i[lstane:ias· . . . · - - 1 

. 

0 rSR. CARLOS Dlil NoVAEs: Não apoiado; 'nl!uito cUg11a c leg ithria-
me:n~e. 

0 ·SR, ENlÍJAS· MARTINS: - ... partido que manté·m ·hontem como hoje, 
em fac·e ~lo governo de o::.,gçn·a, como em f a ce do governo d~ amanhã, a mes-
m:a. . l:inha de ·eend\wta:· q~e se traçou :e a:té o pt'e!;lente tem percorrJdo com 
sobra nc.eria, e alüvez. (Azjdi!l!dos.) 

Soi·.!dario, \Sr. Presiclen:te, tem · sido o r:Par·á e qontin ua.i·á a sel-o com· -o 
G!e:irern0•- do 'Marecha;J Fl'ot~iano desde quau.do, eni 23 d~ N~vcnl!bro, affir --
ma.E.'d_~:--~ n~ste 'PliJz que a ConsHtuiçã o era uma realidade e q ue ii àJo va-

.· -• , 1 I ' . • ;' '/ 

1em -cori.tra _ eHa as espa;das poe mais festejadas que sejam, var-ria-se am 
l.tl'l'la l•u;fa.da revo1ucionària, ia maior .de t'Oclas as vergonhas, qu e têm mac.ulado 
a nos(3a viela de Naç.ã,Ó _ repubHcana; · o g-overn o do g·olpoe do -.,J;Jstà.dô a qÜ!) 
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a minha nobre 'terra i'e).>udiou, a:)renas .Con:hecida a: pQ·imeira noticia desse 
gr:ande ohime, i·ndelevel nai vjda publica daquellles que o fizeram e 0 acei-
taram resignados e suP'J~licés .· . 

O SR. CARLOs DE NovAJl1'3: - .A;pezar de aJCi111i se-.occultarem Q.s teleg;r:am-
mas · que de. .•l'á vinham ·n êsse. :sei].'tido. 

O SR:' ENÉAS ~AR',PINS: - E ajuda· bem que o meu distincto. amigo lem-
bt·a como Qm um .Castigo solemne e em: u'rna i:>oublica reprov~ção inf.Jingidos 
pelo seu grande a1nor ás glor1as .da, nossa ·terra, .esse ao'to ,ie estraltegiit 
!nfruetifera e conde~navel. NãJo .,i.J11JI>Ol'ta; _.::_ \que is glorias ao Parl1 ~r · 

lt • • '- • '. 

i:sso advinhadas e j'ustainente consubstanci~das na peqsoà ' de seu benE>·merito 
governador (m·u·i.tos' (CLPoiaàOs) sejam . ·um eXeiD1p•lo e uma lição fecundos a 
quem qu_er que ):J.a?a ·pretendido loücamente atrel&l-o coms1g·o no carr<j · di 
diotaduta humii.hante. (MuJto bem, ?ltulito be?n.) 

. I . J 

Dizia. eii, porém, ·,sr. JP·t'esi•dente, .que, _solidario descle esse mci:mento oom 
o governo -:do Marechal FJoriano Peixoto, porquanto eHe . se conservou · den-
tro da Ie1;tra stricta !da lei até ao momento el'n que se viu fol';:ado a a:ban-
donaJ-a .para ·poder swlval-a e bem. assim· a R~:PUWi~a, o me~ Esta.:lo e ·o 
partido repuhlica)no do Prurá que, . cl!e-poss.e· de seu . goyerno, legit~'mrumen.te o . 
nip1·esehta, m a;nteve-se sempre, ainda, d11rante ·esse pedodo calw~·:toso, a;o · 

lado do ben.emerito soldado !qu e é uma das •glorias !desta :patria tã.o vio.J~n

tamente abalac18. nos ultimos tempo~ 1Jela ambiçKo desregrada de filhos tli- · 
gnos de outra que não ella. E . odes'de a sua asa~nção ·ao .poder <:m nome da 
J·ega1idade, i10 ·sempre ·auSip~ciosci dia 2·3 de Novi?ml.}ro até 10 de Alir.il de 
18B2 e . Klahi; ainda, no momento a.ngustfoso 1e111 _ que no pontal da ·bari"a: do 
Rio . Grande se rept·esentava o prologo ti·agico-Co11l;iCo em que pela primei-
ra vez s e- arvorou com escarneo 1mra este ·pov~ o, trapo branco .da .revolta, 
e, finalmlente, a 6 de Setem]?ro, !quando, no corà~o ·da. Repulilica, o Sr. Ma-
reC\haf Flo~·iano se viu inop.inadatne,Íl'te - assobenbado: :!!leia mais violenta · in-
surreição; qúe foi .como ~ reposhorilo de . q'iÍantós' ~leinentos mãos se :llg.re-
gar:am , des~ncadeando-se em ;t·odos os dias ·· d?" seu govérno, que tem sido. 
um governo ele "put·a, clefesa., de ·exclus 'va •re!;listenc,ia ·a a'tc'lques. de todo o 
genero . (M?vttos 'a11oicuro.s .. ) 

I ,. 

E se erri· tocl0s: esses momentos diffic'eis e a.ngustiosos o 'pful"tido· repub!l-. 
cano do Pará nã.c deixou de ·estai· ao seu ·la!}o, de 1Jresente, rtnando 0 go-
verno . de ',g. Ex. mardha .para o aocaso, exacta\mente c.omo o sol afim de 
rea·ppare;ç-er mais tar~e, na ]?e!Hssima figura, .. qt!e h ontem ouvi num apart.e 
àq .nobre deputado . Sr. Anisio de Abreu, nfLo o ·. põde, não o .deve e nã.o o· 
ha de . aba-ndonar ; 

Quen1 se ·manteve- ao lado. 'do .Sr . . ·.Vice-<P.r.esidente em tod:.::s as · occa" 
siões cl'iti~s:· do •Setl g~:erno não: tem ·o ., di•l'eito, . :ánte a s ua poro.p.ria··CDn··· 
!<ciencla, l:le .. abandai~&l"o quando se ~:pura a responsabilidade dos· actos ·pr:a-
tic~dos 

1 
por · elle . ::p.o .irilt~ito d~ .. de]JelÚtr ·· ~· mais ousada e a . mais .temei·osa · 

de todas· as insurreições' que se' tem dado. n~ste paiz. 
E tful· é a .nossa posição; se na ordem geral dos ~actos humanos· a soli-

I, 
•.I 
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àariedade ms.nifesta-se indispensaV'el e indiscu1;ivel em bem do pro:gresso e 
da civillisação; . se na ordem ·social ·es ta ·solidariedade · entre o~ factos hu-
~nanos é uma condição essenciaij ae successo ·profd'C uo , na Ol.'Clem pollitica .de 
noSf;o. pa;iz adull!lmente, nas linmts g-eraes qüe se podem traçar nesta. mes-

. ma oFdem , a solidariedade é condição de vida e o .seu esquecimento será 
a peior de todas as fatalidaJC1es . ttue possam cahir sobre as nossas ca-
t>eças. 

Bem ou ·ma;! , l:)Qt"tanto, Sr. Presidente, em quru1q uer caso, poré1n, ex-
pressando o senU· calmo e reflec,tido do ;meu espírito, quero 'ciizer antec:-
valiament<e ao meu paiz que me ouve e me lêr; que a minha posição·, em 
fa:ce do governo ·que vem é perfeita.m ente identica aquella qu e mantenho 
e1n f ace do gov.erno que vai, !}Or·qua.nto n as l inhas . geraes esse governo 
tem ·de seguir la me~ma l'Óta e rião h~ de .ser ce$mente m,11~ , do que ' ~ 
continuador da g loriosa obra do ·soldado bene.n11erito; que por ernquanto, 
ainda se mantém á .frente dos s up·remos destinos· da! patria . o~-asileíra, co-
berto peJ.as bençãos de todos os nossos conci~adãos, ex'ceptuados a quelles que 
- a rgamassados em um 1nesmo corpo ·unico, ·o dos des·peitauos, !)elos succes-
sos falhos da revolta e da bolsa, a. que s e · dá o- nome rnais decente de g'Olpe 
de Estado - não ~he l){lrdoam nen;~ toleram o governG honesto, 'en e1·gic•J 
e sá lvador. (A.pastes ge1·aes.) 

Já . é tempo de enkar •. comtudo, ·na questão qub me feZ v 1r á tt-Tbun:.: · 
Eu não . penso c.omo -o ii1'ustr~ Iiepresentante bahia'llo 8r. Augustc:, de !"rei-
tas que-.. referindo-se 'á suspensão id8JS regaJjas •cons.titücioD:MS em todos os 
·lugares onde a revolta ir:rorrit>eU; disse, . 1nais ou · me:nos, qu€ quer·endo-se 
mostrar por' fim. 'na •:plenitude· de sua f orça, que n ão se ·batia pela Constitui-
ção n em pela Ret>ublica, mas pelo seu governo, o Mat,ceh rul Floriano · ras-
gou t}Or uma vez o pacto fundamenta;]', commettendo todos o;; excessos e 
abusurãos ; ·e m enos ainda poderei ]:}.{lllS8Jr como o nobre deputado por Minas, 
o Sr . ~en~d i cto Vi!lladares, q ue canonisarnos :dictaduras todos os que de-
fendemos . os actos do Marecha-l Floriano P eixoto . 

. E assi~ penso porque, Sl'. Pt·esidente, me u esplrito ainda sente uma :' 
vibt·ações fortes d~ ill!dependencia a ltivez d emocracia que . me impellem a 1·e-
pellir. todas as tyra nnias e Por saber pelo ens inrumento dos factos , pela 
!iç,ão inilludivel . da histor ia, VQr ruquillo que ·:lã t enho observado no m eu 
c.urto •período de •vida publka - q ÚJe . o tenJeno de min:ha pa!tria é esteril 
e sáfaro .para q.u neHe medrem dict~d'lli'81S , por mais gloriosas que eUa.S 
sejam . . . 

. O SR . ·ERICO CoELH-o: - Deus ou ça V . Ex . 
. O ·sn. ENÉAS :M'~TIN: - ... . par a q u e eHas se aohem apaddnhadas pot· 

urna .espada consciente da sua força e 8Jlll>parada em serviços inco ntestaveis ·fi 

Nação, . 
Quanto a·o hon·rado deputado pela BaJhia cu~a ausenocia deploro neste mo-

mento, quer·o >crer que, su ccuinbido ;pelo infor tunio . a que st'l' referio . e a.t)ezar 
de el')volt·o ainda nas dobra s da incerteza, . a Cam o.ra -ouvio de S. Ex. , cotn o 

/ ,· 
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uma verdade · incontesmvel, s ua b.J;"ilbante_ omção· :fui antes um 'grito Jam.ei-
nàhte de uma alma · forte, · que· ga,ngra mi ·desdita, do · que vérdaüei.ru,mente:·..l! 
pa!av~·a · forte; a paJl3JV~·a vi-brante do lutadar. da- estatul'a mora.! -de S'.- E8;. ·.'E 
por ;i.seo, não oonseg'Uio 1nll.is do que um sucOesso ·pa.rla.merttar, ·deixando de 
pé;· -incolume, finne e erecto, sem a:ttingil-o o parecer em disoussão, cuja ra· · 
forun·a •tam•bem seria no mCJill1.enta aoctual ·o maim: de todos os mailes que·· nos 
poderiam. advir á nossa vida poliUca, em que vam-os, llode-se dizer, c~nvales 

oondo . (Ap.oiados.) 
·. ····Nesta q·uestão, ST•. Presidente, .par.a poder encanünb.ar o . meu discurso 

·l;tfmi: de m~lhl'lr · delimi·t:ruho, estabelecerei tres pont\'ls p.rincipa'es, a q11e enc<a-
~ei detal'haJdann~J:lte: uril, ' que ' é ·q·uasi eseusado, mas a que me tenllo de i·e-
tertr, porque ,o crun'b:;\teu 1.1m. dos mais adamant1.nos talentos que _tomou ·parte 
na-liliscussão, o iHustre re):l!Nlsêntamte do p-rimtlifo clístriuto' de Pernamhuco, 'Se-
Ii1HifP. A'l~hur Orlande, e censiste 'em saber se ha alguma cousa ql!J.e j.uStui'que e 
oescll!lpe as medidas excepcio~s; 0 seg.unclo se!• á o estudar s i, no nosso cai! o 
·pa.J,'{i-eula·r, e Sr. Vdce~Bremd'Emte da RepubHca soube eni•preg-ar meà!idas pet~ 
te~tam:ente .constitucilm.aes· no · n1.om!Snto opportuno; o· tevce·tro, firu:IJmenf"e , 
prec~<niá; verifiicar -si-, no em•preg.o ·destas medidas, S. Ex. se ex-cedeu, uitra-
:l)3.SS3llldo os limites naturaes ela disposição legal qu e rege a ma teria. 

Sobt·e os dons primeiros pontos quasi que não ha questãJo . A alma · io 
· philloso.pho. de meu Hl'llstr.e amigo, Deputadq po!' Pernamhuco, a que alludio. 
·honten11 com toda a p ropriedade , o honr•ado · deputado fluminense . S~:. Erico 
~ebho, sonhou n a beN.issi!ma pagi,na da ~sy.cologia poHtrca ·rapidamente tra-
eejada. por S. Ex. com· uma Hba,áade hypothet~. absoluta, inexplica.vel, in-
con~i'vel ·e. irrealiz,a:vel, com um -estado de J.i.be rdade d>e n>m·a fa ntasia, qú.-é 
se · assemelha seu tanto -ou q•uanto a o zaimph cal"thaginez, que não cleveTá iler 
tocado n em pelo o l-bar dos- profamos. 

·' "·Dâ!hi, '1Sr-. -Presidente, o vir ·8'. ·Ex . escru~cendo-se do ,q·ue deve á S'Ua pro· _ 
•pria i.Jlustração jã:mais contestada,. e,squecen<Lo."se · do que deve a os seus co-
nhecimentos juddicos e Iitteral'ios, extranhar, >eensuJ•at·, -t:épudi'ar, cómo um 
fun·esto mal _pernicioso, uma &11Pt:>-ressão da civ<i1ização, a s•usp~m11ão das ga .. 
~antias constit ucienaes,- que S. ·Ex: nãJo tolera, a q ue S. JJ:x. nãó d'á guarda 
no ·seu systema politico, de scmhador e ut·ot>ista. 

- ·Estou cl'lm a ·lição, ·pià:lpd·tant·e. de verd:ad·e· da ·histoi·ia imparcial a o ·reveEt·r 
em · a -bsoluto ·mais · essa chtm era rutila· s urgida de uma ~oncepção larga do· n-
bei;ali&mo sempre farto · de Hlusões ·e fa n tasias . 

Diz Blucists'CbHi, que tP.nho ouvic\o citar sen'm.Jt-e como a utoridade íi14lls-
cutivel n o assrumpto, e pa11a o conéeif!0 . d-o mestre solicHo a attenção da· ea-
mara: - que o Esta:dó é uma ·pessoa 'juridic<J, de ordem tão elevada que a ne-
eessidàrle de sua con\Seiwação, • a manutenção de sua integridade, ·pnn1eiro d<e-
ver de todo .governo <'Hg'no desse n ome , a utoriza e pó.cle a utorb..ar uma vio.J-a,_,w, 

J, . 
rtaà' do-·direito - hí:tliiVidill!J: e ' da ·ordem e.Staoolecida ·n a lei esoripta, ind ci 3.o 
p6nto. de admittir ruté .a; comp.let:a subversão t~n1iporaria . da .ordem ·'.iU:Iitl1c:.o:.· 

•. < ·Sem- recorrer, com tudo, . St· . ·Presidente, aos· publ'icista.s , sem pr.Ociu·a1· ler 
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nos mestres o que eHes ).Yregam, &pós UJlTia ·observ.·ação cLiteriosa dos fa~tos 
humrunós, um ligeh·o ,percurso :Pela J:listoria da hmnamidade em tantos seculos 
de· luta, entre o Esta<dl) que se defende e a .anarch.ila sób ·todas as suaS fõll!nói.S 

q ue :o ·a taca, tixanl. a illusão ao meu jlJustr:e amigo que não a manifestou nes-
ta·'CaJSa, r-eleve-me o dize'l-.o, senão.' como arma d!'l combate :para dar mais réal:ce' 
a o q,uadro que S. Ex. traçou com a s ua coriwetenci•a de mestre, os seus dotes' 
per-egrinos de litterato e as suas ddéas· emancipadas de philosúpho e estudioso,. 
a sonhar oom a ·Organização de um• Estado toào especial e comqYletani.ente di~ 
verso da;quel1e que temo:s e n ão l:}Oden':os deixat· Çle ·ter, · corno .a Tesultante• 
actuaJ das forças dynaJmdcas da civiUzaçáo. 

ou· venhrumos de Roma,' ·Sr ;· Presidente, ·,com · a sua d·k!taàura, que· Ci écori·ia . 
em um .mromento ·de v-erdadeiro pe•rigo ;publi'Co, do . senah11s-oonst~ltus ··uliimre ne-
déssitat1Js e. ·sa~vo·u-a de Porsenna comü de Ca:~i•Hina, da conflagração interna 
como dos ga;uiezes . e d•o·s d ·mbros; ou v·enhamos desse' pov;o qné cons.U.l:!uid · o 
maior monumento juridLco de que ha noti'Cia nos primeit'os fa'Ctos da huma.~i
dade e que ainda 'PÍ"·ojecta sobre eUa raios de. :vivíssima srubedoria e bene:fica 
Juz; ou :Venhwrnos d:a:lli e ·passemos pelo governo dos conselheiros de Vene.za· 
com seus . dit,eitos· ·excepcionaes, a enes con'Cedidos pru;a a salvação da, Re]J'U-
btica; ou pnocuren11os prescnu.tar as ·instituições ing-lezas ·no seu · fetichismQ 
classico pela liberdade jndividual, ciu estendatnos olhat· in \'estigàdor a todo o ' 
continen'te europeu na idade model\ a e, atravessando o atlantico, a ' ess':! 

'· . 
gt·anàe paiz em que treze coloniaiS rebellwd!as formalt'am, no dizer de um escri-
ptor da actualidade, a mais estupenda basiU.ca em hom-enrugem á clemocraCl!l. 
triumpihamte; em, todaS ·as épaoa:'s melindl.·osas, em todos os povos identificados 
no a\ssumiPto, pelo sentir gera.l e indoniavel da conservaçãJO, nós 'varrio.s en-
contrar l&rgrumente juSti!fi.cado este :princii[}io da· necessid3.Jde da saJvàção ' di>' 
Estad'ó, o germen dJa;qoUJjHo a ·qye 0 ·nobr-e cleJ:}~J-tli.do por Pernambuco apostr'o- ' 
phou em um ·l·asgo d·e indignação ·mal .contida, oom a sup1pressão da ci'VHi·za-· 
ção! (M1Litó · bem.; -'rnuito bem.' ) ·,. 

IS<uJ:}pressão necessardGt e ·J.egirtima essa, St· .. Presidente, como no l-o ensi-
nam os Üvl'os, se é que n ão esfao errados, quando def.endem os direitos ináhe-
··na.Y.eis do -Es1:ado, aquiHo q~e constitue o primteil'o dos dó ind·LvWuo - o d~.' 
conseryação, posta em jogo para salvar u. l<nte~·idade da vida ~a;cioitáll dOs 
povos, .sacuclidos pe•lo cy,cione da revoluçáo. 

E , se estão errados, aci aconsel-har esse n1:eJo a que recopr·.em como supre,~ 
mo remedlo aque'lles que se vêem :;tssoberbrudos por cris~s id;enti~·a.S, n1Unc11. 

' . - . . . . 
muito super.iores á u ltim.a que nos vem de ass.oberl.)ar ; se err-an1 n a theona. 
'esses livros que 1!101-o ensinam, Sr. Presidente, nós ~1ã0 ~oderiaJ!.'lÇ>S, ~a,ra pro-
var '1. sua• efficrucia, prura :pr-ovar os resultados beneficos, .que elle tena, . a.pez1J.r. 
dos horrores q•ue 

1 
apres"enta. do •laclo peri.goso .que revela; do .13Jdo violento que 

tem por certo, nós não pod<er)~rrros, rep-ito, t·9~ar-·-contra-!proy<l. )11Jelhor ~o 1 que 
O fastq observa'do de que. todos aquelles governos <J,Ue O ooquecl"m ,QU .obliteram 
a es,se direii<, supremo do Estad·o, são v~ctimas da, ·. s1Jla propria s ep.time:J?-t?Ji-
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dade, neni sabem. con.·ei>ponder aos intuito,s da sua êp(lca e ás necessidades 
imminentets das organizações sociaes . 

O :meu honrado amigo, !fazendo garbo da eDudição que pos?~Ue, foi toma r 
ao Chile um exemplo de tentativa, que fazem a.Jguns povos desejosos de mo~
tra:r-se a:diantrudos pa.ra a: s_uppz:.essão dessas medidas excep~onaes- que para 
•S. Ex. te em um perigo uni{) O <m . um· mat insup.eravel - a da;r-l,hes os 'toros 
de barbaros, de deshum.anos, de incapazes de _.fi.grut'l3.rem. como remedio de · q:Ue 
se lance mão .para salvar um povo, que se diz. civilizado - o de envolvel'em ri ;; 

mesma r~de traiçoeixa .e subthl a culpados e i·nnocentes .. 
M:as o Chile, salvou-o, por aca;so, essa tentativa. ele oblitex:amento, se assim 

me posso · ex;prlmlr, de direitos sa;grados e inalienaveis,' pela insuf.fioiencia, ·'!.e 
repressão p<.'OID\JJ.ta. inda term.ina·r após tantos dias nefa;stos de terror e desoia-
ções, angustias e martyrio para a nobre nação chilena. pelo fim tragico d" 
mais um dicta:dor? 

' " .S. Ex. tem, se quizesse olhm· pat-a um :JlOVo .que ê nosso irmão pela raça , 
·para a Hespanha e para a sua ephemera Republica, exemplo mais frisante 
a1n,da . 

. E, se o caso lhe aJpraz como politi'co utopista,_ i1ada . ha de edifical1-o como. 
defensor. da ot'<'l:em socia,l o , procedimr(mto daqueHe esta;dàs•ta que, como Presi-
dente da . :Repub1iüa, •recusou em•pl'egàr o dil'eito s-up!.·emo do Estado '- man-
dando fuzilar meia douzia de amotinadores, provindo dahi, desse im_peto senU-
menta:U.sta q·ue ê ·sm;n.pre um perigo na-s crÍses palitiü818, a annullação de tantos 
esforços e energias, gas·tos na constrncção da. obl·a, longo tempo sonha:da, que 
não se pôde ;ml8/nter. 

·M~s deixo este ponto, rSr. Presidente, que a Cama:ra toda felizmente, acoe!-
ta. como irrecusavel e que nem pôde deixar de acceitar por ser confirmado 
1pelas informações va·idi-cas da ·historia, pO'r vir apa:drinha;do pelas O'bservações 
c riteriosas dos fwc:tos e; sem tocar me-\>mü no· segundo que estahe'leci, qual. o 
de saber se ó 1Sr. Marechal Flor.ian.o. !Peixoto e~er-oeu ou Jançou mão .das med-i-
das excepcionaJes que a .Constituição lhe · dá no momento opportmio, pvr não 
haver a mínima duvida s-obre elle, J»."ocurei estudar o ultimo, jsto ê, saber se 
o ISr . Vice..P1·esidente da Republic<;~. excedeu-se nas medà'das excepcionaes, que 
ofio1 fÓl'çado a tomar para d.abellar a revolta. 

E' sobre elle que giram todas as duvidas; todos os desconCei'tos · de opi-
niões, delle todos os -choq•ues que se teem v.eri!fi'cado n-a discussão entre os 
honrados membrps desta Camara. 

Devo começar por fazer nota1· uma 'divergenoia em que me acho no. as-
~;~umpto c9m UJill . i-Hu'stt'ado deputado do R io ·de. Janeiro, que, preceden<J:o-me 
na tribun·a., fez um discm·.so brilhante, U.JTla defesa cabal do parecer da maioria.. 
das Commissões reunid-as de Orçamento e Legislação, demonstrando a utllic 
dade, a efficacia, a necessidade q<ue havia de acceitan:m.<;>~-o. 

O dignissimo represent:ante, Sr. AJlbert o T or.res, traçou como dóu:trina sua 
na trtbuna o pri:nffi;pio de que .conhecendo dos act os pl-a;ti:ca:dos pelo Poder 
ExeC'Iltivo durante o estado de sitio, decretados na ausen'Cià do Congresso, 
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-este não tem que a•pprova1-ós, ou r eproval-os, mas sinÍplesfuente de exami-
nai-os, inteirar-se delles e decreta r a r esponsabilida de presiden cial, se é QU •3 

em relgluns dess.es actos. {louve excesso que a ConstitufçãO prohibe. 
P enso, Sr. !Presidente, . como hontem ·tive oe.casião de cliz;er em [!,Parte~. 

quando failava o orador que me pre cedeu na tribuna , que ao Congresso cabe 
no m.omento, vir trazer sua cooperação indispensavel- ·para qu-e tenham .ca-
ra.<:~~J' v,alido os a:ctos de qae lançou mão o ·Poder Jlli -ecutivo e de q·ue deverá 

·lançar mã.'O ·se1~p{-e em. cri~~.s seJ:p.elh11tJiltes. (ApcYiaàos .:) ' . · 
Sob este ponto de vista 'não SO'lllos um tribunal de· jul·gaanento, somos um 

tribunal essenciwlmente ·paU.tico, q'Ue tem, em ·r ecebendo a eX!posição motivada 
das medidas excepcionaes exe outa:das em · taes O'C.casiões, de estuda:l-~s l><"lr P. 

dar-lhes o ' seu assentimeJ1'to; afim de ·que essa s meclitlas p(1.ssem a cohs titu;r 
não leis ord}narias d9 ·paiz, ~as s~am a,cceitas, completada:s, tomem. o caracte r 
de m.e'didas exce>p'Cionães, :é certo, mas sancci:ona das por todos os poderes da 
Nação, -como' legitimas na época em 'que foram empregada$. 
. .Desde que ·31ssim _é, Sr. Pr~w·ente, por força Q_.U:e. o: Co)l-gresso ou l!lpprova 

· ou proflig a taes. m edid?-s; se as _ap})i·ova, d-á-lhes o 'caract er de leg itimida de que 
eJ.las não teem,- emquamto· não se ·cl!á o seu pmnunciaJIDento; si as profliga , n ão 

· simultanea,mente, m as -pelos -.pro-cessos especiaes, p elos mEl'ios ordinaTios e coJn-
•petentes q•ue o Congr~so .'tem, vká como Donseque·ncia fat<\-'1, logi>ca, a respon-
sabililda:de· do •POder que ab·usou -na a:usen cia ' elo poder - ·seu igual, a:té o exa-
m,e daqueNas e seu juiz, _ desde que as cons ider.e abusiva s e a rbitt:a:rias por 
quàilquer mot-ivo ' que seja. · (Apoiados g eraes.) 

'E' clar-ó, p~)s, Sr. Pi-eliidente, q•ue conheçendo !las . medi:clas, ·o Congresso, 
t r.ilbuna!l político ·para '.esse effei to, a-pprova ou -r ep.rova <i procedimento {\.1 

Exe cutivo, sem que isso ·lhe tire mais tarde o' caraDter de julgadOt-, q·u e só. 
pelos pr-ocessos esta>tuidos poderá, ent ão, -revelar aqueHa s que não m er ecem o 
assentime.nt.o da assembléa política. 

Se no m"odo ele dar esS?- ruppro•vação, c1ue legitima um ac~o , h a cli•scordancla , 
•no fiundo, comtmdq, as noosas opiniões sã o as mesmas . 

,E a pr-oposi<to de taes' ructos , Sr. P.residente, eu r ev ejo pelo' espirito 1 

grande ocam.•pa nha q~e se Je:vl!lntou no Congresso Americano n a.' sessão de 1863, 
··q-ua~do se juJ.gava das. medtdas de q11e lançára mão o :P-r esidente, para des em c 
penhar-se das funcç~es que lhe cab·ia;ni, .. 

O Congresso A.merickno, que abr.ira mão de todos os seu s dire itos, que 
~ntregára â Lincoln a ma~s a:m·pla autorização, os 1nais laq;os poderes pa ra 
e-nipr~gar to·dos os e~edientes de q·ue ·tivesse ·necessida-de pat·a suf.focàr ' 

grande rebellião que ' se alastrava pelos E sta dos f ederados, entendeu sus ten -
. tal-a por ut~a erronea, para mim, concepção dos seus deveres, que não po-

diam au1ori~alc9 a ~h=r a si de novo, no momento e_xcepciona l do perigo, , 
ãqu ellas mesmas. a:ttrib.uiçjjes que entregm'a confiante ao homem que 1·esum1:1 
attri'b.uições . que., entregani. -confla.nte ao hom em que reSUh1ia pa ra toda a n a - . 
cionoodade americana fie~; as es·peranças de paz e pr.~p_eridade . 

Motivou-a o criterio a estabelecer soDt·e as pt'(} Videncias a tomar, para cju ~ 
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se. tQrnasse uma · rll'ali'dátle i.ntangive1, evildente ~ dil'eit'o· imal'i'erüi:vel dos. c_í<1i.> •• : 
<lãos americáJn{)S \}Ué se queriá. f-urtar a os tri;bunaes e:x;cepibiQnaes e ás prisões· 
.arJYitra.rias, .JJrp'CU.râ(/.0 'COmbater em todos OS terir.enos •pela mag.istra:tufa: Í\Ór•te·-
a!nericana e a que o pal'la,m€-Jito ·nessa ocdálsiij.o (}U~z bambem n,eg'Bir a stm 
acquiesc.encia, o seu assentiline:iltQ·; 

··Eu revejo atriu,;., Sr. Presi<d~nte, posteriorttnen:t:e a . e:!ttlÍ sessã,o de i-SS3 · t 
gram:de diSCIUSSM, a dis•puta homértrca que se Úivam.tou dé 11ÓVQ '·n6 Côngi·eisSú' 
Anueúca,no,. qumido pos.tei·dol~•ênte á cessaÇfu:J da luta, pwoirfi'ca,do o g.r~n '!e . 
pa.iz, q.u e nós ,Jfrocuor<ámos t-omar 'como mod·elo de nossa vida, poUHca, tratou-
se de axÍ,uHa:t:a1' e juJgàr da respons..<Lbilidade presidentllrul; e o parti-do dos que 
CO!!UO O meu nobre a,miogo deputado por iÍ'•á'naJmibUCO' S·é tleixa levai·· pel•aS m!~ · 
ragéns 4a· liberoa'de, a.JOCU'S!!-Va o pal'tiào republl!cano de ten~ ju.stirfica.T, como · 
medi<d•as de sa:lvaç[o ptil:J'Hca, .medl·dás ino~ristítud~nae8 dé qUe s·e há.v1á làh7 
çado mãJo para vi.ctoria da causá f·ederal. 

·Estamos ap.p·roximadamente, dH-·~ a ' mi-nha fa:ntasia de pNndpianté, quasi 
que nesta situaçãJo: all.i, cOilnoó aqud, havia os que defendiam a Joi!berdade, no · 
seu -entender am·eaçaJda, e os q•Ué se f.aziam ilmpOipllJ!lares, - generosa 1rnpo;p~u
Uariodàde .essa! , - . co:r'il a . defes·a do pOlder publi'co; e, como a.q ui, não oareciaàn 
elles dos que ·a:ocusassem os r-e.J,JtlblÍocrunes gov\erni.srtas de d€1ferif;lel"em e ljra, 
·ticarem actos inconstituci~:iiB~es ' para a· v-i·ctorla da cati;sa federa.l, que trium~ · 
ophou , naua semdp as m,ediodas e~ceJ)'Ci-onaes ante 0 :ful·gor d-o trfurmpho <ibitido! 
(M1/!Íto be.m; . ntuito bé?n.) · .. 

. . Eu pergunto se 'o Presidente da R ep·ublica exoedeú-se .na.s medi,das de qü ·~ 

}amçou :rhão .para debellar •a revolta de .6 de Setembro· e ·ha u;m gt·üpó de . Se-
nhores deputados que 'responde _:_ evidentemente - sim; o c'hefe do ·Govern o· 
cexcedetHse, .praticou: actos inuteitJ, pra.tkou actos cot,tt·arlos a toda ordem . 
jl\l.r:idi•ca, ~onio já ouvi· dizer-se nesta casa. 

Ao .pwsso que ha um. outro, Sr. P.res.idente, 1nais numeroso; ele mais fueis 
inter.p.retes .dos rselitim,entos 'POpulares nesta· questão .(!l-1Jo·iaàos e não allJO:iados), 
mais Mentirf•1ca,do com •O sentir ge'!:al dé toda a naoiomvl.iJdade .qu€ responde ~ 
não; o S•r.. V1ée-Presiodente da RepubHca não . excedeu-se de · modo a m;erecer 
·re•paro ou .qué se lrhe ,profliguem os wctos. · (A.poiado~.) s .. Ex. não excedeu- · 
se de fónma a ~merecer q ue ô Congresso r.eJ)Tove uma ·só das m·edLdas ·de -q'l!'e 
julgou dever lançar mão. ''(Apoiàdos ger11;es.) . 

;:m. esses Sr. P~·es·j,dente, estão cer.to•s e seg1m·os dos e1}siorirunentos de Bluuts-
~_Mli, a qu~ :r~e r eferi .ha rpoúoo, :- que o1 Estado ê·· pessoa j~ri,dfca· de' orrlem 
tão elevad•a, que a .necesstdade de sua cunservação, ·d€ se' manter a sua intec 
gridade, a Sl\la .ex>stencia, amtOTiza ionfracções mcnnimt·aneas da lei e a ' suspen-
sfu:J tenipor&ria de todos os direitos individuaes. · . · 

· Toda a · diS'CU:Ssão, todo O desencont'l10 de opiniÕes no l!!SllUhl1p-to nasce (i e . 
n~ termos re.gurramentado o art. 80 e oseus pa;ragrruphos, um dos pontos mais 
(lelicados df'!. Con!!ltitudç.ão de 91. 

11 
Ü SR. ERICO CoELHO: - 0 . cul-pado ê o leade?' · t1a rbafot·ia; ·que se Ci:ihfêSs<:t, . 

no ca.so, crimin oso por oj11issã{). , 
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<Ü SR. :.ElNÉAS MARTINS: Senhores, o meio d·e obciar a todas · estas que.;;-
-tões o me,io ·de coctal-as de vez, e ra termos estatuLdo, como se faz p•reciso, h <t 
tanto ternpo1 a lei r eguladora do estado de sitio. (Apoiados_.) 

0 SR. ANIZIO DE ABREU: - . Nos Estados Un\dos não ha. : 
O SR. ENÉAS MARTIN: - O aparte de V. Ex. vem ·l).in'da em meu auXilio. 

Os •pÍ:Lizes como a Frwnça e a Allemanha, para não flallar em outros, quo 
iem~ o · sitio regula;do em lei especi-ail., são uma c ousa e os paizes como a In-
_glaterra e ·os .Estrucuo.s Uni-dos, que não o tem, são o:]ltra. O wparte vem em m e u 
socoor.ro, porque na Ing-laterra e nos Estwdos iU-nidos só ha a observar prax3;S 

-e se f.ormos a admittir entre nós a · praxe como substituindo a lei, ao menos 
inerlsündo esta, assim é que arma:remos o Po•der Executivo das mais. amplas 
.a:ttribu-ições e do ma;is incontoot.a:vej dkeito de V•iola<r, de rasgar, de supprimi1· 
mesmo no todo por momento!l a C'jllStitlliÇat.- . 

0 SR. ANIZIO DEl ABREU dá um aparte. 

O -SR. ENÉAS MARTINS: -Como se dá agora e ha de se da r, em que o Po-
·tler Legisla:tiv·o, força politi-ca por exceJ!lencia, tudo resal-va. Mas, dizia e.t, 
-que a ·causa 'tde todo este desen'Contro de opiniões é a faMa da lei organica ba 
~eguladora do sitio. Este, sgb o ponto de vista constitucional, é diverso para. 
mim; segundo a origem, e segundo ella tem ef.:(eitos diversos (-mwitos apoiadas) 
.a o menos emq uanto f1car• conio lettt·a vag-a, ·como disposição generica, o artigo 
constitucional que autoriza a suspensão .das garantiaJS. 

O sitio deve, segundo o . espírito e a -lettra da lei, ser decreta:do pelo Con-
gresso e, neste -ca-so, é a.m_plo, por emquanto, pelo amenos, porque o Poo'de·c 
L egi:siativo é o unicci, competente para legislar sob-re o a-ssUJmpto. 

Mas, o sito tem 1 outra natureza, · tem outros eff-eitos, tem o~tra esphera dé 
acção qu a ndo, na ausencia do Poder ·Legislativo, é de dec-retado pelo Pod'lr 
'Exec;utivo. (A1lOiaclos geraes . ) 

-Um\ es-tudo ligei:o da disposição constituciono~tl sobre o as-sumpto leva-nos 
:a esta convicção. ' 

i 
-No sitio decret&d-o na ausencia do Congresso pelo Poder Exer.utivo ha dUas 

'l.ln·icas ·medi-das de que o Gove1m0 póde lançar mão: -a detenção e o desterro . . 
Mas, e<ssa é a norma geral traçada -pela Constituição, para: que sobi'e ella 

se modele a let orgam-ca d~ sus_peThSlàc de :;a:-:-a:üia." com~t1tucionaes. 
Nó·s não :podemos permit'tir,. nem a· Constituição, detenção e o desterro >e-

'IJão como meditdas repressivas. 
E' claro, é evidente que o P.oder Executivo não póde al'rogar-se, não tem 

-absolutam-ente ·e).U tempo a,lgum funcções judi-ciarias para que possa infligir a 
a .Jguem a medida repressiva ou punitiva da Constituição. 

Se não tem esse p.oder, ha -de recorrer a um juizo, a um arremedo de tri · 
bunal, mesm-o, como já ·se disse 'l.qui, e twl tribunal não Póde de maneira al-
guma ser um tri-l:m-Íla;! normal: ha de ser. f óora da!!- linhas gerae,s do nosso sys-
thema judiciar-io, de occa.siã0, ex~e.pc!onal, limitada a su·11. es~hoca (ja a cção ao 
t em po em que- tem de agi~ . 
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· E ahi está já o espirito da lei a;utorizando o' Governo a tomar _medida qu\> 
aquetla não especifica claramente, mas eV'idencia-se aJOS oUrhares desp'l··~venidos. 

Por outro lado a Constituição estrubelece o sitio deoretaJdo '( peto Congresso. 
Hou'Vesse a lei regúladora daq'UeRe e a questão estava cortada, oom<J dLgo. 

desde que o Oorigresso suspendeu as garantias em uma, !oeaJlidade dada, o 
Executivo não tem mais do que lançar mão da lei regulwora des·sa medida 
e ··rupplicail-a á região sobre que ehla roi lançada. Não tendo nós, porém, uma 
lei dessa n a tureza, oU'ja n ecessidade é im.discutiv.ef e hoje ~orna-se maior, per-· 

. J 
gunto: o que se tem observaJdo com o sitio em nosso paiz? 

ILogo a,pós a aJScensão a,o .poder do Marechal Fl<oi-ia-no, quando ma-ni.J'es-
tou-se a revolta de Sa-nta Cruz, 0 Congresso Nwcionwl, desetiando de suas ban-
oardas principwlmente, conifi<Ju ao Presidente da Repu1Jlica poderes discricio-
navios, rubso·1ut<Js; paira dominar, não e da ordem publica que a:ppar~esse . 
. \T?,ocam-se innumeros · e calorosos apartes, que. inten·ompem- o oTaào?-. O Se-
nhoT Presidente faz soa1· os tympanos, 1·eolamanào attenção.) 

E' mna informação essa que acabo de ouvir de a1ta valia historica; eu 
pensa•va que e•ra SÓ· á maior.i:a do Gon&i"·esso que cabia essa. responsabiHdada 

' c1e haver i•nvestido' ü Poder E xecutivo de facu1drudes di!scdcionarias; estou ven-
do, porê11:, que a maiorta tem tambem o seu pedaço de culpa... ' 

O SR: LAMoUNIEJR GouoFREIDo: - Neste vonto a inform·ação não é verda-
deira; V. E .x., recorrendo aüs an·naes, V•erá a votação, que foi nominaJ. 

0: SR. ENEJAs MARTINS: - Não estou fazendo his toria nova e· para metl 
uso, repare V. Ex. 

O que quer 0 deixat· patente é q·ue, ao separar-se em janeit'o de 1892; o Po-
der L egislativo" investiu o Presidente da Repu:blica de poderes ex.cepcionaes os 
mai-s !lJIDPlos, não se dando ainda tal investidura, só para o caso Silvino, que a 
provocou, mas para todos os 0 utros em que fosse nece.ssario usar della, afim 
de manter erecto o 'principio da a,utoridade. 

Mais tarde, no 10 de AbrH, quando ainda por falta de uma lei regula,dora 
do estado de si-tio, .o Executivo, q~e não tem funcções judi'Ciarias, a,ca·bou com 
a vitaliciedaà•e de funccionarios publicos, annunou patentes militares, e o 
Congresso; manrtendo a sua '[)rimeira theoria, se tornou uump'lice e soltdario 
n esses a;ctós .. aff·irmou-se ainda uma vez que o Gov·erno, suspensas as ga;ran-
tias con~titúcionaes, tem a ma;is ampla !Lber.da;de ,de acção. 

Precizo, Sr. Presidente, reportar-me a esses acontecimentos para mos-
trar que, si •ha algue>m que tenha. a nilma do, si é que os houve, actos arbitrario.s 
do Poder 'E:x:ecutiv6, esse a,lguem é o Congresso e pura e · e:xoclusivamente aó 
·e'J•le. 

O SR. LINS DEJ VAsooNcEJLLos : - Razão de mais que, com es·se proceder, 
nos assistia i;>aii"a não vota>rmos o adiame nto . 

O .SR. E,:NEJAs MARTINS: - Não ha de ser por isso neste momento, em quo 
se apuram as maiores responsabHida des do governo, a nte a crise mais aguda 
e rperi-gosa conturoad!ora da vida nacional, que se h a de vir sa-lvar, si é que o 
<:onculcaram, o l(ri.ncipio constitucional em toda sua plenitude. 
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Parto deste p.rinc1pio: dBsde q•ue n ós não temos "e i t•egul.a;dora do sitio· e 
que o Congresso já mo.st-r-ou ao Go-v-erno, em Jruneil~o e A;brR de 18·92, que o 
Execmti-vo, na àusencia daquelle, pôde lançar mão de tmios ~ meios qu€ jul-
gar necess_arios; h a-vendo, com-o ha, arestas neste sentido, cam.o vi aJ.legados, 
por occasião de discutir-se o aJdiam-ento - nós não podemos pôr em execmção, 
em que _peze aos meus honrados co-llegas, defensores platonicos da· Consti-
·tuiç:ão - açora, tarde e a máls horws, sobretud-o depois de p-assa;do e peógo, a 
!Plenitude da verdade e do espír-ito constit-ucional que o prhruetr0 a illudir, se 
alguemjá o ihl~di:u, foi o Congresso, atembr-iza;do em fa;ce dos le-vantes . aApoia-
dos geraes. ) 

Oh~7 P,Or isso, , Sr. Presidente, .para o {Poder Legislativo a responsa;bili-
dade que lhe <c·a;be ~ face da nossa hi-storia co-ntempo-ranea pelo máo empor~go 
que porventura se -possa if·azei: das fwculda:des qu-e a Constituição dá ao Pode~; 
Buhlico por occasião da suspens"ij.o das g<arantias constitucionaes. 

De um modo original se tem distinguido e differe-nça:do nesta casa as 
medidas de quB [amçou mão o Sr .. Vice-Presidente da Republica; de algumas 
fazem~se medidas inconst-itu'Ci-onaes, de outras intol-eraveis, ou emfim, excmsa-
,';eis, de a;ccôrdo com o. aparte que ouvi do nobre r ela:tor do parecer em debate, 
o Sr. Dino Bueno, quando orava ci Sr. VaMa·dares. 

A!p6s essa distincção, que teín m .uito de ~ywsntina e em que sobresaheu, 
E.JS nnedi.das intol-eraveis' ou injustificave.is, ,.peninte os preceitos da sciencia ju-
ri•di<ca, _co·mio Se cliz em phrase mais retumba n tes, eu quizera 'lUe se me for -
ne<C'€Sse o criterio hyper-scientif-ico com que se as estabelece e se as enumera, 
sob o ponto de vista da acceitação, e~ m edidas j•ustificaveis, pelas n ecessidades 
e medi-da.; injustifi<caveis e fnuteis perante essas mesanas necessida:d('S. 

:r-..·en. é ocioso .esse meu desejo: 0'11 justificaveis ouo injustüiloavelf.:, segundo 
um tal criiE>rio, o q'ue ellas teem de comm-um, o que ellas não po'iem deixar de 
ser é - extra-legaes, fundindo-se todas, queiram-n'o, em um typo unico: ~ 
o de 'inconstituci-onaes, por" sel'!>m todfl.s violações ill-udiveis do Estatuto Fun-
damental , 

Diz .. se, par exem•plo, que a Oama:ra pôde e deve a;pprovar a emissão . 'lo 
papel, feita pelo Gover:p.o para satisfazer as ãespezas da gruerra, a mobilização 
da ·.gu'<>:d'a tiwCionai, ó recrut.a;mento, rporque, segundo se disse aqu'i, que re 
crutament-o, ·houve e em massa ... ouço ruffirmar que se p6de e dave approvar, 
e•11fim, t.odm~ os a<ctos de que lançou mão o _ar. Vice-Presidente da Republica., 
menos os decretos dé -28 de F evereiro e de 5 d€ Março deste anno, porque esses, 
asseveram. não só . ill·j>UStificaVleis, como intoleraveis em face da Cons-tittiição: 
sfío- violadores dos mais comesinhos dos princi·pios juri:dtcos. (A-poiados e n{J.o 

tipopia.dos ,) 
I!>:tta ~; e,'li~a, não comp~.ehendo, S.r , P.resiéLente, qual a diff-erença subtl! "' 

engenhosà, mas inuti'l e tncabida, que se p-ossa f•azer entre uns e outros actos. 
o que n1ng-uem contesrta, o que não ha argucia de tribuna parlamentar 

ou for~nse capaz iie iUudir, é qrue lodos eHes são usurpações fe<itas pelo Poder 
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~xecutivo de fumcções qu.- s6 &no:rmalmente lhe poderi'<llm vir a ca;ber, enfei-
x·a;ndo-se-~•h'es nas mãos todas·. Of'! poderes, decouentes da soberania. 

·- E' vio1açã.o constituciona;l. sob o ponto . de vista ·mais l•argo em irue por 
agora me collooo - ass1m a emissão do papel-moeda sem Ji•cença do Congre·sso,-
como a mobilização da guarda nacional, o recruta;rnento, o a;diamento das 
eleições e, dadas as allegaçõ.es dos meus honra'd-os adv.ersa·r i-os, a ' OC€à.ção dos 
tribunaes mi.Jitares para julgar pai21anos, a creação dessa justiça de excepç'io, 
que os decretos de 28 de · Fevereiro e 5 de Março constituira;m, es.pes·inhando 
par um:a vez as maits rudi!rnentares n 9ções de il:i>reito e de justiça, no entend~r 
d-os que os combatem. 

!Comtudo, St·. P·resi'dente, . encarad·~ ·p-or um·. ;ponto de vista mais es•peclili 
esta ·Cl·eação de tribnnaes militares não se ,pôde dizer, assim com ares de 
asserção irrefutave·l, que seja attentatoria dtneotamente t:ontra preceitos con-. 
stitucionaes, n ãio ha •um princi[)i-o fundarrnenta;l só na no.ssa Ca;rta de 24 de 
Fever·eiro, q•ue proMba terminante au e~pHcita;mente a creação de trtbunaes 
de excepção em um momento de perigo pUJb1ico. 

E' uma garantia, oom-o quatquer outra, o j'lilga·mento no fôro commum i:> 
segundo a lei preexistente (art. 72, § 15 da CQnstituiçãJo) e, portanto, se no 
momento de grave commoção, de per.turbaçiito da ordem, o Poder Executivo 
pÔde lançar mãJo de h J'das as medidas que entender conv•enientes paTa sal·va-
ção da ordem .pubU>Cil, pergunto eu: ' - E' ou não explicavel, .em face ~los 
textod constit'U!ci-o·n<~~es e dada a . 'fa;lt<} de lei reg>uladora d.o si·tio, a oreação dos 
tri'bunaes de excepção pelo p-oder investido; duramte aqueNe, dos mais amplos· 
e largos poderes? 

A respeito desses tri•bunaes, bem ou ma l orient'<lld-o, parte deste principio -
a sim·ples decla,ração de estado de sitio tra z como consequ~ncia immediata a 
necessidade d'o seu estabeiecilment-o pa;ra conhecimentos dos cr~mes, dos atten-
twdos contra a ordem publica. (.A.poi~do-s, apartes, contesta:çÕes.) 

Não se a,p.ressem os meus dignos coHegas, a cujos ou'Vi5los soam ma l essas 
palavras tão sinceras e de bôa fé, quanto. a.s do q•ue se c'ontestam; hei d-e 
dustificar o meu penaa;rnento, qotie nem é orig'inalidade nem constitue cou·slí 
nova nos 31nnaes desta mesma casa des·de o tempo do imperio, c;m 'cujo libe:; 
ra;lismo tantas v.eze8 vej'o ;pilo curar-se armar a ef!-eito. 

O' SR. ANizro DEl .ABREU: - A13oiadissimo. Nesse ponto aind-a' con:cordo 
com V. Ex. em g enero, numero e caso. 

'Ü SR. ENEAS MARTINS: - Mas vamos frizar a;ntes a distincção byaantina 
que se engendra .entre as me didas inoonétituci-onaes que s·!l referem ã.s attribui-
ções destinadas, origi•na ria e ex.clusivamente; ao Congresso e os tribunaes . que 
consl!ituem a verdwdeira pedra de escanda;!o desta discussão. , ., . 

. s •eja-me concedi•do o aflfirmar desde. Joogo que taes justiças de ex;cepção nã>o · 
estão prohihidas ex;pressé.mente p<O'I' disposição nenhuma ' de nossa Constitui-
çã:o e c~n!0lu1r em seguida que si se pôde admittir que o Go'Verno, l•e'Vado pela 
necessida de da salvoaoã-o publica fizesse dinheiro para comprar ·armada e pa ra 
mantér <i exercito em pé de guerra como ma!)'teve; "si se páde admittir q•ue 
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J)IU·desse V'iolentar ns cidadãps, CJbri·gando-os a fazererr1 serviço n•ili tar; si E e 
>póde aJdmittir que pra;ücasse tantos outros actos que são attribuições, que só 
competem taxaJti:va e e~pressamente ao Poder Leglsla>tivo da Repuhlica: com 

. maioria de razão devemos admitJtir, como impostos ou decprr.entes dessa mesma 
necessidade taJ!J1bem esses tribunaes de eX<cepçã'o que não ha um texto de lei ' 
.prohibindo ou condemnando, (Apoiados.) 

UM SR,- DNPUTADO :_ - São modos diversos de interpretar a lei. 
O SR. E'NÉlAS MARTINS: - Não ha tal; aqui n ão ha para onde fugir .. 
S-e entre actos, determinados !todos pel-a necessidade de úm·prego de 

medidas energioas em bem da salvação do Estado, póde-se distinguir consti-
tucionaes e inconstitucionaes, é clruro que, a relevarem-se e apoprovarmn-se 
estes, tudo -rreva-a com mai!S facilidade fazer o mesmo em rela ção wquelles .• 

Ora, na hypothese,' temos de um iado actos verdaideiramente inconstitu-
cionaes, . como os que violarA o art. 34 da Consti-tuição e o violam, além 
do mais, , por:que m e:;;mo na constancia do sitio o _unic.o pode1· competente 
opodla pratica'l-o; P,e outro . - a cto's que n ão têm contra si nenhuma dis-
·posição prohibit:va, ou clara ou indicada _pel-o espírito da lei, uma vez que 
referem-se a garantias ·constitudona es, su spensas ~oda3 ]}Or eff·eito do sitio 
" todais, repito, poJ:'que -nenhuma .restricção adm;ttio o Congresso ao que 
decreto.u em Setembro e de que· foi prolongamento, dada a identidade das 
causas e motivos que provocaram o que. vigorou até 30 el e Junho. 
(Apo iados .) 

A ace·tarem-se aquelles . inconstitucionaes, mas justificados pela neces-
sidade, por que ~ssa repugnanc:a frouX<a •em tolerar os segund-os, inataca-

\ veis, digo-o selr,l Teceio de acha:r-m e em erro sob o _ponto de vista da fa-
·Cul'dade ou· da ];)ermissão de s·erem •creados ? (llf1.1.ito bem.) 

Esta questão que tem preoccupado os esp·iritos desabu swdcumente L-
beraes, com~ uma vi-olação tremenda da C'qnstituição, ·não re·VJeste a gra-
vídacle que algun 8 lhe em]>restam, sob a face, por que a coJ!.Sideram, de 
negação dos >p·rinci·pios jurídic os e constituciona,es. 

E' tão ou, p-erm.it1:a-se m•esmo, é mais grave perante a nossa Consti-
tuição a emissão do ,pa-pe],-moeda o attentado contra a hberda.de do indi-
viduo, fazendo-o entrar para a miUcia dvi-ca, para 3.5 forças de linha e dl:' 
paora o campo da batalha bater-se forçadamente, é mais grave isso do que a 
creaç.ão dos tribunal?s Q.e exceopçã-o, determinad·os peb. ne'cessitõad·e creada 
pEi!o estado normal do sitio e ainda não eliminados da nossa legis lação nem 
da de m~itos ·povos, (qUie tomamos por mO'delq sempre), como regresso a 
-qm Estado de barbaria Jastimave1. (Apoiad-os). 

Para mim não póde h aver vaoEBações, não havei:á duvidas sobre i~ 

possib:lidade legal d-a -creação dos· tribunaes de excepção, se estudarmos os 
dous actos legislativos em que o Sr. Marechal Vitce-P.residente da Repu~ 
blica se fundou e pro-curou •basear •para .decretal-o·s. 

No decreto de 28 de Fevere:ro diz •S. Ex., que estando de pé, 
do ainda s-ido revogada a resolução n.egislativa de 1838 (Resoz. das 

não ten-
Oamara., 

I 
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de 24. de Outub1'o) que assimila para os mili.tares em tempo de guerra . o 
estad'o de rebellião ·com a guerra eJCterna e valendo-se S. E.x. ainda da 
lei ·de 18 de Setembro de 1851, que no art. 1• §· 6o declara que todos o.s ~~
mes qu.e se acham esp·eciücados nesse artigo podem ser commettidos por 
militares ou paisanos, e, ou commettidos por un:s ou por outros, . hão (le ser 
julgados por conselho de guerra, de jurisdicção especial, vrulendo-se des~M 
actos, repito, o Sr. Marechal Floriano Peixoto fez testabelecer p" jurisdi~ç~o 

especial para aquelles crimes, que relaccionando-se oom a -revclta de ~ de 
Setembro, esti·vessem ·incluídos nessa Iegbs·lação excepcional. 

O orad-or .que hontem se O'CCUpou d-o assum·pto, o meu di~o· coUega o 
Sr. Erico Coelho, extranhou que B. Ex., se valesse do decreto pe 1838, ql!-e 
é um ·diecreto .caduco, no seu entender, e revogado pela lei de ~851. 

Com o devido respeito, como na linguagem :forense dos embargos descordo 
da opinão de S. Ex. neste p.onto e sinto aJté a sua ausenc.ia. no recinto. 
para que melhor me pudesse esclarecer e me viesse, se não convencer, pelo 
menos ·chama r ao ·bom caminho quando. porventura delle me affastasse. 

· Mas não ha revogação, nem tacita nem ex;p.ressa, do decreta dJe 24 de 
Outubro de 1838; portanto, per·sistem em tempo de rebellião os · artrgos mi-
litares para tempo de guerra ap'plicaveis ao rexel"cito e persistindo o ~ · 6" 
da lei 1851, onde se diz :que, se os crimes .que elle refere foram commet-
titcios por militares e civis · devem, t êm de ser ju~gado;; ·pelos c.onselho.s de 

Posteriormente aos artigos de guerra . de 1763 que ainda estão de p.é 
g-uerra com jurisdi<:ção excepcional. 
e infelizmente para o exercito e para os creditas da nossa nacionalidade, 
como cul tora das aettras jurídicas, ·por -occasião das agitações se~ic).o::;us 

da Regencia, o Poder Legislativo, v endo •que havia necessidade de repri-
mir com mão forte e com energia os m ·ovimentos, sobretudo quando elles 
partiam do exercito, assimU!ou IJ(l ra o effeito de estabelece~ penas mais 
severas, •prompta s ,e efficazes, o estado de rebellião ao esta·clo de guerra 
externa. 

O decreto de 1851 não derro'gou em qousa nenhuma o decreto de 1838, 
punindo certos crimes que os art igos de guerra .confundem e baral·ham 
e p.ara os quaes não estatuem penalidade justa e propor'Cional., d~sa)ond<.o 

ainda para tempo de guerra sobre certos outros, como sejam a espionagem 
e seducção tde praças nos q•ua rteis, o ataque a sentinellas e a entrada em 
~artaiezas sem .ser pelo·s .}uga.res ordinario·s . 

Referindo-se .a taes crimes, .a lei de 185'1 veiu a)Jil)lioar um remedio, 
um correctivo ao mal. ou aos defeitos dos artigos de guerra, e isto justi-
ceiramente, sob o ponto de vista em que nos colloquemos; igualar as 'P.en~ 

. que devem ser infJi.gidas aos c ivis ·como aos m'ilitares, por crimes. conimet-
tidos <le parceria •com certos e d.etermi.naclos fins. 

O intuito unico de ta·!' lei foi tornar a posição da paisano ieua:1 em tudo 
á do militar em tempo de 1guetora, a !nda ·que só para o effeito dn. penalidade 
para esse8 crimes. 
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Pergunto, J>ortanto, ·em que, se não ha di-sposição alguma. da fi·ei de 
1851 ·cántraria ou aut-h entica oip'l)osta dia r-ia mente a <ie 1838, n qs basear-
mas para dizer que é esta tornada caduca pela •primeira, que veio s:mple:;.-
mente melhor regula·r a punição em certos crimes ! . 

Ha a lguma cousa ~a lei de 18 de .setembro de 1851 que ofaça declarar 
1mprestavel o decreto que assimillou o tem'Po de r ebelllião ao tempo de 
_guerra externa ? 

Respondo consciente e convencidamente - não; a lei de_ 51 , nã9 véiu 
dizer qu e o estado de r7bellião n ã o · mais se assimilla ao esta(io de g uerra 

- -externa , m<ts, .pura, e s implesmente, q-ue havendo esta, C9.WO aq·u ella, os 
cr imes tae,s e t~es, já an tes referidos, serão os commettidos por militares 
ou -civis su j-eitos á m esma .pena e aos mesmos ju izes: - os consellh os de 
guerra . Restaurou legislação a nterior, q u e esta,belec'a differença qua nto ao 
'E!xercito mesmo, entre a .gue r ra externa e a rebellião ou commoção in-
test;.na ? 

Evidentem ente não; limitou-se a dizer: - ao tempo de guerra (e, por-
i:a n t o, n o de r ebellião seu ass1mi!Jado) sujeitam-se :.1. el~s assim os a,lls tados 
como os não alistados no exerdto. 

E ·uma vez que não ha disposição nenhuma sua; -contr a rianc1o a lei de 
'24 de Outubro de 1838, nem n a lettra, n em no esp.irito, .é claro e evidente que 
-ambas se -mantém, validas e ap pUcaveis no eorpo da ]eg;slaçã0 - - decla r ando 
I uma que a rebe-1-iião equivale •ã. guerra ex•terna e a outra que a penalidade 
e a jurisdi·cção a emp!·egar nesses estados são a~ mi'l~mas. ,a ssim ;!)ara os 
militares como pa ra os civis, que a segunda, . a de 1851, á queUes equiparou 
•c;m cert-os crimes . (Apoiados g eraes. ) 

O SR. PAULA R AMos : - V. Ex. está de uma r a ra f <=l iCldade na logica. 
ela a rgumentação . 

O ·SR. ENÉAs MARTi l'jS: - Mas, ~-enl:o ouvido dizer, Sr. Presidente, 
qu e tudo isto é pa.ra o exer-cito e em t empo de guerra ex terna , o que é 
-não de todo ponto exwcto uma vez que n a lei, causa de toda cliscorclancia, ha 
-di~;Josições es-peciaes, assim para o tempo de guerra n,o theatro des ta ou 
·fó.ra delle, como para o rtempo de paz . 

O argumento não prevalece, porém, pprque a %i J e 1&61, que como ha-
vemos de v er incide n o a r t. •83 J.a Consti·tuição, cllz rtue taes crime~. 

mesmo commetticlos po.r civis, são mHita res-·. · 
Póde 1st 0 ·semel-har na a!cl'Jl&rencla uma petição de principio que de 

fact o não é: - a som ma do racioclnio ·qu e es-tá. a ent.rar pelos olhos dos 
que querem ver é que, se ·h a uma -lei estatuindo pen3.s especiaes para cer -
-tos crimes 11.() estado d e g uer.ra; se h a ·outra, declarando qu e · a rebellião, 

. pa.ra o effeito de guena, militares .e -paisa nos são su jeitos á m esma-jpena -
no esta:do dé rebellião, identico ao de guerra, ljJ.or torça que o serão rt:am-

_1Jem. (M uüo be·m, t?'ocam-se ·m.uitos a1Ja1·tes. ) 
(Pausa.) 
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Suspensas por isso as garantias ·consl!it-11\C~onaes, suspensa, portanto~ 
a ·do · foro, s-uspenso o trabalho ordlna-rio das justiças communs ou de-
modo absoluto, suspensas as gararutias do art. ·72 ·.dá Constlfuição, haveria. 
violação flagrante desta, como àqui, se diz, manda1;dÓ-se mpp11car ·aos pâJ.-. . ,, 

. sanos que · commettessem - os cúmes· dá ~ei de 18•51 
estabelece pelos :tribunaes que &eou? 

as · penás que . ~I'! a 

A lei de 18•51 :separa penalidades para tempo de i)aZ e de guerr·a,, i,J~l<a. , ~ . . . . ~ 

militares e paisanos, conforme o therutro do:s -c1'imes, no ten:ipo de "'guerra 
de ·um lado e no tempo de paz do outro; sendo para _notar que, em' relaçãr;)-
aos crimes commettidos no tempo e no theatro da guer.ra, não esfabe1eiie 
diUei~ença a lg.uma, o art. 1 o ·diz (lê) -: 

Estes são os .cinco numer-os <1 0 art. 1° da lei de 1851, riumeros a.!lém 'dos. 
· quaes a mesma lei t em para.gra phos que dão out1·as -providenCia:! . 

Entre estes· o- 6°, que nos 1nteressa, diz o :seguinte: ·"os {!rimes ·de q\le 
!trata o !Principio deste ·artigo - nos seus cinco · numeras - ficam .consi-
derados militares, e aquelles que os corrimetterem ficam sujeitos aos j·~-

gan1entos dos ·c'onselhos de ·guerra, aiúda qu&ndo militn.res não . sejam". · 
E os que o antecedem ou seguem incluem · cert~s ' -érimes · qi.Je fa~em 

parte dos artigos de guerra de 17·63 e onde são estabelecidas penalidad~s 

diversas para milHares e paisanos, segundo estes crimes são commeiltidbs. 
no theatro da ·guerra ou fóra delle. 

·Cabe-me aqui inquerir: si no caso de guerra ext erna um paisano com-
mette os crime;; mi'iitares dos 'Cinco 'J}rimeiros -numeras do art. 1° da. 
'!.ei de 18 de -Setembro de 1851, tão bem •como os militares e por is-so mesn:{l) 
é s~jeito á jul'iséLicção dos conselhos de guerra; si isto se dá ·e 0 d~ret0o 
de Outubro de 1838, não es-tá r evogado em .parte ->Ilenhuma. por acto J.egis-
Qativo algum, por que razã0 o .Sr. Vice-P.residente <la Republica não po-
dia confiar, como confiou, a tribunaes militares . o j~lgament0 dos crimes 
da lei ·de 18•5'7, oommuns a soldados e paisanos? 

O !SR . BElVILAQUA: - Muito ·bem; V. Ex . -está ne verdadeiro pont0 de-
vista. Eu, pe~.o menos, c onformo-me ·com elle . 

0 'SR. ARTH'UR ORLANDO : - E O codigo ·pemi.l? 
O SR . ENIÉAS l\IIJARTINS: - - Já eu eB!J€rava ·pela objecção-, mas além 

de não conter esse cod.igo t odos os crimes e~::>eciaes, todos da ·lei de 1851. 
dá-se ahi o conflicto j·nevitave1 e ntre a legislação commum e a excepdonal. 

r 
No ·caso de perigo publico, quand.o as garantias constituci-onaes estão-

suspensas e não podem ·produzir effeitos ,praticas âs leis de épocas nor-
maes, qual a legislação a empregar? 

De ·certo q'ue não a ·constituída .para tempo de paz e normalidade, e-
isito tanto mais exactamente quando a zex · zegum ella.' mesma é em. 
;parte suspensa. 

As ·ne<dessidades ·:pubUcas e socia.es, n~qrtantio, a ~a;lvaçã.o da ordem 
p reterem temporariamente essas disposições d0 Codigo Penal. 
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E' certo que o meu honrado amigo que acaba de 'h onrar-me com o 
seu ·aparte e que di-scutiu a questão -com toda a serenidade accusou esse::~ 

tribunaes, os milita res, ·como infdngerutes d0 _preceito constituci{)nal que 
estatlle a não ·ret.roac tivi'dade d{j:,S lejs . 

,Sintp ainda n este ·PO~.t;o, estar em · desaccordo .com .S , E x . 
R etroa,ctivos não são . esses , t.ri:b:unaes , nem .. os . actos que os er JgJran,, 

porque a lei ·de 183·8 preexis:te , ao . mo!Dento ·do ·c rime que aqu eHes foram 
cha,mados a julgar e o principio .da Q·etroativida de b.;_seia-se na sua con-
c~pção m ais simples, -em que ·o ·poder \!)ublico sõ -n ão tem o direito de con-
siderar crime uma. acção ou , omissão que a nter:iormente não era cons·ide-
rada criminosa . · 

Esta salvaguarda das acções humanas não. foi por modo nenhum 
oa.t>Jt<!aJàa . 

Desde 1838 o exercito sabe que, nos ca,sos de r.obell!ã.o que elle pro-
mover (}ti em que tirer de .imnüscuir-se, as penas a il\cl'I}JiCaJr-se são as do 
t empo de guerra exter-~~. , ·e desde 18•51, por effeito do ·decreto d·e 18 de Se-
tembr-o que os paisanos rt:ambem S::tbem qu<;) e'!Jes . mancommuna ndo-se com 
militares, sendo socios ·co-parti.cipact es nos orimes que a lei .de 1851, espe-
cifica no •principio cro art . 1°, f?ão considerados mi-lita res pa r a os effeitos de 
applicação da pena. 

Nestas. ·cond·ições·, pergunto ao meu h{)nrado ami.go, onde a r etroaC(ti -
vidade da 'lei penal? 

Ha .aqui, Sr. Presidente, uma t endencia absoluta, uma tendencia con-
demnavel, sobretudo neste momento, em qu e o principio de autoridades se 
acha ern toda a iParte violentamente abalado ·pela base, ha uma tendenda 

perigosa para se -proteger ·em nome das liberdades publi:cas a ·tud0 quanto 
é movimento anarchico, feito sob a capa larga do liberalismo ou - do fana-
tismo politico. I 

·P ec;:.o, \Po-rém, ao meu honra do a migo, de que~ dis-cor-do, . que me honro 
·com sua atten ção para ouvir os ensinamentos de um mes~e. que nest~ pon-

to vem dar-me em auxilio o prestigio de suas Uções vigorosas. e indiscutí-
veis; quer o me referir ao Dr. T obias. Bari--eto, mes.tre entre todos r espe1-

' tado e em cujos "Estudos de Direito" vou buscar um ampar0 gener oso 
pa,ra susrt:entar•me. 

Diz elle, .referindo-se ao •caso de ·crimes .ide nticos ao •que· nos 'I}reoccupa, 
que ta es ·crimes sendo -contí-nuos, •Sr. Presidente, n ão podia haver n 0 nosso 
caso espeda:l, r etroacti v idade d e , lei penal no ·caso do decreto de 28 de F e-
vere iro porque ã 1eg islação a este respeito preexistiu . . 

E s te d,eoreto !POdia até ser d ispensavel, se rt'ivessemos a l ei de estado 
de siÚo votad'a regularment e, -pol'q·u e então com certeza seria estabelecida 
esta :providencia, que aqueLla não· esqueceria. 

Não houve r etroatividade da lei penal po•rque, como já disse, esta não 
so dâ em crimes de .tal riatureza. 
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E ·eis o que diz a . este respeito 0 mestre prant eado, a que acabei de. me 
aferir: " Relativame-nte ao -chamado delicto continuado ha logar .pru·a fa-
zer a seg1,1inte disti·n<:ção: 

Se a a;cção -continuada não era tida em con1a de criminosa, segundo o 
velho direito, só (podem ser juridicamenJte ponderados os a.ctos do dorninio 
da nova le i, :pois o .m·ime só depois della começ~ a exio;;ttr. 

Se, porém, a .Jei antiga impõe uma pena mais i~randa, o caso é di-
verso. Aq·ui todos os actos devem ser subsumidos no conceito de um -crjme 
uni co~ l1las a :pena ·tem de ser regulada pela nova lei - aincla que mais 
r·ioorosa, - (porquanto só no domínio dEiHa 0 mesmv crime considerado 
como unidade, .chega a attingir o seu momento final" . 

E' essa a condensação mais precisa, mais co·n':rpleta <lo que eu poderia 
exopor aqui, se quizesse explanar para demonst·rar a inexistencia da re-
liroa<:iividaD-e, a theat"ia, dos cr-imes -contínuos. 

Procurarei, porém, en-c3Jrar- ainda a questão · sobre dous outros 1JOntos 
de vista; ·um ê lembrado pelo honrad0 . deputado pelo P~au~y, o caracter 
que tem a creação ~os tribunaes miH.ta res e os effeitos dessa oreação, para 
ver -como no nosso paiz -~ no estrangeiro tem-se admittido a ,thêõria de 
l;u e , os tri-bunaes 
tingem e ju1gam 
creação, comtanlio 
e reprim.ir. 

milita.res de · excepção creados e m ê':,locas a normaes at-
actos anteriores concomitantes e posteriores á sua 

que se r elacionem -com a perturbaçã::J que visam castigar 

O outro, mais commum, mais sediço, · -nem carecia t alvez de ser lem-
brado nesta occasião, .referi'lldo-se como se r efere, a Úm principio tão l'U-

dimentJar da pratica •jurídica, que fôra i·ll'.C:Jerdoavel desconhecei-o. 
A lei que -creou tribunwes ,excepc.ionaes estabeleceu uma jurisdi-cçã~ e~ 

pecJaL 1para os ·crimes que se relacionassem com a revolta ou qualquer per-
turba ção da ord-em publica. 

E se é uma lei de j-urisdücção, uma lei que, estabelece um tYPo nove, 
uma formula nova de ~recesso, se assim me posso exprimir, retroage se-
gundo os princípios incontestados do processo. 

' A penaiidade existia; e ex.istindo a penalidade, existia tambem a . ju-
l'isdi cção .creada. 

O Sr. marechal Floriano P eixoto n ão fez mais ào que mandar pôr err, 
execução uma medida <Ie caracter ·excepcional, só empregada em occasiõe!! 

·. de IP,erigo publico e ·que por isso mesmo ant.riormente não estava sendo 
diur<na ~ ordinariamente exeoutada . 

Mas, Sr. Presidehte, não -quero fazer a;l legaçõbs :;ó pÕr mim, e por isso 
f.iz-me acompanhar de um r epositorio fecundo de .citações de .peso para 
queSitões desta ordem. 

Este -reposi!?rio a que me refir<J, jâ. foi de uma vez desd<;>brado aos 
olhos desta mesma Camara em um bellissimo discurso . do nobre dep~ta~o 
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Sr. AJ.cindo Guanaba~a, <J.Uanclo justificou actos do< Poder Executivo, pratl-
c:ados a 19· de Àbri1. 

Além clé ·um trecho de J)a!Uoz, a que já me ·referi, a ·praposlto do mo-
mento a que attÍnge a jur.isdicção dos tribunaes ·de justiça exocepcional, e 
por isso .deixo de r~produzi.r, q·u er.o mais especlalm~nte referir-me .a. le-
gislação fran.ceza, qué eu não sei si serâ. p~sta ·em duvida pelos meus hon-
·rados c.qllegas .que •. me ouvem. 

' . 
Diz a Cassação !Criminal frwnceza (Affaires Legenissei e isery) 0 se-

~uinte: "O !W'inaljl).io c1{1 .não .retroactividade das leis· não se applica ,semãio 
ao fundo do direito e não ' se . estende â.s leis d'o .processo. e de competenc:ia ; 
assim a jurisdi•cção mJ:Jitar substiltuida aos toribunaes rePressivos ord.ina-

. rios tpor effe.it 9 da declaração de estado de ,~Hio é competente 1J.a1"a todos 0s 
taotos que se ZiOttem á declaração dest~ estado, ain:Ja· .gtte· elles tenham 
si.do commettidos anteriormente" o • 

E, ein apoio· dessa doutrina, manifestara-se o Conselho de Estado: - , 
"As leis ·de P<I"o·cesso e de instrucção, dizia, as que modificam, quer a com-
posiÇão, quer a competencia dos tribunaes - são obrigatorias do dda em 
que começam a ser · 3\!)plicaclas n ão sómerite para os processos a iniciar, 
mas ·para os .começ;â.do.s ~ para ·a pu.niçãt d.~; crime~ c delictos ante1"ior- , 
mente pra,tiça'd.os • 

Aiém disto, disse eu já que .em mui·tos Jogares·, mesmo · no Brazil, ha pre-
·cedentes que justificam J}lenamente,'-como não ·é contrário á ordem juridica 
e constitucional o Tribunal de excepção. 

0 .SR. ÁNIZIO DE ABREU: · - E na dominio ra monarchia que não admittia ll 

estado <de sitio amp·lo e só mente com ~Suspensão de certas garanUas . 
101 SR. ENÉAS MAR:áls: - 0 estado de sitio de •ho<je é muito mais amplo a 

ainda tem-se tornado e tornará mais amp,\o, emCJi_uanto não houver uma lei 
regula·dor~ do sitio. (Trooan~-se mttitos a1Jartes). 

Mas, se pe.rsistiam ·os mesmos motivos, esses mesmos motivos autorizam 
as mesmas medidas e as mesm•as providencias, pat· .mai~ rigorosas que sejam. 

1
Mas, eu dizia, nos annaes desta Camara m,esmo 'se encontram e ,aqui estão 

a s palavras ·com qu€ o ministro .da Justiça <de então justificava no periodo 
regencial perante o Poder Legislativo a necessidade do Tribunal e_;Kcepci·onal 
em circumstancias e~traordinarias. 

Disse .J}or este tempo ·o Sr. Aguilar iPantoja o seguinte': ':Circumstancias 
extraordinaria~ ·demandam medidas ext-rao.rdin'arias e nem quando ·se ha in-
teiramente sahido da Ol'bita das leis, erigido. O Cll'ime em principio e calçadas 
todas as regras da moral, se pôde occorrer com ·providencias ,connnuns" .. 

.E com t~s ·palav·ras justificava o projecto ode !e!, cujo artigo 1° era as·sim 
con'c.ebido: "Os com.prehencUdos nos crimes de rebellião, sedição e conspiração 
·€ en1 todos os outros praticados, "antes", para o fim de commetterem aqu elles 
cl'imes ou "depois" e "por occasião deUes," serão processados na forma que 
~egue ·et::". · ' 

I Ol;'a, quando ha esta negação a:bsoluta d'ia retroactividade ela lei na. l1y-
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pothese de que trato, qua ndo ha este ensinamento proficuo geral ne legisla-
ção dos paizes todos, quando ha: ainda a legislaçã~ em vigor, quando temos 
tantos actos legislativos -ou of<fj>Ciaes que confirmam a doutrina, póde o de-
creto de 28 de Fevereiro rev-ogar essas disposições ou ser contrario a todos os 
precedentes .e a todos os ensinamentos juridicos quando se põe de accordo com 
elles?. 

Qual é a base. qual a razão .por que vru o Gongresso. dizer, que o decreto 
de 28 de F.ever~iro é inconstitudonal, posta de .Jrudo a questão da sua retro· 
activid'ade: 

Absolutamente .não se apresenta uma disposição ct>n.13tituéional e:x>pres·sa, 
já o d1sse, contra aq uella le1. 

E' certo, :Sr. Pr~sidente', que e~ já vi se •fazer arma de combate nes ta 
casa de um discurso do Br. Ca,mpos !SaÜes, em q ue •S. Ex., corno organ.ioox:Ior 
da magistratut·a fedé·ral neste paiz, sustent'!u, por principias que n ã o quero 
apreciar, não tenho tal;vez capacidade para ifazel-a (não apoiados), que os tri-
bv:naes militares não p-odem ser admJttidos em nosso paiz,. primeiro ]:}Or'que 
a Constituição da Republica estabelece taxativamente os tribunaes e a J 'ustiça 
F'ederal; segundo porque a mesma Constituição da Republica confere á m!L-
giJstratura federa l o julgamento dos cr.irnes politicos; terceiro porque a Cons-
tituição, Pl'Ohibindo a ']:}ena {!'e m9rte, es,tabelece· 'a revisão pa;a todos ·os pro-
rJessos crimes. que se findarem. Eu appello neste ponto para opinião do illustre 
relator oa commissão mixta, que é um dos ornamentos do magister.io da Fa-
culdade de Direito de iS. if:'aulo, eu a.pPello para o talento e o criü\rio juridico 
de S. Ex ., que va.i me dar razão e, nem pode deiXar de fazel -o. 

0 SR. DINQ BUENo; - Bondade de V., Ex. 
' f 

O SR. E!<"EA·s MARTINS: - O Mip.'•stro da Justiça do Governo ·Provisorjo., 
cuja sagacidade politi-ca e cujos conhecimentos respeito .e admiro, não é capaz 
de mostrar a prohl~ição absoluta, inserta na Constituição, de se crea1·em tri-
bunaes militares em casos anorrnaes, de que os crimes en1 taes épocas rea-
lizados vão ter a uma justiça especial. 

O argumento da .delegação do julgamento dos crimes politicos - a , jus-
tiça federal na da prova: - o que J:J.a é a exclusão de taes crimes da alçada 
da justiça estadual e a sua .entrega ·á magistratura Federal, que representa nos 
'!Dstados um /elemento co:mpletamente estranho e que, com a maior imparcia-
lidade, póde se manifestar ·sobre o assumpto . 

Além. di:sto, os crimes a que se ref·erern os decretos não· são crimes politi-
cos, são crimes militares, claramente definidos na ' legislação, não revogada 
ainda, e se nelles os civis são equiparados aos militares é para não haver a. 
i njustiça de aggravaçã-o de .p·enas para es-tes qua.ndo o perigo é u_ mes;mo, venha 
de um ou de outro. 

Eis por que se diz que elles têm de ser julgados pelos tribunaes excepcio-
naes. Nein o Sr . •Marechal Floriano esta:beleceu, como não podia · estrubelecer, 
taes justiças de caracter pàssageiro e restrieto a um certo numero de ·Casos 
pe.ra julgarem todos os crimes pratica·dos por civis ou militares. 

O proprio Supremo ·Tribunal M.ilitaJt', querendo varrer de si a res.ponsa.bili-
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dade, temendo, no entender de alguns, .praticar, com gaudio para muitos 
aquillo a que l·he .dava occasião a legislação, veio confirmar as m inhas opiniões, 
pois, apezar da versão verda-deiramente acX 1tswnt delPhini que se tem dado a 
suas sentenças não disse .que o governo n ã o podia sujeitaT os criminosos que 
tivessem praticado ·os crimes previstos pela lei oe 185·1 ao julgamento de um 
tribunal militar especial, diss~ unicamente eni relação a uma sentença, a pri-
m eira, proferida em relação a Nilo Deodati e outros, que !leixM·a de julgai- o 
"porque os decretos de 2B '<'le Fevereiro e {i ele ll\>IG-rço não creara m cornpetencia 
e delic tos que já não se achem estabelecidos n as leis militares" e esses presos 
civis não cómmeteram, segundo a classi<ficação que lhe deram, nenhmn dos 
especificados naquellas leiS'. 

Invalida, de alguma sorte, essa sentença a ·doutrina dos decretos de 28 
de Fevereiro e ele 5 de Março? 

·Evidentement e não. · 
O que clella resulta é que se a classificação do crime de Nilo Deoda ti ti-

vess~ siâo outra, corno o devera, si tivesse . sido em qnmlquer dos artigos de 
guerra, que J?Udessem ser appJi.cados, o Supt·emo T ri'bunal salvo por uma in-
tel'preta ção bysantina, que procurasse n a occasião, não podia eximir de si a 
respçmsabiUdade desse julgamentó . 

Ai~da da segunda. s,entença, a respeito de outros criminosos, o que se col-
lige é qu e o tribunal declarou a lei retr·oactiva, opi.nião essa batida com toda 
a vantagem pelo Sr . Ministro Cardoso de Castro, . que revelou uma es.plendida 
orienta çã o jurid'ica e da ·qual deu pr ovà s exhuberantes no voto vencido que 
·>ssignou . 

. O qu e o tribunal disse nessa sentença, é que a jur:sdicção é milita r; a 
pena a empregar é qu e deve ser outra, não do tempo de guerra , diz elle, por-
que parte do principio de que a lei não retroage, mas do tempo de paz em que 
a lei é mais !branda. 

Em , qualquer. dos ·casos, ;portanto, ó Stjprerno Tribunal ·Militar não disse 
que o decreto de 28 de Fevereiro era improcedente illegal, que não podia ser 
execu tado, porque levava lá justiça excepcional •indivídu os que só podiam ser 
julganos no Fôro cornmurn. 

O que disse ·na pdrneira sentença foi •C).Ue aquelle::; q·u'" tinham sido 
mandados á presença do tribuna l não tinham ·commettido nenhum dos 
cr'Ímes especi'ficados à lei de guerra; e na segunda que, os ·indiv.iduos de-
viam ser julgados pe:os trrbunaes militares, mas a pena ' a emprega r não 
era a que se empregou, e sim urna pena mais aggravada, porque nessa 
occasião, elle pa!iaiu do pt:'inctpio <falso: errçmeo, de .que a lei não ret roage. 

E disto para a repulsa dos decretos combatidos vai um abysrno. (Mwi.to 
be·m; m.u i to bem.) 

O S.R. BElVILAQUA: - V. Ex. dá licença para um ap~tr-te, para fi car re-
gistr-ado? 

o . SR. ENEAS MARTINS: - Pois não, V. Ex. vem até em meu a uxilio, 
deixando-me repousar u m pouco os orgãos vocaes . 

O SR. B,EJVILAQUA (com vehemencia): - Não é crime de guetTa, não é 
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crime militar interromper a5 communkações de um exercito em opera-
ções, fazer saltar uma ponte, um, tunnel, pelo qual as forças em opera-
ções estão constantemente em movimento? 

Et·a simplet~mente o q,ue queria Deodati e não foi considerado crim~ 

rn:litar para edifi-cação de todos os ·bons patriotas. 
O SR. ENÉAS MARTINS: - S-into-me já fatigado, 'Sr. Presi•dente, mas cor-

re-me a n ecessidade de concluir a oração com, · a~ •qual tenho cançado a !lit- . 
tenção da C3Jmara. · (Não apoiados gm<JJ,es.) 

O 1SR. Drno BuEN.o: - V . Ex. tem def.endido ·o parecer da m,aioria da 
cornm!ssão mixta, do modo o mais . comp·leto possível., · cabalmente. 

0 •SR. FRANCISCO TOLEJNTINO: - 1Y.ila.gistralmente. 

O 'SR. ENlilAS MARTINS: - Estou cumprindo . o meu dever, explicando a 
minha posição de não adiaAmentista, de modesto jornalista provincia,no que 
no n orte, quando rareavam as noticias do~ suacesso.s a revolta, quand~ 

falhavam ·Cornmunicações com 31 Capital Federal, passa.va momentos an-
gustiosos, mas sempre crente na victoria da lei e da Republica, járnai~ 

desesperado da victoria do poder constituído, como a encarnação qille f oi 
da honra e do civismo nacionaes. (M~Lito bem.) 

Estou explicando o m eu procedimento de .hontem e de hoje, de repu-
blicano crue negou o • adoamento porque queria approvar immediatarnen t e 
todos os actos do governo, de •·epublicano ,qu e para o futuro .seguirá a 
mesma linha: de conducta do presente, porque estou cet-to de q ue é loucu r a• 
e desazo sonhar com uma reacção contra a politica que ·vae termina r, feita 
em nome da que vae começar. (Apoiados.) 

O SR. BElV!LAQUA: - Não ha solução de continuidad·~ . 

O SR. ·ENEJAS .l!t'ARTIJ:IS : - N em póde harve1· sob pena de no·vas e mais 
violen'tas commoções, t a lvez. (.A.~Joiados . >. 

A digressão, porém, afastou-me do meu · object ivo, a. q u e volto para 
con cluir a defesa ,que :llqui vou a lin·havando . 

DIVERsós .SRs. ibEJPUTADos: - Não a;poiado; está-o fe.zen do com toda a 
competencia•. 

O , SR . . ENEAS )'.i[ARTINS: - Ha duas afofirmações do .Se·. Cam pos Salles, 
Sr. 'Presidente, •qu e precisam ser debatidi!-S - a que sEl refere á revisão dos 
processos e 'á pena de morte e a que entende com a ·c::-eação taxativa d·os 
juizes e tribunaes com jurisdicção federa~. 

A r evisão do processo crime ·não implica a prohibição das medidas 
excepcionaes . 

. Esta revisão, garantida na plenitude da paz e estendida, corno c-u.ncessão 
liberal de liberdade indi:vidual, tão boa como 3J locomoção, por exemplo, e 
como outras constantes do art. 72 da Constituição . 

O •SR. Drno BuENo: - Perfeitamente; V. Ex . enca".·a a q1uestão pelo 
verdadeiro prisma. 
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O SR. ENEJA:> MARTINS: - Si esta revisão é uma garantia constituciona•l, 
pct·gunto: q uando todas as garantias se achMn suspen'3as, e digo todas 
/em face do procedimento elo Congresso sobre o assumpto e n a a usencia· da 
lei •reguladora do sitio - a revisão constituc1onal para os processos :feridos 
em ma teria crime está ou não s u sp·ensa trunbem? 

Mas, de lado os argumentos da competencia pa•ra o julgamento dos .. 
crimes politicos· e o da revisão, ha ainda o de que a Constituição estatuiu 
taxativamente os tribunaes e os juizes que t eem de d:stribuir a justiça 
federal. 

I 

E, portanto, diz-se, desde que esses tribuna•es se a :>hem assim estabe-
lecidos, o Poder L egislativo ordinario e menos o Executivo só - não 
poderão a u gmental-os ou supprimil-os. 

O augmento é especioso e contraproducente. No . Pt·oprio artigq q u e dá 
organisaçãó ·á justiça federa l diz a Constituição que lHtverá um S upremo 
'l'ribunal ' .e tantos juizes. quantos o Congress·o creat·, 6 aue evidentemente 
n ã o pr'ohi,be o estabelecimento de quaJ·quer destes pelo poder competente. 
e muito menos de natureza daquelles que já encontt·am apoio na legislação. 

Não ha, •POll<lantó, prohtbição de, nos tempos anonnaes, o Poder Exe-
cutivo crear tribunaes, quando in~estidos de funcções estraordinarias, em 
virtude das circumsta•ncias, para manutenção da ot·dem e para que se 
torne uma effectividade, uma effica!cia real a punição <'l'F ·cr iminosos, q1ue 
n ão se obtem. commumente, como fora para desejar, ·digo-o com 'Pezar como 
cidadão e •como advogado que aprecia •como Garafalo Vi:;ti.tt~tion baroque du 

jttry. Tdbunaes de libertação incondicional para todoa os criminosos e 
sobretudo para os politicos, isto é que são esses a pregoacl os protectores da 
liberdade civil, t:ribunaes em que decide a pa•ixão individua l dos juizes, a 
pa!xão momentanea e poucas vezes a consciencia que deviam ter da fun-
cção que exercem. 

0 SR. ANTONIO DE SIQUEIRA: E' O que se está dando agora. 
O ISR. 'ENEJAS MARTINS: - A CMnara, porém, já esta. cansada, Sr. Pre-

sidente, (não apoiados geraes) e de mais em m ais sinto-me fatigado; V . Ex. 
mesmo já está sendo abandonado na cadeira q u e t ão . dignamente occupa: 
-- resumirei, portanto, para con cluir. 

Em r ela·ção ao meu nobre amigo, deputado por Pernambuco de quem 
fui leva{!o a divergir neste momento, apeza.r de reconhecer a s ua g rande 
com!Jetencia, ain da poderei. ler trechos de uma O'bra que vale o que pesa 
e aqui t em sido manuseada por todaos as fôrmas, para c.Jmbater o parecer 

\ que nella se funda. 
Em uma de suas ·passagens, diz Bluntschili, r eferindo-se ao dever que 

assiste ao homem de governo de acceitar e empregar a violação do direito 
formal , desde que :for isso •ind!spensavel 'á. ex!stencla dó Estado: "Deve fa-
zel-o diz elle, pois a força imperiosa elos acontecimentos é mais poderosa 
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que a autoridade de um a·rtigo const!tuc!onal qualquer. E deve-o, pois, o seu 
dever de proteger a vida· da Nação, sobrepuja o de respé;itar uma iformula 
legal. Supportar o mal, s ofirer s em murmurio sacrificar-se, em·Hm, pÓdé 
ser, ~a religião, a perfe:ção, a perfectibil_idade suprema·; a política tem os 
olhos voltados, pocém, para a acção, para o tesultadlll, para _o progresso". 

Outro argumento, Sr. Presidente, derivativo e invoca.do como ·. panacéa, 
pa ra impedir a app·rova:Ção dos decretos de 28 de Feve1·eiro (· 5 de Màrço, 
é set· um perigo para, as liberda-de s p~blicas mantel-os o com elles os tri-
bunaes militares, que f icaram constituindo lei do ·pa iz. 

Não quero discutir neste momento a questão ·pelo lado do sentimen-
talismo, mas pelo unico pratico e acceitavel no mome ntn. O recE!io de que · 
esses decretos fhqu em como legislaçã o ordinaria do paiz, é s :mplesmente 
pueril. 

.Jurisdicção excepcional, de tempos · a,norma,es, só se emprega n estes e 
é esse argumento que tenho adduzido e continuanli a repetir para justi-
ficar os decretos de 1·851 e 1•~3·8, os qua es só hão de se1· legislação a em-
pt·egar quando o .Poder Publico, para corresponder á espee:tativa da Nação, 
tiver de defender-lhe a causa violentamente ameaçaC!a. 

' . 
E vem aqui a pello citar de novo o salbio professor de Heidelber, a 

que não tiram uma pequena parcella de prestigio seq•uec as suas tenden-
cias conservadoras: "Em regra, diz elle, a ur:gencia (a cil·cumstancia, exce-
pcional) não deve crear um direito novo, def initivo. "IPóde autodsar, diz 
Zacharire, uma violação do direito, não uma substituiçã <> formal e -dura•vel 
da · injustiça a esse mesmo direito"_ O direito excepcional não existe si-
não para a situação excepcional" . 

E destruido assim este temor, abordarei a• ultima q_uestão t·elevante 
neste debate : - A distincção casuística e original entre actos inconsti-
tucionaes que não se approvam e actos inconstitucionaes que homologa 
e sancciona . 

Não attinjo, e para• isso só . me queixo da minha incompetencia (não 
apoiado) a razão do escrupulo dos meu~ - honrados colle.o;as que ap]_}{'OVam 
todos os actos, menos os decretos de -28 de Fevereit·o e -r. e 5 de Março. 

Inconstituc'ionaes elles não são, como n ão são tambem n em retroactivos, 
nem formulas perigosas para, a liberdade do cida dão, 'i1'1rquanto o Poda· 
Executivo sómente 11Lnçou m ã o dell es, quando a ano:-malidade -da vida 
n acional _o exigiu, não sendo aindà e tambem inuteis, p que é o mais iforte 
argumento daquelles que fazem as restdcções tíbia s, -de que lançam mãd 
paora justifica r o setJ procedimento, q u e é a do s er e n ã.O set· ao mesmo 
t empo. (M1üto bem;. apoiados, apartes.) 

Cabe aq-ui a flipplicação as lettra s bi•b!icas: quem não é por mim é con-
tra mim; e desde -que todos os actos sã o inconstitucionaes, como p que-
rem .SS. EEx. mesmo - ou. si os approvam todos ou não se_ approva. 
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:nenhum. .El' Inconstitucional a emissão do papel, o recr:.~tamento, como .o 
t~ão todas as outras med:das extt·aordinarias de que b gcverno lançou mão 

. para a defesa• da Patria e da Constituição. 
O. SR. ARTHUR Rios: - Nós só podemos approvar f!. Jlllllo para que te-· 

mos competencia. Para a que não temos esta só podemo~ dar um bill de 
jndemn"dáde. 

0 SR. ENÉAS MARTINS: V. Ex . . vae responder-miO', sem ser preciso 
r·ecorrer a esse bi U, q,ue ê uma panacêa . O nobre deputndt' chama esses 
tribunaes inconstitucionaes, porque a Constltu:çã0 não cogita delles e pór, 

. !:iiso nega-lhes a approvaçij:o. De . duas uma: - ou nós podemos ou nãq 
;>o'demos acceitar medidas in constituc·onaes? 

O SR. AP.THTJR RIOs dá um aparte. 
0 SR. ENÉAS, MARTINs: ~ F"z a distincção a• que S. Ex. n a o attendeu. 

A emissão de pa pel-moeda, e outras m ed'das são v et·dadeira mente incon-
stitucionaes, porque a Constituição só deu faculdade .\!ora autor:zal-a ao 
Podet· L egislativo completa. 

A creação dos tribunaes de excepção ao conat·ario é titn decreto perfei-
tamente just!f' cavel perante a Constitüição, perante as lels do paiz, an-
ter'ot·es a 15 de Novembro, perante o ensinamento dos publiéistas moder-
nos da legislaçã o dos povos cultos. 

O que se vê. porém? SS. EEx. que appcovam aq'll:'!les, os inconstitu-
clonaes recusam assentir nestes e acceital-os a elles di-:·tados pelas mes· 
mas n ecess:dades, qu·e não teem eontra . si ' senão um p·t·ejuizo bana!" e ri· 

! , ....... ' 

gldo infellzmen te em cr!ter'o de critica. (Apoiados; trocu,m-se ntuitos apar-
tes e contestações.) 

1'i0 assumpto. entretanto, desde q'ue SS . EEx. consideram os tribu_· 
naes milita res t ambem inconstitucionaes, ou al >ê ou <le não ê ·. To be or 
not to be, como na legenda de Schakspeare. 

Sr. P,re~ ' dente, depois desta longa e fastid "osa (não OjJOiaãos) ennume-
ração de argumentos que accumulei para justifica-r de accôrdo com as mi· 
n ha s forças ... 

' Os SRS. DINO BUEJNO lll FRANÇA CARVALHO: - Brilha!lte . 
O SR. ENÉAS MARTINS: - . . . o meu voto pe'o parc~P.r da maioria dal!l 

commlssões, reunidas, será oc ' oso declarar, certamE\nte, que approvp sem 
discrepancla•, s em · exclusão . do ma's insign'ficante todos os actos de qu~ 
o Poder Exl:'cutivo teve iança r mão para salvação da Republica, no mo· 
mento em que isso se lhe afigurou opportuno. 

O SR. ANISIO DEl Ammu: - Como todos os bons patri0tas c brasileiros,. 
O SR. ENÉ,IS MARTINS: - E' este o proceder daque1 1('~ qul' · nestas ca~ 

õe!ras quizeram m ante r-se votando contra o a d 'amento. :,;em re-servas men- . 
taes :e insidiosas, para• approvar immediatamente todos os ac.tos que . ~ 
referem á revolta. (Mu.ito bem~ m1lito be1!1-) e que pod:a m suscit.al;' a re!i.-
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,·pqns~tgll!çl!!-de do marechal <i:uando· a: suá .administração e.;trt a fmdar, qunn- , 
,{jo .S :· Ex. ma•rcha , para o repouso que instantemente :ieve t~r · pedido,' 1a;-
Í:Igados o ~rgan·smo e o espirltcr de tanlo trabalho, d·e tão grande. gasto 

,de ene,rgias . e forças .que se v1u obr'gado a ·pôr em pr~va em ' um do\! em-
/ bates · mais ·per:gosps· da nossa ·v'da publica nos ultimo'> annos. 

' ·' Não ·~~o~p.rehendo ~ue. q.ua1ndo vae findar esta sltuaç1io que · ~ós 'vimóe·. 
, lt!lPiaudindo c~·ajosa e convictamente ~ e. acompanha nd<.>. desde 2il de No-
vembro, nesta hora em 'que S. Ex. é, não digo um homem morto, o que 

,se!··a uma · ·.Pe~da ... i~·repat·avel para està 'patr·a, •que o extl·emece, (brav'Osf) . 

. .''~~s', . um. ·homem morto no . .gov.erno, .po:.•que amallhã . afio terá .p1a!s I aS 
graças nem os co~res pub!icos para. dispôr nem as regf.iias que a lei Ih" 
confere, não comprehendo este escrupu!o ta~d'o em si!parar medidas con-

. ~t i tucionaes das i~constJt;uclonaes ;. chamando .Ímpropr:aim·nte Ínccrnst'tucio-
nal a uma ,que é perfe:tamente lega[. E riem compreher.dó ainda Sr. Pr.e-
:;ldente, como é ~ue .negando appro'Vação a uma · med:da como lnconst'tu-
c·,onal, ·como v ·oladora da lei fundamenta l da RepúbliC'>"L se para ante a. 
consequencia . logica e immediatamente _não se ha de exigir, desde que os 

. decretos de 28 . de Fevereiro ·e 5 de MaC"Ço são violações dir,pensavels da 
lei, desde que ell es, porta nto, ·excedem a's facu ' daqes de que .o Podel" Exe-
cutivo dev'a lanÇar mão ·. para reprim'r a reyolta, ' a sua responsabilid.ade . 

· (Apoiaclos geràes.) Si se apuram .· aqui · actos constituciormes e incon~t:tu. 

eionaes, . deve-se ter . a franqueza e · a co.ragem d·e declaral' por completo que 
ess~s a~tos são m:na exhorbitancia di'J furicç.ões, de attnlmiçces e pedi.r a 
responsabi!' dad·e P.dr elles pa ra esse pode~ que abusou. 

O SR. ARTHUR Rros: ' - A questão ' não. é de coragém.; aquelles qu<OJ dl-
verg 'am d11. maioria da Commissão Üverani ein vi~ta os · intuitos que levaram 
·a. Ex. a praticar · semelhant~s actos, por Isso, pedem o· biZl de inàemnidQ.de· 
'Pat·a elle. . . . 

O SR. 'ENÉAS MARTINs: - Nem eu me refiro a es~Sa coragem a que quer 
·alludir V. Ex. nem · ~ou .bdgão parà andar a - pedir e a exhibir f6ros de va:• 
l~nt'a . . 

O que penso, no emtanto, Sr. Pre~idente, é que o Congres;so nãu ·póJe 
offere.cer o bill de indemnirlade para um facto q-uando sancdona açtos de na-

,.tur~za iden tica e á mesma. . . . . . 
·' · .s( ha ·nece;sidade do bill .4e ·i n:lemnidade p!ua: uns a'Ctbs, ha para nutros, 
,e.· si o voder poli ti co declara acceita vel esta re.sponsatilidade em uns , tem por 

'· força dé· docJaral-a acceitavel tambem em oútr.os da mesma ot•dem. 
D!sae, porém, Sr. Pres · dente·, ~ affi~mo-o repetindo orgulhosamente â 

·:facé do paiz, .que ·ap,provo t.odos os actos sem excepção e avprovo-os, vorque · 
.eJles foram · di'Ctados ·pela ·necessidade 'da manute~çãô da ordem pub'ica que 
.n'fi:o. · pód~ nem deve andar á · m'ercê de ambições e exposta por UI)s escru~ 

,pulos .Pueris e platonicos e J}orque a anormalidade da éP9·Ca transform:anJo e 
~:UQVert<mdo toda a ord'em· jurid!ca, por · momentos tira· a e~Ses actos . O ca~ 
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racter ·inconst<lt·ucional quê só tem em épocas de trariquillidadé e funccloiía:' 
mento regular de todos os poderes. (Apoiados.) 

O ·chefe de Estado que em unia emergencia assustad01:a. como foi. aquel~ 
la · da revolta de 6. d~ Set~~tiro;· rião so-ubesse lançar infi~ 'de · toda~ : a~ ·,Jri~?· 
<i:.das a ·séu alcancé para ·aeber~r a ~evólta, para conjurar o perigo, serra uU: 
pei-igõ pusilanlme, e ahi sobretudo é que está o ~e rito do. Sr. Miu·echal Fl~..:· 
rianb Peixoto s. · Ex. ···soube lançar mão" de todos os meios efficazes para, 
desarmar a revolta e por isso mesmo ficou_ com o nome .coberto de glorias· 
itnpereclvels e · in·c~ntestad'as. 

,._. , E porque em~ ,soube · c;.umprir· 9 seu dever, e porque elle sou);le C?mo ntn~ 

~u;m. -desenvolver .a maior energia no esmagamfi'nto desse movimento ne-· 
fando é que é d 'gno de .nossa admiração, e. não nos "ai ficar bam a ' nós ngo·r~ .. 
Sl,LPerado· ·o perigo, an<:~armos a nos lembrar de uns escrupuJos e ·uns !!:elos 
q.ue seriam. exoticos ,se não fossem antes inviavels e inopportunos! 

Não soubesse S . Ex. com a firmeza de seu bra ço e de sua vonta de neste 
-per lodo · de . tristezas oppôr uma barreira a essa grande maclila que só o h e.., 
ro:smo das força s legaes de terra e mar poderá attenuar de futuro, não Gou-. 
'be!'se: S . Ex. fa zel-o e não · seria d'gno · do momento ],}Oli ti.co. em que surgiai 
para: encher com o seu vulto gigantesco de Juc ta dor e patriota, toda esta 
ca!a mltosa é paca de nossa historia, a que v ae fecha r, para confusão· dos n: -· 
1probos, com a acção. dignificante do· brasileiro que s ó sabe ·ser esct:avo s ub-
misso da lei. (Bravos r M1~ito bem; muito bem.) . . 

Não posso, Sr. •Presidente, de maneira nenhuma:. ac·ceitar a : r esfri'Cção d')if 
actos .de: excepção .ao Marechal Floriano para a suffocação e .punição da re• 
volta em todos os ·seus effeit0s. E a -esse .resr>eito, .como já ouvi dizer nqul 
q-ue · a],}ezar d estes actos .de restricção terem a qualidade de inconstitucionaes 
e i:IJegi.Umos lançados sobre elles, não determinam. o pro•cesso da responsa~ 

bilidade -ou · nãq deve determ' Í:uil-o, porque na r esponsabilidade presidencial ha-
amda· ·.mú .elemento a ponderar, que é .a opportunWaBe" da dec retacão, . e u prn~ 
-curarei ·uma autorida,de que não pôde ser posta em duvida, poi·que é !nfel.\z~ 
mente a alma ?nate?·. de todas e·ssas Tevoltas ele ambições e . des.peitos •\ne:cn- • 
ti v eis, _ o Sr . . ·Ruy ·Barbosa. Não admitto que quando se diz ·.- não· posso 
approvar este a.cto, porque não é constit11cional, não se chzgue á Çons~q '" n -7 
-cia logica de se dizer: . - Uma vez qüe é in'Constitucional 'denuncio-o e a r.uto-
Tidade que uzou delle -para que esta ·seja · !}unida. 

· E · leio no estado de sitio, que é o ·t·esumo mais completo, .mais preclõsd 
que conheço sobre a ma teria, e com isso o Sr. Ruy esc'arece a duvida dos 
que engendraram a possibilidade de profligar um acto como lllegal e d?lxar 
de puuil-o ou denunciai-o, apezar da lettra expressa da ·lei de 8 de Jar.E- i:-o 
- que ' o voto approbatorlo das Camaras e· só elle, absolve o gov.erno da sul\'· 
responsabilidade quanto ao estado de sitio. 

-Pergunto: si neste voto das· Carriaras, como tribunal, ],}Olitic'o que abso1ve· 
o ggv.erno .da - respon~abilidade, da .. exclusão- de um destes actos, ·decorrentes· 
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das necessidades :dcr e~tadQ de -sitio, -!!"S;Sa. z:estricção importa. ·uu. ·não : em .1m" 
media ta responsabilidade deste c ~esmo . l'l'O.d~r? _(Apoiaàos. J. · . ~ -.. ) 

.Tá é tempo de .terminar, com tudo, Sr. Presidonte ,e antes da faze~-o ,devo 
dlzer 'ai~da que não andam . com a razão e a 'v:erdade ' b.istoric~ . ~ig~n~ illus-. : . -i .• · ·( .. . .. . ·-.' . ,( . ' '· . ' ... , ' . · 
tres P<'E'Opinantes, quando se 1'eferlam á Inglaterra ~ á .America \lo Norte, 
paia. di:;o:er a esta '.casa 'que a ma.gistraturá r~pudiou erfic~z 'e e~ergicame~~~ 
estes 'attentados á liberdade, essas ' ~dld~~ todas de que o S;. M~r~hal Flo~
ria~o lançou mão. · _-. ·_ . .. - . · · .. : . . 

Nós mesmos mananclaes, onde SS. EEx. foram buscar fundamento para 
as suas asserções tive a prova do contrario. 

Dizet·, Sl'. Presidente, que ·os · Estados Unidos· aboliram e repudiaram ·comll 
barbaros illeigit'mos os · tribuna:es de ·excepção é ·formular simplesmente uin 
~:i•radoxo que não encontca a•polo nem nos factos n em has ·chronlcas. 

Appello para o conhecimento da historia dos nobres Deputados e S!'l EEX; 
hão de ver ahi 0 papel do Congresso Ameri-cano, da ndo completa approvaçãO 
a todos os ados de Lincoln e todos os seus agentes, actos no meio dos 
quaes v:nham _as perdas e Os - prejuízos .causados até pelo lncendio . de clda· 
des, 1pa'ra ev:tar que se cllstra.hissem forças, .afim de mantel-as ·e a degola d~ 
milhares de prisioneiros, que não podiam com vantagem s er guardados, actos 
que· eram a a:bsorpção completa de todos os poderes nas mãos do Poder Exe· 
cutivo, encarregado de manter a ordem! 

De que vale o protesto de uma magistratura que vive a contemplar pia-
tonicamente as ga ran t ias individuaes hypotheticas e lrrealiZJaveis a que vi-. 
veu a sonhar com o ideal dos tempos normaes {:;m esta causa intangível se-
me'ha:nte ao manto de Tanit, deusa sensual de Carthago, de que fallei ha 
po1,lco, ao quP"l não podiam tocar nem ao m enos os olhares dos profanost 

Foi ahi mesmo, Sr. Presidente, nesse liberrlmo paiz, disse em aparte ao-
nobre Deputa.do Sr. :ror: co Coelho, quando estava estabelecida a paz, quando 
e ra uma r ealiqa'de a pacificação' de toda a federação amel'i'cana, que os .trl• 
bunaes . militares, os linchamentos, o espi~gardeamento a sangue frio foram 
postos em pratlc!l, emqua.nto nós sem a metade disso, sem isso absolutamen·ce 
em condições j~ not·maes, vemos; afrouxada a pun' ção, .o espírito da revolta 
sempre a levantar .o collo, como a hydra mythologica, no nosso paiz. 
( Apoiados. ) 

O SR. BEVILAQUA: ·~A impunidade é a maior desgraça entre' nós . 
O SR. ENÉAS MARTINS: __:_ T enho ouvido diz.er. que no momento da lut~ 

t•JdO é permit,tido .e appe!Htr pat"a este ·encontro formidaloso de ,titans; a que 
s~ cha mou a guerra · d~ s éccessão para . a .communa de 1870, Mas,' appc\I() 
tambem -para ·o a.tteRtado inilludivel da hlstoria. 

Neg<~-Re aqui os tribunaes de excépção para julgar a·quelles crimes que 
se ligam ·á revolta e durante ella; . entretanto·, é neste paiz de onde· lle tra.z 
para alimen tar a utcpia de liberdade abs'Oluta um •.sem numero .. de e::.:empl&2; 
na r ealidade .·Pratica; inexpressivos, '·é lá · que · vou ver· tambem: feita a "paz, 
batido os ·r-ebeldes, ·.os · cbnselhos de .guerra impõndo a , .pena nec$ssaria, : pre~ 



.el-zà "e ·ene!'gica,: '·o ··.castigo . ·~nlco; effioçaz· 'e ifmme'd!àto··. ãcill~lks qtie conime{te• 
"l:am• cr:;línes _contra· ;a · ordem.:•publiea.· E, "mais frisante prova · ainda, alÍ! estlío 
il' -pruc.esso , e . o ·suJ).pl!cio. 'dó !f as'sassi.Iios-: de. :L!nco1n''·e de ·seus companheiros de 
-conspiração julgados e condemnados lrremissivelmente por injustiÇa · extraor-~ 

dinaria, jâ no. domin!o .. qa . paz! .. 
. J f~e<;isa.rla fá~er' ~i~~a- ' .t<tlve.z. llgeira~ refer.enclas ao menos á· I;rrglater.ra:, 
o.rlie_ .. ~_ão !1E! . qu~r .v.er ~uspe.nso,.:q ]!.abea.~-çorpus, medidas ·e:nergiqts, com!> 
aquelia$ de qu~ se .servia .o ISr. Vice-P-residente da Republica. O .paiz ~1a~o. 
slc_o das liberdades con(:lti~cion.ael!.! Po's foi ._ahi, . n<J, .Inglaterra , m.esm'p; que 
'~~ · Úss, ;o~- .oc'caslãÓ . da i~ta · d<J. rei'! ta ur?.\:ão·, f~i ~h i ~e~~o de 1794 a 18Ql .. .... . . ., ,. ; .. : ' . ' . ,. ., 
que · por o'Ccasião ,da , sm;;peqsão do . hq,b,e,as-corpus, q.ue o . Governo reclamo.!l 
; ~hievé . -:-; .por 'ofto lon$o,s. ;t;n,nq~ , - . ~oin ~e.~~io das .lufadas. l:evolucionarias 
• • (' :. • ! ,: . ' ' . -~ ' • • ' •• '· • ·' :· • • • • • •• 

é}ue ya,rria!l;l .,a •. ~~nGa. ~0i. 1 a4t Que, s~ , d,er-am. aE; maiores violencias,. os mal~ 
~~-E! . 'atSen,ta~o~. con~riJ..: f\9 IibE~rçl.,ad!Js . .lnd)vidu~~.s. f1-1tent?-dos esse~ · a ·que o 
,.v;e;~adeiJ;o po.{!er. ,llOp~ra:po _da n!),ç~o. lpgleza. co"br.io .. com o mais perfeito. si.-
.Íenc;ip, por' veÍro's - a~to~!zados p,el.a .:~ai~ação _publica, que é a · lei . su.prema dos 
l• i l ' • ' I '• ; • • , \ ; , U: ;' '. •; f ' : . > • ;~. • • • :.. ' • ' ' ' 

'()OVOS. ' . , 
, ''f! ' ' . :. ,. , 'I ' 1 • .• , i \ . , •. • , 

· Quero, po·is, co:p.clulr. "'\)e~~;~ .. q~JL o~ nobres .. dep.uta<'!os que ped~m. a s res-• 
,tJ;"i_'Cções na apJ)rov~ção !lo!!' ÍlCt~s do má~·ech<J,l, sómente por um platonism() 
'r'omànÜco . visam impedir,. -no- terreno . das illusões, que ~bamam -atterrori-
~~~dos, ~ att~~tid~; . d~ntr~ as Úberdades do cidadão . 
.... ·o' que ss. EEx. pro·c~~a~ ,diz~r : com as suas restricções, a não serem 
'estas "un · -P~;ti 'pr!s" que nio·. e~-iste ,.cert~ment~, - :;;>t' sta,; as cousas em 

linguagem .!lo .alcance. de todos, lidas .. as en~re'inhas .. o que , SIS . ·EEx . . quer em 
.dizer_ :({ qp_e o , Mat'e'Chal devia r·~sistir à revelta,_ fpsse . como fo sse, mas ee::n 
J,l1lhir da Constituição, 9 ' q)l~ 'seria e. é slmP1esmnetc uma utopia, se~ão fôra, 
p\lrmitta-se -me, antes, uma ingenuidade! (Muito bem.) 
. 0 / Sr . . M'arechaL J_l'lo~ia:po ti;r:~ha , de fazer dinheilo para comprar -nf\vio~. 

J:.nh,::t q.ue fazer .. din~'e!ro. p~ra su~tentar .0 exercito em pé de guerra, teve 
'que. adiar eie'cÕP.s, tE~~e que lança~· mã~_ até do recrutam e~ to, s egundo aqui er: 
~jsse ,_ e a toÇ!os_ este!:) . actos inconstitu•cionaes, extra-lga es, al-Jusivos, s e -nn;. 
proVIa por ;:;erem di<;tados pela necessidade! 
. Por _que . nã.o fazel-o , .pois, .e tambem: em r elação aos out-ros? :Pois .os tri-
•b,un--:t_e,. _ mllitares _._que f9ram _ chamados inuteis, tinham sua expli-cação plaus.t~ 

vel no, .!lizer d_e .algun!), que actualmente çs combatem, quando se tJ'at,ou, ·por 
- ~,xemplo, de. 10 . de .Abril,. e ,não· te em agora? . •' 

Q~andp ... o-Sr. Presidente; . da· Repul:)Fca . então ap:pl!eavai a :pena- ·di) C!ns.,-
~n.o . a , aiguns .cidadãos; .. o .b11.ta!hão. dos, bonzos . da li-berda de clamava hJ.l1~ 

gl).á.do, perg:untava _.por . . que :S : .Ex, niio tinha prO'Cedido a · um ju!gamentp 
.f;Ç,g'•l)lar ·ou: mE)smo: •Um al're!lle_dQ. -!'!e j~lga!IIento, CÇ>ll'l.\J·. Ç!e ' ·novo ouvi c)~milf 
~eljt!!. , ,deba tjll . 
. .. . Senhoz;es, , o Presidente'. d~ . Rep1;1b.liéa. ·I];ão, é poder julgador, não tem ~un

eções judic!arlas, ocàberl.qe.-:lh~;·. pqrta;;nto; · a.c:;er~r-~e_• de , uma: j!Jsti<:a e_xtra~•r;:

~pp. r\;1. e, . ele l;m~r ·lll:ãp ,_della . paz;a emp,_e,gf\1' . ag ~ella~, - peJ:\;LS; , <;), -na.·l5ituaçã-J> 
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elll que o palz se ·acho-u, após- o 6 .de f!etembro, . essa só ·podia ser ·a ··mllltar:, 
;ar:m de evitare:m-se, na ·m edida do possl;vel, -as argucias p>!eudo-jurldicas qm~ 
SE;llnPre encontram brechas· para ·absoJ;vição de; réos,. aihd<t -·que·. confessos •e 
.unpenitentes! 

Dema's, Sr. Presidente, os nob:es depufadÓs não podri·~ . a~onta1·-me 
um só de taes tribunaes que tenha ·praticad'o uma dessas barba ridades .dess-
'nhadas nesie debate, como um dos grandes arguinentcis ·,- c~'riüa: .-.:aéi~~ií~~: 
(.i.ltli>iru/r,:,~.) 

' Houve um preso polit:'Co qtÍe se org.ulhou "!e confessar-se rêo, a _ elhl& 
submettidos e: a prova ·de que 'taes tribunae~· ~ó Únhar;, em vista a~pÚ~a~ ~ 
'ilegislaçãó excepcional âqueHes crimes quê a · !~i de '185i ~speclf'c~. p~~;~ 
disso é que dos dous deputados reclusos, .para não fallàr e~ mais nlngu<om; 
só foi pro·cessado perante ~ conselho de guerra:, u~ fndlc ia.ih naqueiiet . ' 
· Além disso, não vejo, Sr. Pt·esidente, 1~m crlterlo effi'Caz q.ue pudess(> . . . . ; ., 

sén·lr de escôpo n 0 ' acces·so da lucta, ao procedlmentq do Sr. ylce-Pres'dente 
da' Republl~a. ·Si· ba alguma causa a pedl~-s>:l como norma de ·con<iuêta .no 
caso é, por certó, aquelle preceito que ·estabelece a legitima defesa: propo·r~ 
clonalldade d>:l 'repuisa â aggr~ssão. '(Ap~iddo~.) · . · 

V. Ex. sabe, -Sr. Presiden~e. qu6 nao ~ •. dâ combate a· uma_ rev.olta da,:.. 
f)Uellas, protegida e aifagada pe'o batalhão- de todos os despeitados, coinl 
texto!' de co~st'tulção, com disposições de leis que ap:plic;das,_ ~esse ~lst~r,l · 
em geral são semp.re beneficas e protectoras daquelles_ 'que contra e1las e_ ai 
Patria se insurgem . 

Todos sabemos o que foi essa grande iusurre'lção, favoneada pelo estran~ 
, , I ,- 1 • •} 

g-e!rc; Ingrato e ganancioso, qualquer que élle tenha sido, e o espirito rie jus-" 
tlçn nos segreda qual devera set· o proced.imento do govern~ em f;ce . d.a-
quella. (Apoiados.) · -"· 

•Rimp'es rebeldia crimi~o~a de alguns navios ·.da esquadra, .a · pri~·ciplo_. 
ll·goU-SE' ao depois 1\.s hordas me.rcenarias que, no sul', devastàvam uma partd· 
do territorio nacional, vindo juntar-se a ambos mai& tardt. a passagerr. des-
leu.i, a traição mais ignobil nos annaes pa ·hononl militar brazileira, a que se 
<leu no feudo da ilha das C0bras. CMuitos 1Ípotaào.9.) 

De modo 11ue dia a dia a insu!'relçãc\ alevantava-se, progredindo e a;las-' 
trar.Jo-se até que tomou o caracter de um.:L quairl úi~encivel comm_oção ln-
terstlna, de perfeita guerra civil, quando, dGmin'ados ' o Paran:i e Santa Ca~ 
tharina. chegou a formar-se o ce1ebre pro~'i,~01-!o;' cuja . pri~~h-a "·conquista;-
eome reivindicador das 1iberdá.des ·deste piiz, foi a reforrria bllrlesc~ do Chefe 
di> !}oder constituído da Nação, como revoltoso · ccintra a lei! (M;,ito bem.) 

Quando a · revolução tomava esse ca;re.cter formldavei; · perniclosissim<.>, 
~ompromettedor de· todo n·osso futuro, s obretudo si ·a · honra de õelligec.'ante · 
ltes cheffasse, é bem de ver que as medidas excepcionaes devian• tam'bem'' lr 
'toin&ndo .caracter m'a is energico, · ma1s ·adeqúado · á ·época· de fei'liien.to ·revo-
lu-c.:Joriario, ·que .. nos aPalava tôdo Q l()r·ganiSmô sobíal: '·"· 

Dahi os successivos actos-·do marechal; dictados ' pela ·necessia'ade ·e fu'n-
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da<1os na '-largueza de attribuições· que o sitio decretado 'peio co11gre!>so l,hEt 
dera, não limitando nada. 't ... ' .· ·-·r. · 

Iam-se tornando d~ ~ais em mais rigorosos e enérgicôs, â.' prop_ot~ç.ãb 
que a iucta recrudescia ·e foi ao ponto quandõ mais- fortes e-ram' .os pe~ig6!!, 
mais .arrojados os rebeldes, 'mais esperançado~ os cumphceo< - . de . p~nÜ~o~ 
com o rigor - que a qualidade do le\·antEO exigia. ( 

I ' ~ 

Convenciq,o. ~r. Pr!"s:dente. de qup estou com a justlç'>_ de que de-
fE>ndo a causa da Reputilica, que ê a da ps.tria e da paz de toda á famil ià 
bra;,iteii·à-: dou .o m~u vot~ <>m ·abso'uto, não c omo um grande manto de per-· 
dão que vejo se .qu~rer estendet· sobre os· sr._m~ de. ·s1• mareehal Y~ orianc 'Pel· 
:xqt·o. mas {lom~ _um Rl:mal dP. ,perfei-ta . solidaried~de . ., intima hll;rcmoniá' 'de 
Vi~tftf Com O gOVerno de S, ~X . 

_Y. Ex. com;pr~hende qual o meio unico que o benemerito Sr. Vice-Pre:: 
sidente da . Repulolica tinha para aquilatar · âa proporc:onalidade aa: resis· .. -
-~eTt.::la -â aggressjio quando se via em principio falto de e'ementos pa.ra abatet~ 
_:no ma~ a revolta, apertado no drcu'o de ferro que na bahi·!l · e!la es :abeJP.ceu, 
rec:elo•-o das tentativas na c:dade. "oncJp ·de cada pedra não surgia um neutro· 
~ransf.ormado em co_nspirado'r, ante _ a energi_a potente do· marechal", "no· 
dizer do meu .nobre amigo deputado pelo P lauhy, e só ·distrahido do rui·d~ daS 
l1alas pela exasperação -das ·victiinas. pe~as lagr!trias do, infelicitaélos ent _ 
tena! 

Comprehendem t~dos facilmente, devem' ~ompreBe_ridel-o, pelo menos, qu~ 
os · homens do governo por sereni-no não deixam de ser homen s, animados 
<Peios ' mesmos · sentimentos que · todos nó~; calculemo.s, p o-is tomando ~m ' .~o-h ~' 
s!,teração o individuo isolàdamente e 'vejamos· a qur, extrem·o,, em identlcàs-
. . -
.<'ircEm~tanc!as, Rerlamos e seremos levado, fatal e necessarlamerlte, : 

Mais uma vez eu digo, por Isso, Sr. Presidente, que quanto praticou ·o 
,Sr·.· Vjce-Presid•mte da Républica . esteve na proporção do ataque, qu,. exigi.; 
.r2pulsa a mais vigorosa e energica. I 

s·. · Ex . ,vae deixar ·o poder por estes _ d:a_s e' ·deixa-o com·o um grande e 
~liw.antado· patriota, em uma como lição de dignidade e de..«pr~'ndimeiüo c l;• 

.,~icos nos reprob~s e aos que _pensam- em vel-'o ·eternisado no ·poder,· d~ :'qti~ 
,sabe. rodeado por um prestigio immorredouro no {)Oração dos brazileiros a 
quem não · céga a .paixão da · derrota e o odlo do vencido. contra o vencedor 
glorifi.~ado! (Afuito bem.) 

Pois bem, senhores; estas , restricç-ões tíbias _que não podem ter e nã? 
te.ein úma justificativa perante nós, perante a Nação rieJ;te. mo,mento, r_es - " 

_triéções que a posteridade :nã~ . sàbtirà justlficàr (azJai_'ado~ J, ',~ao · ~il~ ; -d~~~~;t~ 
'o compleménto juf1to e acertado dos h ymnos e das festas oom que o l·ecebe-
mor- a ·esse soldado g'orioso e abhegado, quando . lhe vimGJs a ·_f:gura v~rpnú · 

' ' ' ' - . . . ·, . ,. . ..... _ -: . . ; f 
e austera sm~gir nn -magistra tura suorltma '- da .pa.tria. (M'!bito be?~·). , · 

-- ·' · .iusÚfiq~e~-nas como · entenderem, o <iu'~ élias são, o 4ue el;as válem, -.P-IL 
inib!imo nudez .do se~ pensàment~ mal , OCCU)tO, é uma adn)Oe~taçãg_ meib. :~n;
'Je'a.~a; meid corifüsa, Utuheante e descorlfiada da. pro'pria fraque7.a, a admoesta- • 

'' 
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~ao !linda .. '<}Ue :fõra tardia, si não primordialmente contraria a todo · prõc~df;; 
nv.mto anterior -:!o Congresso, mais do que isso d'ssonanfe no concerto dâ.~ 
:vozes populares, que confundem em um mesmo typo, afim de glorificai-os, tt 

.~:leal imperecível da Re.publlca e a figura severa do marechal inquebrafi-· 
,ta·1eJ., · gue não vacillou quanta · aos meios a pôr 'em prati·ca 'para salvà.J-o!· 
(Muito bem, muita bem,) 

·Que me ·rele\·em <is nobres deputados que excluem d<t approvação os der 
'ereto!< de 28 de fev~>reiro e· 5 ·de março: ma.s a !nconsequencia de seu _proce~ 
der, o estacarem SS. EEx. em · melo do caminho, . que ·logica e . ra·cionalment~ 

'5\J pód!' terminar · n1,t responsab!lidade presluencial, o pedirem a rejeição da-
'I]UC'l'es actos como inconstitucionaes, inuteis e portanto abusivos sem pro..: 
pl'rem immediatamente a accusaçã" . do poder exorbitante, só uma cousai 
ex;•rime, relevem-mo: o rece io. 'IJUe os detem, de arrastarem 0 salvador da 
Republica ao Pretorio po1· havei-a salvo! ('Bravos! Muito be.rn; nt1Lito bemh 

SH. EEx. recuam ante a perspeetiva de tomar a responsabilidade ile fazer' 
o ll)arechal F loriano ·responder o · processo, que devia s.urgir da approvação 
das restr!cções, porque el~e teria de comparecer perante nós mesmos para 
.J\l>tJficar-se do~ actcs por SS. EEx. julgados violadore~ das liberdades iri~ 

,:di-vidnaes; . dos principias oonstitucionae13, á bandeira 1goenerosa com ciue· sJ 
('ol:rf: a carga que revresentam eetas restricç:õés, proprlas a tornarem de mai~· 
em mais admiravel o vu~to Jpgendario do sol que marcha para occaso! 

E , Sr. President0, o x:orre-me nes 'a occasião um facto que me ficou das 
minhJg leitm'a~ historieas. o do celebre revo1uclonario !ra.ncez qu~. conspl-
racl(,r destem.ido. viu falharem-!.hp o" planos e mal· succe<lirlo, ·arrastajo 
ao trillunal, ao juiz que <> interrogava , quando· inqu!ridn sobre seus cum~ 
pJ:c.;!::, ~oube responder com a mais pt·ofunda verdade: - Serias tu 1tqn dellei 
.s1 E:h tivera triuntphúdo! 

Atóra a circumstanr.:a do insuccesso, que em boa h·ora. o não attingiu, .& 
1>oE"ição do 'Sr. · marechal Floriano, interr.ogado, preste~ a de1xar o governo 
.llU: já fóra delle, por aquelles ·que hoje negam appróvação a alguns acfos in-
'f.ei,.<J.mente identicos. no fundo a outros anteriorm<m,te acceitos sem discre-
pu.ncia .- seria e d,evP.ria sP.r quasi a . mesma. que revela a 1ustlca ironiv.a da. 
. r<>~ posta, cortante co'llo um latego de aço ·do revolucionario francez, ao que 
·.p.uücra ser seu CU!f1pllce, mas a fatalidade fizera· seu juiz. 

L•e facto, tivessP. S. Ex. de ·comparecer perante o CongTeRSÔ pará ju!!• . 
. _rf!caT-se das accusa ções que !h e são feitas - si . os meus dist:nc tissimolf 
~oll~:gas não soubP,.sem cala r a consequencia unica de seus votos r.om restri.-

,ç;.Çles - quando lhe perguntassemos em um tribunal extraordinario .e unico, 
~m o.~ annaes de todá a humanidaãe ...:.. Ver.cedor, quaes os teus ·cumplíces?" 

:.:-:~ c!," nos poderia responder com a mais inexprimivel satisfação.e o maia 
iegitimo orgu)hq, r.om a verdade· inteira e a justica indefective!: 

~::- Os meus cumpli~e~> - ahi estão - esse inv~>neiyel exercito da Rep•J-
'\>l!t:<!-! .. a,ugp1entado pe'a patriotica m:licia civica, a formarem todos eRsa ph<:~,· 

~~.r,Jg\l _ d.e brayos, _que unificados em um _pensamento unioo - a sa1va.,;ão da: 
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(li•Jnra e a - ~igni;flcáÇfio ·dai> 'instituições naciO!ilaes ...:-, di:i a dia, hnra a hor'll... 
sob o '·éo callglnoM· da noute ou· 11: 1uz ·brl1han:te do ·sdl ~antlnhâm~se ' ex:. 
!j:rostLS ás 'balas, def.:-nâendo a honra da· RepUblica, que os reprobos nã.o sabem· 
·arnar, e a felicidade futura da patria jogada no mais furioso tluello fratricida' 

- ·(Jue referem o~ ·annaes da nossa historia· politica; · (apoiados; muitq bem) ·'a 
eo~ esses inabafáveis soldados, essa inquebrantavel parcella da armada que, 
-~tfn.sét'vada nàcional, porque ao lado da lP.i ~ do povo que-a Sustentava, mantida 
dl.;.na de suas tradições, de ·suas glorias e commandada po1• aquelle vene_. 
·rondq. chefe que o amor ·da patrla a·rrancou ao repouso veio salvar em um 
rasgo impetuoso de -dignidade e civismo o nome ' respeitado da mârinha, (Jue· 
-não podia 'ficar sepulto, c'omo em um tumulo burlesco, nos triumphos 'ephe-
·ineros, ·~as glorias lutulentas dá revolta negra! (Muito bem; muito bem.} 
' .. . . ) " . 

'" . - Os meus cmhpliceg? TiVP.-OS tarúbem nP.SSa gloriosa mocidade, I!Par-
tana em face do dever, stoka deante do sacrifiico, que representa a emana-' 
('ão ·mais· pe~élta e nltlda· da nacionaJi.dade brazileirH (apoiados ger.a.es) à 
tle!';ertor >Celebre dfls sua.s E>sr.·o!as, dos carinh os in~uhst!tuivels do lar, da: 
(!onvlvencia dos amigos p'ara correr destem'ida. ás trincheiras, onde se -defendia' 
-com ·as armas na mão o ideal da demoérácia - a ·Republica Constitu<'i<ma! -
fi onde não raro· um ou outro de seus membros tombou, s~b as bilas dos 

)!.ratas -com ·ó brado· imperecive\ .de - Viva a Repuhlica! :_ a crispar-lhe os 
lublos frementes em derrádeiro anhelo de dedk.ação e amor. (]]m.vos! Jlofu.ita 
·z,mn·; rnuito be?n .) 

- Os meus cump1 Íces? Ahi está essa Na~ãJo t9da (m?tito bem.) a çujos 
gritos ·deso1a:d.ores attendi. qÚando, leva/lo pelas c!rcumstancias, para .dar-· 
íh,~s paz e socego, tr:mqui1\idade e descanço a ella, que é o agrnpHmento dE! 
·mãe::;, esposrui. filhas. que todos adoramos· no ma·is fervente tmvulso cultual' 

I . 

do n osso amor, era obrigado a lanç.g,r mão da.s mais violentlls e rigorosas me-
<lic!as. capazes de .fazer rP"llar .o:. n"sas><ino~ P. RCU!'! eum-ttHces na nbra tred~ 
ttue ·Iam levando por deante! (Bravos! llfuito. bem.) · 

- E, tu mesmo. CongTesso Nació'naJ, tu tambem foste um desses cum-
_pllce.:~ (Bravos! _Jio!.uUo bem; vqlmas ·prolongadas no rec'into)' quand·o, depois 
:de ll'!E' • approvares os actos ext-raordinarios até ent ão sem d iscJ'ep<~'ncia e de 
'me er.feixares, na mão os mais amp' os poderés disc1·ic'onarios, -deixaste t'ei.t . 
. posto sob . o zunido das balas e o '. ribombar ãa metralha, qup passavam po,. 
scbr~ esta · cidade, inf~!icitada . na sua 'dor tremenda, -na . ca mpanha ing'ora1 de 
angustias, de desolações. a ;s desp!'daçantes · e solu~s .sen1' conta, que U:·azi-

·leii os degenerados sustentaram 4o :rnar, alastrando a ,mor-re Por todo&. o:! 
· l;'l.'los em terra! 

E' por isso, Sr. •Presidente, que os nohr.es deputados, n egando , approva. 
·4J:âo aos act.es, que só ·como abusos po,derão, .assim., ser ju~.gados ; fogem · -á 
.;responsabilidade que ·es·se abuso impõe : -.-- SS. -EEx.·não -se querem ver .a c-
;c:bsados .. de -cumplices na,ruillo •.nte .julgam--. •crime porque .si o marechal ê· réo, 
par. -haver .ferido a·s -Ji.ber-dades ind i·vidua:es, . ·réo é tambem este mesmo Oon-· 
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· _g1·esso .. por e~<se me!<mo <:rime.- qup >~utori:sou ou ap_plaudíu ' = momento · d"O" 
,perigo! (Bravos! llfuito bem; applausos.)- ·" . 

·Nes te ponto, Sr. Pt:esidente, solidario que fui com ·o governo· do rnareo hal 
nr.s momentos de seu m aio r -bri:hantismo, sol:dario que sou .nos momentos de 
d7~linio, snll<iarlo ·ainda, de futur:o,. com . a sua -política de · e~Cll.l'>ão ·a . :todO$ 
os elemenos de entrave ao progres·so-da. RepubUca e que -desde 3 ·de •novembro 
;vêm manchar-nos a hist_oria e os creditas da ·Naç'ão-. ci-v}lisada -e l"epublJ.ean&: 
.ao .profe.rh· o meu voto em absoluto approbatorio das ·· ~edid_as de excepçií.o, 
nem me arreceio do :julgamento .dos coévos·.nem me. atemc;>risa ,<> .juizg ca>mo· 
e serem que a posteridade tiver. de p_roclamar; .·... . . ' ....... ,_ "' .... . , . .., 

Repillo a tibieza das resl:ricções . p latonlcas ... e .o .meu. esP.irfl:o evoc!l-,•<ém 
um grande appello lucido. aq,uel!a commovedora e grandiosa scena do·· juraó1 
mento q_e Cícero ante o povo a que ~a! vara ao deixf!.r a m~gistratura. S~!Jrema., 

em que fe'ic:tara a Republica Romana. · 

Sabe V. Ex . tã .o li:<\m .como qua·quer dt> , n6s, Sr: ·presidente, queo ao. cum• 
prir o preceito legal que o .obrigara a mostrar.- por affirmação · so"lemne, não 
,h·Her vlo!ado as leis, o ·Pae da P.atria, na .phrase de Ca:tã·o ··e do ' Senado, ·que·~ 
rendo f'Xpilcar ao povo os motivos pm·que .'se • vira ... forçado ·~'"a Rervir-se •de 
medidas .excep~ion·aes, 1'ol .coagido por um· tribuno . faecfoso . a · restringir-se 
á fotm ula secca do· jura mento do ceremonial, · que o grande político· soub~ 
tn~nsmudar com a egi ~ idade d~ seu espírito fecundo· no immorredouro ·-..: 
Juro que sálvei a R !,>publlca! - acolhido peJa historia, como a justificativa 
suprema daquella ,gran~e . ah:r.ta abnegada de cida-dão e pàtriota? 

Pois bem. sr: presidente, que V. Ex. mo permitta: .essas restricções, nas-
eHas àe uma inconsequencia lame ntaYel e de um.<platonismo inc'.>:or·, .valem. 
bem no momento político que · ga~o;;·amos a acção apa i~:m~aj&. ,. ma\ eonHda 
do trlbun'.> ao lado de Clcerc. (Muito bem , m.11it6 ôem ) . 

Para honra -nossa, para glona de r•o:>sa rnis::;áo, para satisf:1ção de . .toda 
E:sta grande patria que no& aguarda . . conflan,te :e impaciente , os vo.to,s no .ruJ;-
sumptc. ellas não hão de . passar? (Apniados.) Mas vem-me !mpeto ás veze~ 
de querer antes que, ob~ iterada momentaneamente a consciencia "supe.rior da:s 
ilcso:uções desta casa. ellas viiurassern e fossem comó uma 1rÓn i11 p.,renne :&. 
C•:I!!;t·e,sso contra a sua uropri·a inconseq,<Ienci& para os &nnaes indestru-ctiveia 
da historia do meu paiz! 

T1·acej0 ·em meu espírito, senhores, o extraordina.r!o {!Uadro qu.e ella~ fo;~ 
ma;·ram em contrastE á . figura legenda na do bene~erito m arech al, e yi.:: 
b1·a-me a alma em emoções fortes de jubilo ao .pensar em que, quando, fun'" 
"dacltl nellas, o juizo . dos posteros pudess~ · dizer . ao ' illqueb~a~tavel . sold~dÓ . . 

. . . J ' ... : " ... . . . 

CUJo nome fu'gura hoje -como uma gloria lmmarce~slveJ da Arnerica na coiis-
teL'ação portentosa dos primeiros homens do novo rriundo - " tu violaste ·a 

· .JeJ: tu violentaste os dü·eitos .!ndividuaés! tu attentaste contra a liberdade' 
d! S t e US concidadãos!" -, esse grande brazileiro sabE'Kia dizer, relembrando 
suas victorlas, e haur indo na gratidão popular, que lhe 1evanta ·um ." altar-
immensuravel e indestructivel 'no c<>ração de todos os patriotas, a co~penSa-



~ão . p~ra .a injustiça. ·dos, hpmen!_! " 'Sim; _ é : certo:, eu violei· a lei, ·e.u vlq1' 
1(\ntei o direito Individual. eu . attentei contrq a liberdade dos meus conpldaf' 
~ios, .~asso assln• e·r~ p~ssl\>~1 sal~u.r, como eu salvei, a Republica!" (Bravo{l.l 
,M ;~.<to bem! M111ito bevti .Palmas .prol,angadas :no _recinto e nas . galerlfl.s. q 
'~t·ado1• é vivamente felioitadG .e abraçadG . por .todos os Srs. d{;lputq,àos. pr,ei 

·. :_ 

I :j ) 
O .Sr. Presidente; -:__ Havoendo desistido da pa'oxra o.:J . Srs. De~utad~ 

i_nscrii>t,os· e não havendo mais ·quem __ queira a. palavra, dou pot· encerrada 
. I 

a discús·sã.o é adiada a votação. 
,., , 

. SESSÃO D~ 16 DE NOVIjJMBRO .. 

O Sr. Frederico Borges (pela Clrdem) :' - Sr . Presidente, tendo-~ apre;o 
sentado na pr:meira votação deste 1pc'ojecto um requerimento pat·a vota-
ção ~ominal e haven.do alguns collegas que, por .opcaslão cfessa dl.scussão 
votaram favoravelmerute, a guardand o-se para na 2• discussão man o fes~~ 

rem seu voto de modo mais expresso e claro, requeir-o a V Ex. que con-
_sulte a Casa se a 'VOtaç!io deye ou . não s~r nominal. (A_p?iados). 

Consultada, a Camara concede o pedido para a votação nominal. 

O Sr. Beliznrio de Souza Nquer . preferencia na votação. para o voto 
elll separado, offe-recido pelo .Sr. ·Erlco Coelho ao projecto n. 144, de 1894. 

Consultada, a Camara concede a prefere nela pedida. 

'd;' ~ ~. 

Pmcedendo á votação no!I}inal, respondem , não, . if!to -'!·, . não ap.provam 
o voto ein separado do. ·-ar. E rico. Coelho, os Srs .: Lima Bacury, F ileto 
Pires, Gabriel Salgado, Enéas Mal'tins, Carlos ·Novaes, &ic'o Fil-ho, Hollan-
da de Lima, Viveiros, Luiz· Uom 'ngues; Gustavo V eras, · Eduard.o d~ Berre-
do, Christiano CJ·.uz, . f.ni~ ' o de Abreu, Nogueira Pitranaguá, Fred-erico. Bgr-
ges, . Çlonçalo. de Lagos; Thoma~ Cav~lcan~ti, tldefonso Lima, · João .Lopell, 
P~dro Borges, Jo~ê ' B~vilaqua, ... L\.tiguSto 'severo, Tavares de Lyra, Frán-
~~~co Gilrgel, Si!~a M~rlz, T~i~dade, Coelho . Lisboa, Pereira de Ly ra: • . Coelhb 
Ó:.ntra, · Lú.ti dt Andxade, Medeiros e· Alb'uqUerque, Miguel Pernarnbucó'; 
Carlos Jorge, Çlernent'no do 'Monte, Rocha Cavalcanti, Oct:wia no Louréiro, 
Óiympb de Campos, Mene~e~ PrÍido, .. Ge~iniano Br~sil, Gouvêa Ll~a. Naiv~. 
Francisco Sodré, Arist:des ' de Queiroz, Ver.gne de Abreu, Seb~st:ão I.andul!. 
JÍho,' Ttlt'quato Moreira; Galdino Loreto: Antonio de Siqueira. Furquim 

1 
Wer-

neck, José Carlos, Franç~ C3:rvalho, Alcindo · Guanaba:ra ; Thomaz. ,':belflno' . 
. • - . .. ... ~ I; • ~~ 
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ntns · 'd~ , V'Mcoocellos; · Alberto · · :rorres, · Bel!zarlo de '. Sbuza; · ·F<Jiiséca .. ; :Pof~ . 
teüa, ·"Euzeblo de ·Queiroz, C<Jsta' A.:revedo,' Silva'.'t~a.Stro, ·Nilo Peçanhá; Aios'-
Hnho V·idái, Erriesú) 'Brasilio, Francisco ·Santiago, ·Barroii Fta.nc:O ju'ri. :6~. 
Pon6e ·de ~éoti, Pauiino dé Souza Junior, M;ay~lnk; 'Almeida. Gomes, · I,rm.~ 
Duarte, Monteiro de Barrôs; Luiz ' Detsi, . ·Fertáz '·Ju.ni'or,< ::Fod~~ ·: J~mq~e:rà, 
Rodolpho Abre-u, Theotoni; de Magalhães, Pinto da Fonseca, Cai~ lo{· ·à~ 

I . ' 
Chaçct.s, Alfreil() Ellis, Alvaro Carvalho, .Almeida Nogueira, DomiJ1gOs d~ 

êã.~t~~. blno Êu'er10~ ·costa Jtinior, Gusütv~ GOdoy, Adolpho Gordo: Moreir:t 
d:a · Si! v~; Padu~ Salles, · Vieid. d~ · M~ra~s; . Her~úJán~ de Frei! as; Moraes ;Bit'i-~ 
ros, Pau!Lno Carlos, ]'rancisco Glicerio, João de Faria:, Ov!di~. Abrarités; u;·~ 
bano de Gouvêa, Luiz Adolpho, Lauro Muller, Paula Ramos, Francisco To-
lentino e Emi!io E! um. '(101). 

E ' respondem si1n, <Js Srs. Augusto Montenegro, Arthur Orlando, To-
Jent.:no de 'Ca;·valho, ' Santos. Pereira; Tcist~. :Manoel Caetanc,, Eduardo. Ra-
mos, Paula Guimarães, Arthur Rios, Marcoli.no Moura, Paranhos Monte-· 
·n'egt;o · e <Lamounier Godofreüa . . (12). · 

·O· Sr . . : Pr~tsidentc. declara · -que o voto em· sepa.rad'o ' i!' o! rejeitado Poc '101 
coritt:a 12 . vot'Ís: . 

Em seguida é posto a votos e apoprÓvado ' ém 2• discussão o segÚ!nti. 
'J)rojec}o: 

O Cong1~sso .Nacional decreta: -
· "· -Á~tig9 uniCo. Fl ca1~ ~pproVados os actõs pt"atiCadOs · p-élo Poder ' ExeCutf. .. 
vo e seus ~gentes · ~or · mot'ivo da revoita·' de . 6 'de . sete'mh'r~. ao. aním ·~s: 
sado. 

O Sr. l{erculano de Ft·eitas (pela orrie-n:.) requer dispens·n. d~ interst!clo· 
:iidr:'a:. o projecto ·n: ,. ~44, de Ú94, entrar amanhã em 3" g iscussão. , '· 

C~msultada, a Carha:r;a concede a dispenll-a . pedida. 

O, Sr·. Moreira pa Silv.a (pe!rr. . o1·t1e~m} :_ - , Sr. Presidente, . occor_re~m~· 
a cbrlgação. <'fe fazer peste momento . u~a declaração de voto, para !11.1~ 

~ori.ste :cios an~~e~ desta ca'm~r.a, q'ue não, ful . ~o.ntradic.torÍo .v~ta~.d~ co~b.-· 
~ ~~~nda ~p~e~e~t~da ·,ve'Jo Sr. Dr .' ·Erico éo.elho, que p~apõe a ~P~~ov~ .... . ; . ' - . - . - · . . . . 
~ão da . m~i_or pa,r~e dos, ac.tos , p\esidenc'aes pra,ticaf1os du~an~e . ,e em · ,Con~e-
'q1lencia . do e~tado . de .~' t;o., . Ji!O~que tamb~I!J. yqt,ei . cOlJ.!tra .Q ... esta~o ,de . sitiq 
. .de.cretado '})elo Congresso ~acio.nal, em . Set~mp: .·o . d,o anno . passa,do. •: ... , 
.. ', ... . o ; .:::~~, · ., ~i,tESr.m;:Npl\l: . --:: }'.e~pã,q; :_ V; Ex. não . pód'e intet:r.ompe, as .. vota· 
·<i9~~; -{) nobre. :Pe]:lU,t\1-~Q , M·ve ' rt1,and_ar a ; S1l~ <Jcqlaraçã~ P~ir,,'e~c'riJ.?t(). ;,· · .. :.~ 

O SR. MoREIRA DA SILVA: - Votei não só nesta sessão comp na sessã() 



~e:_ S_et.~m'b.r?.-:_ flo ,a-~no ._ va.sl!aélo .contr~ e. est,Wo _de .. sfltlo. e c9het·entem<>ntc 
fODtll1~o , a vo,ta,r <:ontra._ todos os. _<Lc,tqs, ,que_..fÇ>l'ji.Jn _praticados .em ,conse-
quencia desse mesmo <>stado de sitio e _ de outéos pqster:ormen_te d_ecretados, 
· -0 ·Sn. PR~SID~N~: - V. Ex. não póU~ continuar, __ mande o nobre ~pu,-

: - ' . . . . ~ . . . . 
tado a sua declaração de voto por escrip.to. -. ,·, 

SE,SSÃO DE 17 •DE NOVEMBRó 

Ó ·sr. - Marcoli~Ó · 1\lour~: - Nãco venho, Sr. Presidente, fttz.er um d.is~ 
curso em hora tão a d!a n.tada,_ s empre em detrimento dos grandes• orador<•s, 
que: á lielle-za do · estylo, á ·precizão do i'acioci.nio, tambem juntam o en-
canto da eloquencia, mas sem duv;da de incontestav~l vantagem pa ra aquel-
le~ ·que -cuu;o e'u ~ào forçados- ac. . "'ªcC'!ficío de explicarem-se perante . . a Ca-- . 
miu·à ·e ao ·paiz do modo por que se houve no julgamento dos· a ctos do Poder 
EXt•CUtivo ' e de ' s eus agentes . durante esse ondnos~ esta!lo de sitio que 
evoca á _memor1a a par do d esva.ramento popular, a s scenas as mais lu-
gu'bres de - tyrann:a e requ:ntada crueldade. (.lpoiaãos). 

. A ca:mãra, Sr . . Pr·eflide;,;te; co~ ~agua o digo, ~m du-as votações sue-
. . . . 

tessivas approvou . todos os actos do ex-Vice-Pl·esidente da R epubliea -e dos 
seus agentes, a inda mesmo aquelles que estavam fóra da Constituição, como 
os .decretos de 28 de Fevereiro e 5 de Março de 189 4, julgados Inconstituclo-
naés ~10.' Senado pelas vozes mais eloqueutes 'dos. seus or.adores. (Azla?·t es ). 

Nó Supremo Tribunal F ederal e-m luminosos arestos_ que honra m a in-
doependencia e patriotismo daquella corporação, que tem se toc·nado nestes 
ultimo~ tetnl:;os o refugio e !l abrig-o da J:b e-rdade _perseguida , e até no pro-
prio Sul>!'emi_, 'l't':buna: Mllitl1t •Pelv "Valor e abnegação pa_tridtica de seu.':l 
n1embros. (.1poiados). 

·Aqui mesmo ·nesta casa esses trilbunaes militares foram o anno _passado 
condemnados; quando apresentado~ -em projecto pelo deputado Annil;la l, O 
qile f~z-me le-nii)rar em expro.baçiio á quel:e d igno representante l• t•l' Pe_r;-
n a mbuco o od-io en tranhado do chefe cal~thaginez á R epublica Romana, a 
é)ue eÚe jurára cumpdr até a morte. . _ 

Venho, Sr. Pi·esideni:e, salvar· a minha dignidade política e pessoal, fll· 
'girido e. essa responsabilida de collectiva, a que o nob.re lead.er da ma ioria. 
~ntendeu dever aml\rrar a seu partido atirando-lhe mais essa cadeia da for~ 

Çado, como se não b astassem as grandes provações -por que elle t em passado. 
· Em .. nonie, pois de que principias de justiça e ·de morq.Üdade po!lt.lea p~e~ 

tende o illustre chefe tornar solidada a sua maioria nesse. trem enia re~!)on
sabil\dade sobre esses actos que_ ella n'ão póde deixar de reprovar, é que 
;foram ·pra ticados fóra da: l ei pelo ·ex-cheré ·:a:o E s ta do e seus agentes? 



, · Não· comprehendo . duas ·:justiças; urna ·para os ·er!ine eommuns e ou ti-à 
para cr-imes. polit!cos; · si sãq crimes· el:es 'devem · regidos ·com ~ meRn1a 
precizão q.ue os theoremas em:: Euclídes. Entre·· esses actos Íla m.uitos qrue se 
envolvem na ,,noute de' uma --perversidade tal que ·ainda ··não puderam ser 
conhecidos, nã.o podem ser julgados e co~o de antemão.'approval-os? . ) 

A historia que ê a educação. divina do genero humano 'POr_ meio d~ 

razão e da liberdade nos ensina .que a impunidad~ anima o~ cr'mes e de 
algum modo os justifica. 

Não quereis condemnal-os? Pois bem; deixai-os ao . menos em nome 
da dignidade e do patriotismo· desta c'amara a revolver-se ·nas trevas Çlbede-
c'endo a . essa lei desconhecida·, mas inflexivel e que terá de fazer mais tarde 
t -seu julgamento e co:Ílderrinação ' perante a · historia . 

' Assim, me exprimindo, Sr. Presidente, quero ser justo para com .. ~ 
.honrado .ex-Vi-ce~Presidente ·da Ré publica . 

. S. Ex; na . defesa das instituições ~ do~ -altos· interesses · que lhe far~m 
confiados tinha o direi to e o ~ever, como ·depositario da soberania nacional 

·.e na ausem!ia do Congresso, dentr& do estadb de s.tio, de usar de todos os 
meios constitucionaes para fazer . triumphar a legalidade cçmstituidq, e· ·até 
onde . pod•ia chegar o direito de legitima defE)sa, de fazer morrer o ultimo 
60luado na sa lvaguarda -das · instituições; . mas fazer morrer depois li'l 
vencida a -revolta os pdsioneiros de guerra sem · processo, se~ defesa e 
tantos · outros cidadãos, alguns d~·s qu<Íes innoc.éntes, ·só mente por simple.s 
<denuncia:, é barbaro e cruel! 

Não ha guerra civi-l nem guerra estrangeira, dizia um grande p~blic!sta_, 
só .fta guerra justa e ··guerra injusta. 

A guerrn rtão é sempre um mal e • a espada não se chama punhal sinão 
:}uando assassina o direito, a. liberdade e a civilização dos povos . 

. Esses ·ruzi:amentos em plena paz, após a victoria, sem essas formalida-
des essenciaes . -do. processo ·· que· d.'Agueseau chamava "iiÍvindades protec:to-
ras do direito e . da vida dos cidadãos" c-onstituem por feitos, as~a~sinatos e 
r:em a ·.omenos ·podem-se -denominar de assassinatos· ·juiidicos. (Muito bem)-, 
•São esses crimes · que eu · condemno para 'approvaÇão dos quae:~ não -possC> 

··dar ' o ··m'eu vote. ·senhores, o · nobre ·z·eader da ·maioria n~ sua faina de cha-
mar para . si e para o s~u partido glm:ias que n ão 'lhe pertencem_, dizia -a:inda 
ha pouco: Nós fomos os collaboradores das. glorias do m':arechal; ellas nos 
-pertencem e ao nosso partido; assiste-nos, pois, o dever de susten.t[l;r , e 
·ltpprovar os seus actos. 'sen'liór~s, ha: nisso um ~ngano e , uma in verdade 
IÍ.istorica: - as glorias do marechal p~rtencem a si proprio, · á sua tenaci~ 
áade, ê áq~elles que .o s~stentaram nos dias dlfficeis; pertencem ~ nação, 
â; a'~~ada,_ ao exer'cito, á guarda civica e a es.sa macidade das e&colas, em que 
a ·patr.Ía d;p~sita as sua~ ~elhóres esperanças. (Apoiados). 

Nesse te~po o nobre deputado e o seu partido. esta·vqrn. ausentes. _ S. Ex. 
, que é 'tão zeloso das :· glorias que não lhe pertencem, quizera applicar· as pa-
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·lavras de,;Ugo "a,bsolwendo os excessos da :soldadesca .em Paris, por· occasião 
do golpe de Estado de 2 de Dezembr-o. 

Dizia elle: "0 soldado é uma . criança, sl o enthusi.asmo faz de:Ie urn 
heróe, a convlvencia passiva pôde convertel-0 em um bandido; e si visto 
que heróe todos lhe roubam. ·a· ·gloria, bandido - · accentem tambem a res-
ponsabilidade de suas acções. Não é por certo essa responsabilida-de que u 

<'ilobre zeader .. deseja ao seu . partido. 

Venho, po\s, fugindo à essa responsrubilidade tremenda que se quer impô, 
·'Jlela franqueza de seu cbefé e um grande partido, )avar em tempo o 
m'eu protesto. A historià ·não perdoou a Napoleão, o grande, a m.orte do 

' duque d'Engbien, justiçado no Castello de Vincennes por uma commiss~ 
militar pelo suppostó crime · de ·conspiração contra a Republica e da hav~Jr 

' tentado co~tra a vida do primeiro consul.· A s~a ·~arte f~i considerada um 
' a:ssas'sinato, e Lamartine' que foi um grande admirador de suas glorias I! 

de seu genio em uma s.ublime estropbe, cheio de tristeza assim se exprimiu: 

"•Pourquoi détour tu Ia poupiére éperdue? La· gloire · aflace · tout ex-
.~cepté !e cri·me"·. 

Devo concluir, Sr. · Presidente, e·· daqui desta ' tribuna· saudand~ o nuvo 
governo na reconstrucção da patria e da ·l i·berdade, levanto um protesto em 
nome do partido federal e d~· toda a Nação contra esse, actos de arbitrio e ctc 

crueldades · cuja approvação ·se p·ede aos repr esentantes· dá. Naçãt ern nomu 
,de uma· solidariedade criminosa que só o m edo, esse . agente tyra nnico e 
cr,ue~ , poder:a Ú1spirar. (Appi a4os:') A Republica , dizia . ha pouco Léon Say, 
'não . tem .necessi·d:ade de s er defendida, ~as de ser bem governada ; A mo-
·n a r chia, com que tanto se especula, só pôde a pparecer p e~a destruiçã o, e 
essa não seda sómente·' á. da Republica, mas a da prop!·ia patr ia . E quem 
qu·ererá tomar · a responsaJbilida de dessas destruiçÕés necessarias para res-
·taurar o impossivei ?_O qu e p-recisamos _é de uma p-olitica de pa z, de acção 
em r~ácção, 'uma po!itica de progresso e de Überdade . . Não sé deixe levar o 
honrado Presidente da ·R epublica por essa so:ida riedade criminosa na poli-
tica do seu antecess_pr, e que o nobre leader pretende impôr ao patdotismo 
desta . Camara·. A n iío. do Esta-do . d'es eja 's er Ievâda por novas correntes, e 
!Íão se ,arreceie o timoneiro dos des troços que bolam á superficie ~o grandll 
.mar. das apurações nacionaes . dif·ficultando-Ihe a- ·mai·cha. 

'· .·-: . 
No . seu progr:amm.a de governo o illustre P !:_esidente da Republica devia 

com~çar por uma obra · de redempção f a zendo cessar essa lucta fr::ttricidia. 
,que ensanguenta o solo g lorioso do Riq Grande, desse povo beroico que se 
.bate até ao exterminio ·pela liberdade . de sua terra, tntregue a. ft-rocidaàe. de 
um governo dictatorial e que !?ó se mantém pe_lo apdlo das forças federaes. 
iPaz:ece que :é chegada: a hora d~J P.espertar ·desse somno criminoso,, a ·que o 
ii1differentismo politico tinha arrastado o p:;t.iz, e na nossa memoria tenhamos 
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sempre vivi'!- a l~ntbr:ança dos djas angustiosos da patria. (M1tito b&nt . 71'Uit'D 
hem) (•) 

SESSÃO .. DE 20 DE NOVEMBRO 

o· Sr. Eduardo Ramos (**) observa que )Jem quizera calar-se , Avalia 
bEm as d€\licéas do si:encio e inve.ia aque.lles que teem a libcrda•le de guar-
dar, principalmente quando a cpalavt·a era a franqueza e quando a franqueza 
é o ' desagrado, Não teni, entretanto, a cu:pa de que em seu esp·irito .o ,dever 
tenha um poder superior á von.tade e. ahi está na tribuna •11ara propalar as 
'é1ucubrações do seu ji.Iizo, como em uma esp~cie de revell!-ção, dos ~ eus soli-
loqu os. D;z que suas og:niões são .casos de conscfencia, que a gravidade dos 
·assumptos não descora; e si acaso esse nome de consciencia está en<tre nós 
um tan to descom:e:tuarlo I:Jelas infeJjzes deserções, como as fune&t as tra,n<!-
acções em que se compromettiall} os votos sinceros e intimo.:~ em sa.c<rificio 
âs conveniencias, 0 orador (11t·á, substltuhtdo :r assBrção, · q,ue o <Jaso ga su:o. 
disslclencia com a opinião da maioria ~ unia ins:J iração dB demonio·; um 
· "'·monio semelhante ãquelle que Socrates tinha dentro da. sua alma •. aurindo 
nà liberdade de sua.; convicções, como l>he abriu, sem resistenciã os labl'lls 
.para ,sorver a sua taça de clouta . 

A um a.parte do Sr. B ev.!Jaqua, o ora dor d:z que ha demonios sagr~ 
dos, como . aque:le do .philos•>Pho g·rego, que lhe SOl Jrava na alma ardent,e 
ess·a lt,tz suprema quB aonda rupó>~ tantos seculos te1n o seu traço nos pr;. 
gressos da razão humana. Continua·ndo, diz ·o orador que bem quizera 
tambem; ccmo ' outros, trazer ao ·Sr . marechal Floriano Peixoto . uma folha 
d e carvalho para a sua ·corôa de <triumphador; mãs, t~Jor muito significantes 
'que sejam . as victorias, aquellas que derivam de combat:es trava-dos no do-
min :o da politJ.ca, em nome dÓs principias do governo, vara a salvag;uarda 
da autoridade, prer-isam de refll:Jeltar antes de tudo a !el, 'que é 'a prim:eha 
d a ::l autoridades: Seria lmpossivel negar que ·o Sr. ex-Vice-Presidente da 
R e.publica se achou envolvido durante á _ revolta em uma cris~ tremenda, 
que promoveu 0 desenvoJv.imento de sua. alta B louvavel energ:a,. 

No emta nto, o orador · pergunta si e:Ie tinha dentro da ConstittiiçU.O 
Federal os elementos necessarlos para affrontar essa crise? Si devia s~ 

circums~rever ao Sl'U uso, rigo.roso, sim, si 0 entendesse mister, .ma~ r.e.S~ 
·trlcto, sem B)CCessos, sem usur·pações. Si, l ~ orém, o·s não •tl·n·ha, sl, como 
·dizem o:; partidarios ela a.p.provação Incondicional de seus actos, foi irtdis-

(*) Orou ·em s eguida e ta~bem na sessão ue 19 o Sr . Frooerico Bor-
ges, cujos discursos não constam dos .Annaes. 

(',. ) Resumo da ,Jornal · do Commercio de 21 de Novembro de 1894. ·Não 
•consta · do& .t>.nnaEb · t> discnii's<o dv orad'ot 



:pensavei sahir da lei, transpôr a Constituiçã.o para defendei-a, então urge 
iJ)TGpôr j'â e jâ a refGrma desse estatuto •PoJ.iüco, .por jmprevJdente, por 
fa lho-, por inefficaz, em . pr over aos m eios de defesa do •princ::ipal dos in-
rteresses do .paiz, que é. a sua propria Co·nstituição, o seu g-overno, a s ua 
-çrdem tnterna, abalada ;pelas r ev oltas e guerras civ·is. 

Ninguem, no emt•a nto, propoz a reforma constJtucional, o que b em sl-
t?nifitca que 0 s m eios previstos sào sa:tisfa;ctorios para fazer face á:g com-
moções n a:cionaes . 

A divergen cia que existe entre o orador e · os seus a n tagonis tas estJ\ 
n isso : estes assentau~ qut. o es tadf:l de sitio suspende todas as ga-rantias;, 
investe o P oder Executivo de uma aut-oridade soberana, aurtoriza-o a c m -
tpear só, com sua esp,a da, -çom seus soldados, .com os .patr1Gtas que se 
reunirem em · torno de sua bandeira, atravez do paiz, como em . uma praça 
-de guerra, ·com o arbitrio 1llimitad'o por .inspiração, o morticínio, por justiça, 
(allando jpe:a embocadura dos tOlarins. 

O orador ouv;i u a voz de alguns J.uzei·ros da Camara na apologia pa·· 
thetica dessa doutrina;' e confessa que, como brasileir:o que é, muito lm-
press~onavel pelas palavras sonoras, pe!.o effluvio electr.isante da eloqu~m

cia exercida no jog0 da s grandes :paixões do patriotismo, ficou muito abala-
-do; mas está já •percorrendo aquelle planalto na existencia em que se vão en-
curta ndo as v.i·brações de .Puro sentimentalismo; e a recrudescen cia dos 
conselhos de sua ra.zão velu acGrdal-o . d0 exrtasis •pa·ra· o mundo rea l da 
verdade constitucional que nã o p ermitte -o acolhimento de doutrinas ruino-
sas, perigosíssimas, mortaes para um regimen de liberdade. 

Por sua pa·rte o ora dor a credita que a Constituiçã o ministra os re-
-cursos sa tisfa ctorios .para a ·conservação elo ·prestigio da primeira au:torl-
<lade na debellaçã o da s revo~uções intestinas. 

A Constituiç.ão permitte . a suspensão das ga:ranti!lls const1tucionaes. 
D" todas? Não de ·cerrto, porque garantias ha que estão cGnsignadas nas 
aeis, m as que não são creações d'ellas, são }Jatrimonios inv iolaveis da dÍg'lli-
dade ·humana, são a:c_quisições que a ·civi!isação t em :incorpora do á pro-
pria existenC:ia ·humana, e ·que seria deshonroso violar, qua.lquer . que seja 
a ·cr·ise, qualquer que seja o desespero. Outras garantias h a, .porém, que 
se suspendem; mas essas são as que se e11tend<>m com o exercício da poli-
~la governam ental ·no ex·er.ci-cio de s·ua acção,- que, devida m ente di·rigida., 
não deve ser frustrada. 

T odav ia, dentTe essa s ga rantias algumas ha · que a .Constlttuição ex-
IJ)·ressam ente to·rnou inviola veis; aquellas, p or exemplo, que dizem r espeito 
ao poder repressiv·O, IJOr parte do chefe da Nação, im'Portando implicita-
mente o direito de julga ment.o ·perante os rt·ribunaes c ommuns do paiz. E' 
assim ·que a :Con-stituigão limitou taxativame nte á prisão· e ao ãeste1-ro as 
medida s ·coercitivas .cuj 0 u~o se permitrte ao chefe d'o Poder. E xec;utivo, rJ u-
rante o estado . de sitio. 



Com effeito prendendo ou desterrando o delinquento ou o suspeito () 
governo está revestido de um .pode;·, de uma a:rma- terrível. O seu empreg(} 
anntq uilla o~ elementos da: .sed'lção•; se•J')ara-os• do gremio nacional; ex.: 
p1:1rga ·O ,pa,iz da~ forças de1•et:erias que o p~rturbam, e ·predispõe tudo pa:ra 
a volta cta ordem, .com0 .para a -r ewcção pena:! exercida pelos tribuna:es da 
nação conüa QS cul•pados ,. Ir a~êm disso ê ·querer a ferocidade, e ·pedir para 
o goV'erno o 0 mp·reg0 da crueldade, dos excessos .naturalisslmos que a,s 
paixões excitada!! pelo :confli:cto não •POú·Pam aJos seuS! inimigos, a i-nclJa 
m esmo im•potent.es e vencidos. 

Foi para ·pot.(•Jar a nação ·das m:iserias envergonhadOI'as de taes 
excessos ·que a Constituição limitou aos dous meios e:x;postos a acção c.o-
ercitiva do chefe da Nação ·durante o confl-icto. 

Ora, cqmo as hab!lidades sophismadQra!l poderão expli:car agora que 
essa m esma !Constituição tão discreta ·n•aquelle lim•ite, il)Udesse por ou<tro 
la-do 'conferir ao Presidente da Rep.ublica a attribuiçã o de crear trlbunaes. 
mll~tares, com jur!sdicção ma·rclal? 

·Tão se esté vendo, exclama 0 or~dor, qu8 _ esses tribunaes poden d·o 
con(lemnar •á monte, ao fuzilamento sem def.esa, sem as formalddades tu-
telare:~ de -um julgamento ·n orn113!1 , são um ins trumento lil~egitimo, p)or-, 
mei·o do qual -se ampliam penas que a lei formalmente vedou? Não se está 
vendo, com a 1u-ciodez da claridade meridiana, que si a Constituição restrin-
giu o poder r epressivo do pr01prio -chefe da Nação, durante o sJtio, 
não ·pod-ia dar-Johe o direito ·ae crea~· tribunaes extraordinarios com poderes 
mais amplos n0 que aquelles que !lhe foram .pessoalmente outorgados? 
Em summa, não é evidente que si .o chefe da Nação não tinha attribuição,' 
não -podia del~gal-a, 'Hludlndo assim o f-í·.elo que a -Gonsti•tuição crea:ra â 
sua pro·pria autoridade? 

Houve, portanto, diz 0 9rador, uma grav·e violaçã.o ;. violação p erigosa, 
de effeitos talvez irr~paraveis ; violação que r-eduziu este paiz· a uma a lma 
vil nas. ga:rras de -um p oder que , ISJ não foi cruel, •POdia tel-o Si-do, co-
brindo a Nação BP.si'leira de um luto eterno, sem consolação !Para as 
vJctimas . 

O -orador não clfl. sua ap<provação a arbítrios dessa o·rdem; não os clarál 
nunC'a, ·cu ste o que ·cu'star. Está defendendo a 1ei, está defendend'o o proprio 
ex-VIce-Presidente da Republica .contra a tyrannia q-ue .poss-a V\lr awa-
nhnrido este precede_nte funesto da nossa lhistoria -para leglitlma:r o seu 
exercic-io com o testemunho da propria Nação·. 

Def.ende o pro11ri 0 Sr. marechal Floriano, -não na sua ·J)essoa, m as nas 
ger , Qõas futuras que h ão dê e·!Í.vvlver os f.nlictos preciosos e caros de sua 
família contra a usurpação, que querem canonlsar com as p-rofanações da 
le·i, em ~empo vinclp.uro em q u e a mão. geÚtda pela morte já nã0 •possa se 
lr!•Welj em defesa das - mais caras institn ições da !PatrJa . 

Está quas! só, bC'm ~a.be o orado1· . Isso, porém não importa. 
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iPassará aqui como esses viajantes s.o1i·ta;rios pelas reglõe~ incultas, 
desertas, ainda inexploradas . Deixando •por a:h! um testemunho de sua 
passagem, ·é poss·ivel que no JCorrer dos te~c>os algum futuro antiquario, 

revolvedor de historias p a ssada s, aponte entre as cousas que fazem um tur-
bilhãc desta época, esse clamor qm; o orador aq_ui levanta, c omo o signal 
obscurc .da forast.;Ir::-. tMtti to bem_· ?nuits. limn: .O orador é m ·u.ito C1/ll'npri -
1nentado.) 

Vem á Mesa, é lida , a'Poiada e posta conjuncta:mente em discussão a 
seguinte emenda: 

D epois de - aatos - d.·iga-se - .qu e se r€1ferirem a m aterias cuja ini-
ciat iva é da competencia constitucional do P ·oder Legislativo, o mais como 
está etc: - Edi!La1'do Ra??ws. - .A.1·tlvu?· Rios. - Attgt~sto MOnten eg1·o . 

O Sr. Dino llueno (*) O .pa r ecer elaboradó p elas cammissões reunidas 
t eve voto em separado em relação a os decret os de 28 de F everPiro e 5 de Março 
deste amio. 

Em face das mensagens do Poder E xecutivo e da disp osição const i tucio-
nal que deve ser cumprida, o primeiro cuida do de quem se entrega no P.stu-
do deste assum];}to deve ser., o d e determil~ar q ual a m Lssão do Congresso. 

As commissõés r.eunidas julgara m que essa missão era a de avaliar l't 

responsabilidad~ do Poder . E xecutivo e seus a gentes. ' 
Si o Congresso t em de pronul)ciar-se sobre a r esponsabilidade do E xe-

cutivo e dos agentes empregados por elle, parece que a expressão - fica m 
a:pprovados - não ·quer dizer m ais do que - não tem r esponsabilida de a lguma. 

O vocabulo - actos - comprehende não só a s m edidas de excepção que 
a Cama m conhece, como t ambem os acto.<; pra ticados pelos a gentes do Poder 
Executivo. 

Não se trata de uma revolta .das condições das de 10 e 12 de Abril so-
bre a qual o governo poude· mandar esclarecimentos. d·etalhados. 

Incumbe :simplesmente ao Congresso inv estigar si o Poder Executivo 
podia praticar esses actos. 

Não podia porque eram prohibidos pele. Constitu ição, ou porqu e fossem 
da esphera oü attribu ições do 1Pode1• L egfsla tiv o, ou porque mesmo a este 
fossem vedados. 

1\l):as. o !Pod.er Executivo •];}raticou-os e portanto ·cump·re ao Congresso sim-
plesmente examina r a condição exce!)cional em que se achava. o Poder Exe-
cutivo; o motivo que influio em suu deliberação p&·a a pra tica desses a ctGs 
f' finalmente resolver sobre sua r esponswbilidade . 

Estabelecido o debate nes t e t erren o, o orador folga em declarar que 
s1.1a consciencia juridi·ca não se sente emba raçwda em Vil:' dizer que os ad os 

(*) R esumo do "·Jornal ·do Coiu· n<> rcio" , de 21 d e Novembro de 1894. 
N ã o consta dos "Anne.es" o .. d iscui'sc do ora dor. 
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praticadas pelo Poder Executivo são justifiçaveis diante das circumstancias 
q'le o rodeavam. (*). •· 

Na ses~ão de 21: . 

E' posto a votos e approvado em _3• discussão e enviado á Commissão -Çle 
Re.dacção o seguinte projecto, 

PROJECTO N. 144 DID 1894 

Artigo unico. Ficam approvados os actos praticados pelo Poder Executivo 
vo e seus agentes por m,otivo da revolta de 6 de Set.embro ·do anno passado. · 

Na sessão de 22 lê approvada sem debate a seguinte reclacção n. 144_: 
de 1894: 

O Congresso Nacional decreta: . -

Artigo unico. Ficam approvados os actos praticados pelo Poder Executivo 
e .~eus agentes por motivo da revolta de 6 de •Seterrfbro do anno passado. 

Sala das Commis13ões, 22 -de Novembro de 1894. - Patranhas Montenearo, 
presidente. - F. Lirna Duarte. 

O proje'cto é enviado ao ·Senado. 

(*) Em seguida occupou a ·tribuna o Sr. Eduardo Ramos. Não consta dos 
.i11.naes, nem da imprensa da época o disc_urso do orador. 



SENADO FEDERAL 

S;JJ.SS.ÃO DE 24 DE 'OVEMBRv 

N. 62 de 1894 - ·o Copgresso 'Naciqnal decreta: 

At·tigo uni co. Fica m approvados os actos p·ratkados pelo Poder Executi-
vo e seus agentes por motivo da revolta de 6 de Setembro do -anno passado . 

.Camara dos Deputados, 23 de · Novémbro de 1894. - F1·ancisco de Ass·is 
Rosa e Silva, l)t·esidente. - Tho'YIWZ De.~tino, 1° sec·retario. - A ·1Lg11.sto Ta· 
'l:a?·es de Lyra. - A 's Commissões de Constituição e Poderes e de F'Ínanças. 

SESSÃO DE 17 DE DEZEMBRv 

O Sr . Presidente: - Antes de d a r a ' paaavra a algum dÇ>S Srs. ge-na-
dJres que quei.ra falla;r .n o ,ex,pecliente, devo Elxplicar ao Senado o que o'ccor-
um com uma da s proposiçc•es enviadas p ela Camara do1; Srs. Deputados e -que 
ainda não foi incluida na or{lem d ia, proposição de grande a;lcance politic.a 
e cuja exclusã.o da orde'rn do .dia podia dar margem a rupreciações que não 
estivessem muito de accô!'do com a verdade dos fructos e procedimento d:ct 
Mesa. 

Em data oe ·24 de Novembro . foi remettida ao ·Senado e lida na hora do 
expediente a proposição da· ca,;ma1~a approvando os actos do g overno relativos 
ã revolta de 6 de .setembro e· praticados durante o estado .-de sitio . E ssa pro-
posição fo i enviada 'á Commissão de Constituição e Poderes e de Finanças, de-
venJo -cada uma destas da r parecer em separado ou conjuntamente:. 

A Commissão de Poderes não deu até agora parecer, pois a opinião exa-
rada e .. assignada por dous · de ·set)S membros, um delles 'com' r estricções, n ão 
t em os requisitos r egimentaes necessarios prura ser aceito pela Mesa como 
p arecer. O Sr. Quintino Bocayuva assignou sem restricções e o Sr. Fr.·án-
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cisco Machado com restricções, não ha mais assignaturas, por ·conseguinte não 
ha parecer. 

Pas-s'ando a pr·oposição 'á Gommi-ssão de 'Finança;s, dous de seus membros 
deram opinião o Sr. Ram1ro Bal"cellos dizendo; "concor.<lo" e ·o Sr. Barão de 
Lajl.ario, com restricções. A Commissão compõem·-se de nove _membros e por-
tanto, não ha igualmente parecer . 

.A Mesa não podia tomar responsa;bHidade de dar para ordem do dia uma 
proposição sem parecer. 

Além disso, não sé podia fazér extensivq a esta ·proposição o alvitre to-
mado pelo Senado de dispensar pao:eceres, de accôrdo com a 3" parte do arti-
go 95 do regimento, porque esta dispensa foi flxpressamente concedida para as 
lei::- de meios, lei de J!orça;s•; ~eis .. urgentes que não· tenham caracta· politico 
e que, a não serem tratadas na ·prorogação, produziriam uma grave pertu'l·-
bação na admi-nistação geral do paiz. 

Outra circumstan•cifl, havia e era que a 'Mesa não podia tomar ·a inicia-
tiva de inclui·r .essa propos-ição na .ordem, do dia, mormente o seu presidente, 
porque elle conformando-se com a disposiçÍLo constitucional, tinha escrupulos 
em presidir a sessão, em que o Senado teria de approvar ou reprovar os actos 
do governo, apr>rovação ou reprovação que em these pôde importar em acto . \ 
preparatorio ou preliminar .no preparo de julgamento do Poder Executivo e o 
·vice-presidente não pode constitucionalmente presidir esse julgamento. 

Si o ·vice-pesidente não pôde presid.ior julgamento dos actos do Poder Exe-
ctuivo, parece muito razoave!' o escruopulo de não p·residir a discussão preli-
minar para esae julgamento. Foi por isso q ue o pt·esidente não tomou a res-
ponsabiiidade da 'iniciativa, a;guar.dando que alguns dos Srs. Senadores, que 
pudessem ou quEl devessem ter interesse na discussão desses actos, requeres-
sem para ser incluida a proposição na ordem do dia. Este requerimento não 

·appao:eceu, e a !Mesa não podia assumir essa ini-ciativa 'grave e importante . 

.O SR. LEITE E OrTICICA: - Peço a palavra. 
O SR. EsTEVEJs JuNroR: - [Mas .porque a Commissão não deu o parecer? 
O •S'R. PRESIDElNTEJ: - Ao pres-idente do Senado não ·compete dar as razões 

por que a Commi·ssão n ão deu parecer. 
Por conseguinte, a Mesa não tem absoiutamente responsabilidade, está. a 

salvo de qualquer increpação nesse sentido. (.Apoia.àos geraes.) 

A Commissão de Constituição, Poderes e Di•plomacia, .a quem foi pre-
sente .. a IJX'pposição da Camara .dos Srs . Députadoa, approvando , os actos 
praticados pelo Poder E.xecutivo e seus agent~Js, -por mot<Lvo da revolta de 
6 de . Setell)'bro do anno passado, é de parecer que a me.jlma· ;proposição seja. 
approvada pelo Senado .Federal. 

'Sala das Cornmwões, 26 de Nov-embro de 189'4. ~ Q . . BocaY,1tva .. -
F. Machado, com restrJcção . - Co~cordo, Ramiro Ba1·cezzes. ~ com .'.re-
lrtricções, Barflo elo _Lailario. 
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O Sr. :teite e O,iti~ica: - Sr. PF.es•i•dente, .a ·in:f1or·mação· que V. Ex. ruca-
fba de dar ao .Soenadd tem .•CO!llo 9ausa Úin artj:go, ·SeVero, Eim que foi Cen-
surado, pessoalmente, o P;res~dente do .Sena!lo, e o Senado co=omitante-
me-nte .pelo ·facto de :Uão ter sido incluida ·na ord-em do dia a ' pronosição 
,vinda .·da Gall?-ara .dos 1Srs. · Deputados que a:pprova os .actos !praticados 
_pelo Poder Executivo !].)Or .occasião da revolta ' de ·6 de ·,·SetemliJ.ro. 

Esse prgão da nossa .im·l)l:'ensa •te·m como redactor .chefe um dos nossos 
honrados collegas, que ,sinto . ·não estar presente. ·M~embro da Commissão 
de Finanças, devo informar ao :Senado de . tudo ·q\)anto se tem , passado, re-
Iati-vament•e a esse projecto . e, como <j.isse sinto que S : ·Ex. não esteja_ pre~ 
sente, por isso que é .:s. ·EX. uni co responsavel de não ter • esse · proj•ecto 

. -sido h:cluido na . ordem do dia. 

O ··SR. ES1'ElVES JUNIOR: - ·Mas elle não mandou o parecer"? 

o · SR. OrTrcLcA: - Estou dÍZJendo que ·s. Ex. é o responsavel por não 
ter havido parecer e por não ter sido inclu~da a proposição na ordem do 
·dia do mesmo sem elle. 

.Sr. 'Presidente, devo a[)rmreitar .a occasião ,para chamar a 
do .Senado, para o modo pelo qual o :Congresso Na c·ional tem sido 
verberand-o o ' seu procedim•ento, p-or esse org~o · d·::j- oim!Pr&ns~, 

attençã.) 
:;wcmsad·), 
que tem 

como redactor-chefe o nosso collega pelo Rio d•e Ja:Ueiro. ~I.JH pão se tem 
poupado censuras as mais severas, as mais injustas tam•liJem ao Gongr-esso 
Nàcional, por factos que <poderiam ser iJ:lustrados, explicados no ;recinto, 
-em sessão, mas que são· calados aciui para darem. assumpto a arti.gos qu '3 
-se não justificam de modo algum. 

O 1nosso honrado •coJ.liega .tem a sua cadeira no !Sena!do ;podia des:de .o 
pr>imei-ro di:;t ·chamar a autenção da "Mesa para · o faCto de não estar na 
{)ruem do dia a 

1 
'pvo,posição da Camara. Não o fez; d t'lixou .passar o tempo · 

sem 0bs·er·v:;tção alguma, e n_os ultimes· d·ias !le sessão quando suspei.ta que não 
:é mais possível •inclui-r ·a proposiçã-o na . ord\lm ·do dia, facto que ainda nes·-
teS tres dias se po·d~I~ia dar ·e ~.~esoly·9r a questão ... (H a alg'ttns apartes) . 

. . . · po<:Ii_a-se resolver, se não houvesse discussão . . S. Ex. não. veio usar 
do -seu direito de mem'bro do Senado, ,pedindo a, Mesa .que puzesse em ürdem 
·do dia, a .proposição .como materiá urg-ente, e é o · seu jornal quem ac-cusa 

' rpessoaliJ?-ente, sem razão . de ser o Pr-es-iic1ente ·da. Casa, .qua.ndo sabe 
S. Ex., •porque é nilator da .co~missão, que 0 Presidente ·do Senado. não 
tem culpa alguma da não inclusão e nãó o ·.poderia fazer, .ainda que o qui-
_zess•e, (porque não foi ap~es~ntado á Mesa o pare-cer . da-s commissões; tra-
'm•i.te imposto pelo regimento da , C'a.sa ·par?- assumpto eomo €Ste. 

O que me ·causa estranheza e p·ezar é ver um membro do ·~enado não 
11sar do-s seus, 'Çlireitos, coino Senador, . e a-ccusa.r o ·Senado, quando .S. Ex. é 
.o unii;o culpado de I).âo t~r a proposição ainda o arecer e não ter sido 
[lrojecto dado para a ord•em do dia, sem ene . . (H a mn .apa?·te). 



.·;Não' éõstumo· atirax responsabilidades· SOÕl'e . ninguem sem · dàr prova. 
·iillmedia>ta.·das proposições que·· affirmo;· o Senado vai ouvir: 

A pr~posição foi remettida ás CommlissõéSI de Constitul·ção e Finan-' 
ças .em 24 de Nov•enibro; junto a ella está um ;pare·éer assignado pelo sr : 
Quintino Bocayuva, ' sem re~tricções, que o honrado Senador ·elabo·{·ou ·se á 
parecer e o assignou. Ora, S. Ex. '!lão. ê a Coinmissão de jusú2a e mui;-
to m€nos as coinm;issões reunidas de Constituição . e de Finanças! 
s .. ·EX. não podia lavrar -est€ parecer . tpessoaHnente, sem reuriir a come 
missão de que era relator, expôr-lhe o que havia e posteriormente rem€tter 
o pare.eer ao t•elator da Commissão · de Finanças, .Para que •esta por sua; 
vez . se reunisse e desse parecer . . Em vez ·d-isto, la:v1'ou o parec~r. o qual 
foi assignado tambem pelo . •Sr. · ;M!achado, mas com · restl'lcçõ·es: foi por-- · 
1tanto, assignado .por dous membros da com,m1ssão unicam·ente, ·e .estes di-
vergent€s. Aqui na ·ba.ncada · trouxeramcme a proposição coln o pàrecer . as-
si~ a;s-slgnado e s~guido do - ·con:cordo - do Sr. · R;:t.mir() .Barcellos 
com rest?·icções dü Sr. Barão do ·Ladario, membros da Commissão de 
Finanças. 

Não sei quem seria o relator deste· parecer, _pot•que contêm decretos 
que entendem com div•ersos ramos do serviço publico, distribuidos aos di-
versos · membros da . commlissão. 

ü .certe é que · a Commissã.o de · Finanças tam'bem não se reunio, não· 
€studou o assumpto nen1 concordou no seu :parecer.· 

·Nestas .circumstancias, · vindo a p!i·oposição para ser assignada na ban-
·cada declarei' que era indis·pensave1 a reunião das duas comn~i-ssões par>~ 

·estudarem o assum!)to. 
10 ·sa. -cuatSTIANo OTToNr: - Adheri ·a esta exigen.cia da ré união da ··com-

missão .e por isto não assignei o parecer. 
O SR. LEITE E OITICICA:i~ ·Os papeis me foram trazidos por um··continuo, 

e disse ao empl·egado que me trouxe os J)aJpeis que os entregass·e ao re·-
lator da commlssão .de contas, ·qüe eu pedia a reunião das duas commis-
sões para · se resolver ·sobre o asssumpto. Posteriorrhente, foram estes pa-
peis com insistencia apTesentadbs a mim € meus collega>. e, d·ei . sempre 
a mesma resposta. 

Pelo re~imento não podem as ·c,oinmissões dar parecer sobre um proje-
cto sem se reunirem. Para facilidade d-o serviço e quando a ma teria nã?-
tem. iniportaneia, :costuma o relato1: consultar os outros membros da com-
missão e, de acc01:do com todos, sem opposlção alguma, lavra -o parecer. 
para o qual .. depois pede as asssignatm:as, já. tendo elles antes sci€ncia dos 
factos, conhecendo o asssumpto, solidarios co:rno ficam ser{do no ·Pal~ecer, 
desde qué. o assignam . Com esta materia, ·porém, não se podja dar · isto. 
Trata-se d~ um projecto essencialment€ politico, concedidQ pela Cama~ 
dos Deputados em termos _vagos . . Nã~ era possivel prescindir da re~_nião
da8' coinmissões para resolverem estas quanto ao modo d~ se lavrar o pá-
recer. 



·10'• ·honrado · s~Jnad.Ôr,' ' peió regimento~. não tinha' o direito de ·lavràr o . pª-
·reçer' corn.'o ' fez. (J:Ia/'um aparte). . .. !, 

b.h! · .1\<Ías elle: era ·o . -cpmpêtente para convocar a reunião 'das commis-
s.ões · o~_ pedir: ao Sr. President~ oda., Casa que a convoc.assse; s. ,Ex . . não 
p~dla 'apré~entar á assjgnatura de seu13 collegas um parecer a que elles ' ni(i.o 

·quer1áni ·dar ·b seu assent•imento,' e calar-se depois não dando . andamen~) 
algum á questão, que er~ _ da maior inonta. •Chegara~ J?OSterlormente os ·~~~ 
çamentos~ tive de estúdal-os e não se fallou. mais nesta~ proposiç es e 
tão pouéo na' reunião ·das commisssÕes. 

-1-:-'-. 

'N~o .. faço reserva da mi-nha opinião sobre este asssumpto. •Membro da 
'_Gommis.são. de Finanças, o meu parecer era approvar ·os actos do Poder ~ 
Executivo, in&o cóm esta ' amplitude m'às estudando os .a,ctos submettidos ao 

I .·, J • •• 

•COnhecimento do · Pod·er L egislativo .e dando a minha o.pi~ião sobre elles, vis-
!o gue, . . outros que estão chegando ao conhéci~ento Çio ·PUblico ~i(p estão 
comprehendidos na mensagem e nem o IPod):lr Legislativo telll çonhecimen-
to d~stes .· ('Proca?nJ~.se va1·ios apa1·tes ) .. 

. 1(), SR. b iTEJ EJ O~TI~tCA: ~ Não . têm · razão ÇlS honrados ~ollegas, 
IÜ SR, SoÃo .CoRDEIRO; --:- Temos muita razão. 
O 'SR. ·•cosTA AzEJVEJDo·: -'-Um abuso nãojusUfi-ca ' outro. 
10 SR. ESTEJvEls JuNroR: ::- Jl,l.stifica, sim. 
(Continuam a'hula algUns apartes>, o ,. S1·. Pres~itente, tocando a campai-

:nha, reclama attenção). 

0 . SR, L EliTE El 0ITIOIÇA : 
dos honrados Senado-rés ·. 

N.ão ha· razão ·para esta excitação d·e espírito 

Sr. Presidente, eu vou !pais adiante: eu não faria · q~e.stão, . taivez, · c1,e 
approvar todos os actos do Poder · Executivo, ·que · foram trazid'os ao ·conhe· 
·Cimento do Poder Legislativo; o que eu não possso oé aceitar o anonymat0 
·de actos ·e· a·ppro;al-os . incondi-cionalmente, seja qual fôr a a u,toridade. qu6 
os tenha prati·cado. (:A.po•iadl<?s, muito l! f!?n). Tsto eu não faço, porque é tor-

_. nar ·O Po'der L~gislativo uma cl;ancellaria ·do poder Executivo, approvando 
acto, rep_rovadbs , qu~ . podem não ter justi.fiçação, poi'que . eu na minha .. ca--
deira ·não legislo .para .este ou aq uelle ,. Governo ou para •certos e determinados 
actos .. políticos; o que .eu quero é .que ·O .Poder LegislaÜvo não esteja a dar 
estas approvações vagas . . . 

' ' o SR. CoSTA 'AzElVEDo:- Sem consciencia. 

ó' SR . . LEITE ~ EJ OITICICA. : . inconscientemente, por9.ue não tem .conheci-· 
men:ÍÓ absolutame~te dbs outros 'acto.~ que~ este ,projecto· aJ.c~1;nça. O que ea 
nã~ _quero, ·si:. /Presidente, 1é , Q.Ue o Poder Legislativo esteja todos . os dias 
a ir adiante· do Poder E::<'ecutivo, rfazendo ruquil!o 'que riem- mesmo.· elle de-
·rríons'trou querer. O Poder ·Executivo submet-teu estes 'actos ao Conggresso 
e o Gongressso não pó<fe ir .adiante approva:11do todos os seus actos e até os 
dos sel:!s agentes resp'onsáveis ; · (Apát:tes). 
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Não ·é esta a occasião de discutir os ructos do . governo, eu .sei; ·mas, 
decla,ro, pa,ra se sruber q·ua,l foi o motiv-o 'Pe!.o .'qua,J :.com eçou Jogo o .Prqjecto 

. a e ncontrar resistenda 1da pa,rte !dos membros da cornmis>:ão, de assi.gn;n . sobre 
a perna, •sem preceder a forma!lidade regimenta,I, reunião das 'Commissões, da 

' âiscussão ·no ·seio ·d ellas e do parecer que traz a sua, res·p-onsa,b.ilidade; · estes 
tramites regimentaes 1l:ão houve e o parecer não v e: o .por este motivo. Fal~ 

-tou a 'impTescindivel .forma lidáide. 
0 SR. COELHO 1R:ODRIGUES: - lEra -ca,pitrul na, hy.pothese. 
o· .SR .' lJEJITEl E ÜITICICA: - E não fora,m -cumoJJ>ri-das, porque o r elator da 

Commissão ·de Constituição e Justiça ·não quiz çonvocação ·da,s commissões; 
o acto ·é· seu, é ·s6mente ·seu; 'Se as com missões sé tivessem reuniQ.o, se 
i!l . .. Ex., na, ..;fôrma, do reg·i-me11to, tivesse feito a a·eunlão das duas comm<i·s·-

;.;sões, .ou .o P ·NJsidente <da Commissão.:. 

O 'SR. JoÃo NoVAEJS: - Não 'ha p1resi.dente. 
O .SR. LEITEJ B OITICICA: - S. Ex. ·como r elator podia · fazer a convocação. 

Se ·seus co!J.egas não quizessem acudil· á con~-ocação a S. Ex restava ·o ex-
pediente de vir á tribuna declarar ao P •residente e ao Sena,do que n ão era 
possível 1·eunir fLS commissões ,para dar p~recer e bffereoer . o ;;rojecto ~om 
sua assigna tura ·unicamente a pp·r ovando estes actos . 

·r s to é .que é ·leg'a l, co·mpativel com o regimento e proprio de um mem-
bro da Casa . que quer "cumpiJ:ir o regimento .pa ra ter o direito de censurar 
os seus collegas e o ··senado inteiro · . 

.S. Ex. não fez isto, ~~eiu a-ccu sar o Pres·idente ·do Senado, qua,ndo sabe . . 
.que os .papeis •estão n a Commissão e que o Presidente do Senado não podia 
d.ar ,para ordem do .dia o prbjecto sem esse .parece·r. E' isto .que .eu não rpo.sso 
justi-ücar. 

Eis o ·que se 'Pas~-ou . 10 .projectq ·está .na Commissão·, ·mas na Com-
<missão de .Legislação e Ju.stiça; •elt não o aceitei, · não asslgnei caTga. no 
livro'; 'n enhum dos IT).ehls coUc>gas ·da C0mmissão de 'Finanças quioz a;ceitar 
o parecer se-m exame. 

Portanto, está n as mâos do rela tor da IC'ommissão de Constituição e Jus-
tiça, e este é o ·Sr. Senador pelo R io de Janeiro: '8 . Ex é rasponsavel 'de 
n ã o t e·r este. 'IH' ojecto sido ];}Osto •em ordem <lo d1a. 

Ao !Sena qo não ocabem as censuras que .Jhe fora m · f·eitas e· muito menos 
ao seu Presidente . 

. O Sr. ,Coelho Rodrigues: - Sr . Pres.idente, penso que o ·honraào He-
nad·e.r, ,que me p.recedeu na . ~tribuna, tem razão na ?ustif~·cação ,gue apr,esen-
t0u ·da C'ommissão de F in a nças, de que .faz .•pa rte; e tambem- na censura ,.q.ue 

-!llez a o .pvesiàente ·'Ida 0.utra C:qmmissão de .Lustjga • e L E>gislação . 
·.o ,SR . L.EIT.rn JE· OI1.1IeiCA: - Não tiz censur-a,; •expuz ps ;factos ,unica-

mente. 
O SR. tCoEJLHo RoDRIGU ES : - N a ·expl~cação •que ·deu. 

., 
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O SR. LEliTE . El ÜITidic.~: - ;r.:f.ão censurei ning.uem; .eXpuz os factos, cada 
Jlm tir·e as -con~equenc,t!j.S. 

O •SR. CoELHo RoDRIGUES : - Mas, Sr. Presidente, me parece que a·esta 
qizer _alg.urp.a co usa ·em favor do proprio . Senad:o; V. ,Ex. s.abe q·ue 'elle foi 
accusado por demôrar a passagem do •próje cto . 

O -SR. _'PINHEIRo ,MAÇJHADO: ...,.:... O S~n;td() n ã o -está em 'Causa. 
O SR . . CoELHo .. Ro)?RIG.UEJS: - O Senado .foi censurado ·po~;que re'tii!!a-se. 

'!em ter dada -solução. a este proj-ecto, que a Camara dos 'Srs. Depu.tado~ 

a:Jj)prov:ou em u ·1na solioitwlo ·cim'Ca dtigna ck irvconcÚcio.nae8 louvores. Huuve 
censura ao· !Senado, p.0.J:::Q·l!le a .Gonstit:uição .ma,nda que log·o ,q.ue se ·reuna 

, Q Congresso j:J Bàder Ex;ecutiv.o, .. que . na sua · ausencia h0uver · decretado o 
.estado' .c:l.e sitio, d ê' conta das m edidas · tomadas, ·pa.ra seu conh ec.imento. En-
' treta nto, Sr . Presidente, o iP10der Executivo, a que:n se t P.\:fler,e ,o . logo 
do . a'l't. 80 da Constituição, <Cita.do, pela foH1a <Q'lle ·'é tã,o bT"Hhantemente re· 
dig.tda pelo nosso ·dtstincto eo~lega or.elator da · Cemmiss'V; de L egislação e 
J •Hstiça; aJqueHe a quem 1se r efere o 1ogo d:irectaJmentf>. de ixou passar· toda a 
sessão ~rilinaria, e .mais um mez a:té 4 d·e úutubro sem. cwm~unica1·. os seus 
actos ao Congresso e · sem, ·excita-r o zelo 'con•stitucional daquelle or.gão da 

'opinião, . O Senado, ·porkm, qu.e apenas tem tido 20 dias para votar de àfo -
ga·dilho quasi -todos os orçamentos e leis de forças , é que·m deve ser -ac-

. c u sado, :porque ·este ·logo, lque directamente se refere. ao Poder Executivo, não 
foi observado por elle, de modo · q•ue a ap.provação dos actos do s·itio esteja 
v~tad'a ,quasi ·ao mesmo tempo p elas duas Casas 'do Congresso. 

Ora, estudemos as data~ : a Ca:ína ra, t ão elogiada, .re.cebeu a communica-
çã,o a 4 de OutubTo, ·e só a 24 ·de Nov.embt'o concluiUI ·a \'!iscuss-ão da ma:teria 
a pezar de sua solicitude cívica, ~lilgna de incondicionaes louvores ! Qua nto 
tempo temos levado nós? Até 26 . do mez passàJdo, ·isto é, ha 20 dias, con - · 
tado de hoje r egressivamente, n ão h a v ia n em o :parecer do relator da . Com· 
.:r'nis!3ão de L egislação e Justiça, n~m e!Je havia .peclido a sua reunião pa 1:a 
delibera<r sobre o projecto e dar parecer. De -então para cá, elle ainda não 
convocou a ·corBmissão; quando tivesse convocado, devia passa,r a outra 
C()mmissão, que pe1o menos teria oito dias para estudar· este ·projec.to que 
·podia ser ,approvado sem discussã o e sem exame dos muitos actos a que se 
re<f.ere. 

V . ~x. compTehende como rqua.!quer membro l'!e<;lta Casa ou qualquer ci-
dadão ' fóra ·della, que se tivessemos ·uma discu ssão que n os r oubasse tanto 
tmpo como deveria roubar a:qu ella n ão e r a p,ossivel que a esta hora tives-
sem findado -os nossos tTabalhos, que sabe Deus como puderam s•er con-

. cluidos no resto ·da 1;essão deste a nno, 
Além · disto, .o .grande interesse ·pratico, que rprurece ligar aquelle orgão 

da opinião á a pprovação deste projecto, é o Jj)€rigo ·de que fique essa es· 
·p ruda 'de D em ocles, ameaçando o ex-Presidente da Republica d e ser proces-
sado para o anno. '' 
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Mas, •Sr . Pl:esidente; is to 'só' póde ·fazer ·medo a ·orea·n ças. Quem quer 
que t enha lido .uma ve:;o; a Cons~ituiçã0 actual . do 'Brasi-l, . sabe que es:a Câ sa· · 

:n ão - accusa a · ninguem. 
·o s-~. JoÃo CoRDEI-Ro: :_ Mesmo porq.ue a íout·ra nã o· es tá mais em 

vigor. 

O SR. CoELHo RomüGUEJS: - · A actual tambimí não está, na rparte em qu·e 
p r ohibe a -concessão de -honras, como •prov·a a nomeação '{}e officiaes 'hono -
r arios ; .. . 

O -SR . J oÃo- CoRllEIR~ : - Pois se V. E:,.· quer; eu lhe ·arran jo ·uma nó--
m eação· de qfficial honor~rio, -eil Lhe ·a1;anjo . (Riisos .) 

·o, ·SR . CoELHo Ro'oliJ:tm:IDs: - Não ac-eito, porque con si-dero 1llega lc' a - no~ 
, I ' 

·meação, que sÓ s e ·pôde f undar no . § 1l do art . 102 da Ol,ltra, .qú.e ainda está 
·em execução n estlJ. parte . 

O -SR. JoÃo , ICoRDEIR~: .• _:__,: . Nâo est á, ,não. 
O :sR . Com.Ho RoDRIGUES : - .Se n ão. considerasse }!Íegal a nomeação, a 

aceitaria , por que afina l de tcontas, como triumpho é es·pG.da, a ntes -ser es• 
pruda do que ba inha . 

Mas: -comq ia ·dizendo, quem · tenha lido uma vez a Constituição sabe 
q·ue a 'accusaÇão do Presidm;te· da RepubU.ca· -é \privativa da outra Casa do 

·Congresso;· e pó de se rec.eiar isto d~ uma cama..ra que manda este p-rojecto ? 
E' · uma ha11é1a, ou suÍ:>posição apenas ·1lara ·p-roduzir - effe:to, mas eff~·ito d~ 
!lmito ·mão gosto . 

O SR. · L EITEJ E On'ICICA: ...:... . A Camara já apiprovou esses actos; e se Ih" 
qompete ·ini-ciar a accusação .. . 

o SR . .CoEI.HÓ R oDRIGUEs: - A cortsequ en cià é qu e não acc•J sará; ainda. 
quando l}Or outros motivos nã o estivesse inhibida de fazel -o. 

Portanto, Sr. I:' residente, nós não ti·vemos . t empo i. não- p'odiamso fazer 
mais do ;que fizemos, e ach o a·té qrue fizmnos ma's do que devia1~os. 

. o SR. LEIÍTEJ EJ OITICICA: - ·Apoia:do . 
_O SR: ·CoELHo Ro'DRIGU:EJS: - O ·Senado, como 1ramo do Cong-resso, n ão 'tem 

culpa, apezar da accusação que se lhe fa z .. O perigo unico, que se -levanta coino · 
r esultante -da falta ' da a-pprovação do •pro jecto pelo -Senado, é U q1 perigo ima-
ginaria, não ten1 razão d.e ser. 

o S-R . JoÃo NEIVA: -Não existe. 
I 

, o su: Ciwr.Ho RoDRIGUES: - Não !existe. O -perigo unico, seri.1. fazer-nos 
perder mui•to t empo em. prejuizo das lejs de m-eios. 

o· SR. JoÃo C_oRDEl!Ro : - P a ra o anno di·r- ~e-:ha -que o t empo é pouco 
pRra cuidar de ·orçam en tos. 

·O .SR. CoELHo R 'oDRIGUES: 
peiores_ con~'lquenci~s . 

Vmnos levar as causas ás suas ultimas e 

Suppon1la que para o anno o •Senado não a•P).J'ro_va.. Eu não ' approvQ, 
já o d eclarei. 

o SR . JoÃo CoRDEJIRo: -Não era pr~cizo deolarar, eu já o ;:abia. 
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O SH, CoELHo RomuGUES: - Não appr.o~o. porque entre esses actos ha 
alguns que ferem a Co~stituição. 

O SR, CoSTA AZEVEDo: .- Mas que actos são esses? 
O SR. JoÃo CoRDEIRo: - V ; Ex .. esteve na Chi:na e por i~to _ não 

.sabe . 
O .SR. CoSTA AzEVEDo: -Mas, é ip:recizo que alguem dig a quaes são elles; 

l?recizamos de informações , Viver ãs . clara,s ! 
o: sn. CoELHo RoDRIGUES: - E desde que vivemos ás claras não/ temos · 

imprensa · -livre. 
. 0 <SR, JOÃO RoDRIGUES: Não temos ? Du,rante algum temp.l} ,,ella esteve 

arro1hada; mas hoje ·está perfeitamente livre, 
o · .SR. CoELHo RoDRIGums: Mas yamos -como disse, .levar as cousas ás 

suas ultimas consequencias. 
- Sup•ponha-se· que 1)ara o anno o -Sena do não a-pt>rova estes actos, 

. P -enso \crue não .se d~via tratar de ap-provação, mas de a;mnisti-a, porqu e 
a Constituiçã o é nosso titulo, tudo quanto somos lhe devemos e· contra ella 
naÇla ,podemos; e, -desde -que ha actos qU:e a ferem, ~não pode.mos fazer, se-
não o que ·ella nos perniitte, esquecei -os . 

E' essa a minha -op-i nião e já rrie man:festei neste sentido. Mas . S>UP·· 

ponha-se, na p'lior hyp-othese;' que éssâ opinião t enha probabilidade de ven-
cer para o anno; por hypothese só, pot'que em Tegra gerat' estou em minoria. 
isto é, ~~m<pre v-encido; •sup-ponha·se di_go que -para o anno estes actos :rião são 
aqui a;pprovados. O ex-Presiden te da .Republica nem· por isto poderia ser 
accusado .por· uma Camara que já appmvou os seus actos . 

D o contrario seria, como -se ·diz vulgamente, a Camara desmanchar com 
os ·-·P<'s o . que .fez •cpm ~s mãos. · ' ' 

UM SR, 'SENADOR: - J!] o ·projecto n a Carhara teve só 12 votos contra . 
O SR. CoELHo . RoDRIGUES : - Isso é um medo imag:nario;_ ou um balão 

de -ensaio, não , é co usa séria. 
o •Senado não merece ser tratado desta · maneira, p rin cipalmente por um 

homem 'que tem .tantos se.rviços á Re·publica (apoiados), ·que com effe ito tem . 
o · passado cheio de titulos· ao respeito. e · mesmo. a 8,mizade O.e seus. con ter-·. . ' 
raneos . Ma s parece q.ue S. Ex. anda apaixonado, 

.. Já este a nno q ouvimos den·unciar aqui sem •pt·ovas e ind1stinctamente 
seus c:ollegÇ~s_. 

O SJ!. JoÃo . R.oDkiGuEJS: - Que provas queria V. Ex. que elle étésse? 
O SR. CoELHo R,oDRIGUElS: - -Quem não t em -provas não faz accusações da· 

quella ordem, meu caro · ca1lega. 
O SR, .JoÃo CoRDEIRo: - Que p;rovas? 
O ~R. · .Co~H-o .RoDRIGUES : - Não· protestei na 'Occasiã o, porq-qe estive 

fó i·a do paiz . 
. UM ·SR ,. -8ENADoRS: - lnJf:anàu'YI} 1·e{Jina jubes renove ~olo1·em. 

O SR. CpELHo RoDRIGUEs: - •Mas não sou eu o culpado . 
E'. ne-cessa.rio sermos tolerantes; n ão andarmos com es-ta;; accusaçõ~s, 

'' \ 



De modn por q'Ue se· .falia, pa're'ce · ·tiile se receia ainda uma; conspiração 
continua e latente contra o .governo •passe.:do. Isto é: uma :injustiça sobre' 
injustiça. 

Não faço, porém, disto; ao iiJ.OSso illustre coliega, maior carga, por~ue 
tem o direito a muito perdão: como a Magdá.Iena amou multo. (Riso). 

C'onsidero-n ar:>a1xónado -comti·uanto re~on'heço que . te.rn. razão para assim 
estar, ·porque s.j a r evolta .triumphasse, elle seria sem duvida urria das vi-
ctimas. 

rO .SR. JoÃo GoRI;>ElRo: - .Sem duvida nerihum:a . 
O SR: CoELHo ·Rouru:aums: ....:.··Mas es-pero q,ue o intervallo da sesl!ão, com 

o espírito lucido· .que .eJle tem, mantida . a paz em qu·e ;felizmente vamos ~;n
t~·ando eHe •re'Cuperará súa calma natural, o sangue frio ha bitual do seu cr. • 

I ' 
teria. 

O SR. JoÃo CoRDEIRo: - Is!o nunaa ene perdeu. 
O .SR. CoELHo HoDRIGUES: - A: p&Ixao escurece a razão. 
r0 SR. J oÃo CoRDEiRo: - Feliz o que tem dess-as .paixões. 
O 'SR'. <CoELHo RO[)RIGUElS: - E Deus nos .idvre do h 0mem que não terei 

1·aixões. . I 

O .Sr<. · JoÃo CoRDEIRo: - Houve .paixão d e la do a -lado . 
D .S~. CoEL'H-o RomÚGUElS: - M'as, 'C. o mo · disse, para . o a nno espero qu~; 

1·ecu::pera ndo a lucidez habitual do seu criteri·o e a sua calma ·natura l no·,. 
encontremo~ aqui, sendo S. Ex. mai~ toJ.erante ·e .sobr·etudo mais justo paro 
com .esta 'Casa,' da qual deve continuar a ser um dos mais distinctos ornamen-: 
tos e não o seu constante ac'Cusador. (.Ãj_JoiaJdos .) 

O Sr. Virgílio Damasio faz a lgumas considerações com referencia ao as-
sumpto que acaba de ser discutido pel-o seu nobre collega o Sr. Senador Coe-
lho Rodrigues .· . 

SÉSSÃO' DE ' 24 DE MA::r.ó. DE 1895 
\ 

A!i tCommissõe~ de' Constituição, Poder.es ·e <Dtplomacia e de Finanç.;..::; •. 
reunidas, tiveram presente a •pro,posição da .camara dos Srs. Deputados, . •:.oi 
23 de Novembro- de 1'894, .que app.rova os aotos do Pod.E}r Executivo e seu" 
àgentes~. ·praticados por moti-v o da Tevol ta de 6 de Setembro 'de 189~. 

A' r;roposição a;;companha urna · Mensagem, dirig·ida l}elo excVioc.e-iP·re.o'l~:.: · 

den te da .Republica, submettendo á apr eciação do Congréssq Nacional 43 d€'-
·cre t-os, expedidos .de ·27 " de Setembro de 1893 a 1 de Maio de 1894 e cuja av· 
p~·o~ação é pedida nas seguintes J.inha!s da :ty.rensagem: 

".tilé.nt das 'm:ed·i.das ·ext?'aonlina?··ias . ·impostas 1Jela- necess?:ihade de ?nant:e1' 
<L ordem ~ reprim vr a insu?·reiçiío, o7ttras p?·ov1.dencias tive de adop.tar para i7n-
peài?' que, e1n ·t ão·· grave con{unctu1·a, ficassem . 1Ja?·alyza<~os a·lguns ser~o4 



essenciaes da aàminisf:1·ação, . que não tinham.· sido sujfic·ientemente !lotados, 
?WS leiS ort>a·rnentari.a·s., . gonstarn urnas e ourtra'S · das· cópia.s juntas que su.b-
metto á vossa apr.ectação·. 

·Diante dessa exposição tl da có·pla desses decretos, -a Catnara dos ~a

nhores Deputados fonnulou a !proposição, que ap1>rova os actos .do iPoder Exe .. 
cutivo e de seu-s agentes, _ .rernettendo-a a,o •Senade para sobre ella se pro-
\nun•ciar est,e: é e-1ar9 que a apt)rovaçào sómente se ~,efere aos 3Jeltos su;b-
m·ettidos ao eonhec.imento do Poder Le~isJ.a:Uvo, na fôrma dos decretos cuja 
co·pia foi env ia:da . 

. Actos ·outr-os que possam envolv.er materia inconstitucional, providen-
cias além das facultadas ao Chefe do Puder Executivo e a seus agent~s 

não p6'dem abs-ol'utam ·ente estar inclui da s . na proposição form'lllada: un:,j ;:s-
oapam á competencia do Congresso Na,cional, que nada pôde ap•provar con-
tra a Constitui·ção da -Republica; os outros estão fóru. da esphera das attr!-
búrÇões do Poder Legislativo, porque ·do seu conlHrolmento toi encarr~gzdo 
o Poder Judidario e é base da organiza ção da RepubHca a divisão dos !)O-

deres, com a espher-a lim:rtada das attribuições de •Cijtda um . .A<1ém dis to, não 
pôde se pronuncia r o Congresso Nacional sobre actos q•ue nã,Ó conhecé, que 
não foram trazidos 'á sua arpre'Ciação, ca,so <tmico em que o . estudo pôde ser 
estabelecido afim de poder elle apura r q·uaes entra m n a suá compet encia e 
qua.es estãc. sob a )UrisdJcção de outro poder. 

A apreciação .pelo Senado dos 'actos do ex-V·i·ce-P-residente da Rep\lblica e 
de seus ag entes, por motivo da revol•ta de 6 d:e Setembro, a que se refere a 
proposiçã o da Camara. dos Srs . Deputados, não -pôde s er outra senã ü :>. 

:desses 43 d~cretos, que precisam da approvaçião, ou não, do Poder Legi~lativo · 
para .poder regu>ar;izar as -relações juridi~::as e administra•tlvas por elles esta·· 
beleCidas, !,a vida ge•·al da Nação. 

·Para evitar nu tornar, .effectiva responsabilida de por elles, quer qua nto a;, 
Vi•cb..:Pr·esidente, que os decr.etou, quer quanto a os agentes que os cumpriram, 
o conhecimento pelo Poder :j:;egislativo não· tem absolutamemnte effeito alg um. 

Os arts. 3•3 paragmpho 3• e 5•3 da Const1tuição dá RepUJblica, bem como 
o art. 2• da le! de responsablUdade do P.residente da Re·publica, ·deixam fõr&. 

· de duvida que essa r·e~:ponsalbiUdade só se torna11á eff.ectiva emquanto quem 
prati~::ou os aótos ·estiver no e:Rerci-clo dn .car&:o de !Presi<dente, desde que a 
p ena unioca ·a impôr é a da perda do ca1'go, com ou sem inca,p-ac~dade pa.:-rt 
;xe:rcer outro; a não 3JppTovação desses actos submettldos a~ conhecimento 
do Poder Legisla tivo não teria eff.eito algum na hypoth.ese ve-rtente, porque 
nãc. seria pos·si-v·el atting-i.r qualquer p•rocedimento áqueJ.l.e que j·á deixou o 
cúrgo, pela fôrma constitucional: nem se ri&. caso, mesmo, para desa p.pro-
val-os, como a commissão dirá 

Os actq~ cuja a))p~·evação a Camara dos ..Srs. D evutados propõe constam 
da Mensa gem do Vioae-IP~·es-idente da Republica e são os seguintes decret os: 

1.0 N. ;t. 550, de 27 de Setembro de 1893. - .A!bre ao Ministerio da Gu erra 
um credito extraordinario de 8. 000: 000 $000·. 
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2.• N. 1.555, de 5 de Outubro ·d.e 1893. - A'bre a-o Ministerio 'da 'Jus tiça e 

NegQcios Interior -es o credito extraordina•Pio de 122:493$:750 . · 
3 .• ·- N. 1.5 57, de 7 de Outu b1·o d·e 1893. -'-Providencia 13obre diversas des-

pezas a cargo do Ministerio da Justiça . 
4.• N. 1. 57 2, de 19 de Outubro d~ 189•3. - Provid~mda sobre o pagam ento 

de desp5)zas a cargo d o· Mi-nisterio da Indu-st.ria . 

5.• N . 1. 574, de 20 ele Ou tubro de 1893. - Adia as eleições de Deputa dos 
e Senadores · a o Congresso Naci-onal. 

- ' 6. 0 N. 1.·5'7•5, de 21 de Outubro de 1·893. - Atire ao Ministerio da J-usti~a 
e Negoc1os Interiores um credito supplementar á verba '' Soccon·os pubUeos." 

7.0 N. 1 ,-593 A, de 31 el e Outulbro de 1893 . - Providencia sobre o paga-
m ento de : des-pezas á Assistencia de Alienados. 

8.• -N. 1 : 596, de 10 de Novembro de 189'3-. -Abre o c r-e_dito extraordina-
rio dê 100:000$, ao Ministerio das Relações Exteriores para a missão á China. 

9.• N. 1.1599, de 18 -de Dezembro . de 1893 . - A1br e o credito extraordina-
rio de 36:756$666, para despezas IJOm a il!umrinação da eapital e dá outras 
providencias. \. 

10. N. ·1. 608, de 15 .de Dezembro de 1893 . 
tados e Senadores ao Congresso Na;eional. 

Adia as eleições de Depu-

11 . N. 1 . 611, de 18 de Dezembro de 1893 . Ahre ao Ministerio da In-
dustria e ' Via ção um cr edito extra ordinario de 1.2-74:·156$250, -rmra pagamento 
á Oity Jmprovenments. 

1-2·. N. 1. 612, de 19 de Dezembro de ·1893 . - Abre ao Ministáio da :in-
dus trla e Viação Ut;rJ- áedito de 1'50: 000$ á verba T eleg raphos. 

13. N. 1. ~16 A , d e 23 _ de D ezembro de 1893 . - A'utoriza o Ministro qa 
. Fazenda a ern.ittir •papel-moeda no corrente e no seguinte exercício até â im- . 

portanrcia de 100.000 :000$000. 
14. N . 1. G23, -de 26 de Dezembr? de 1893. - Abr,e ao Ministerio da Gue-r-. 

ra um •credito extraordinario de 6.000:000_$000. 
15. N .. 1. 624~ de 29 de Dezembro de 189 3. Autoriza um contra~-to ,, 

provisorio \Jom o . -L -1oyd Bras·i!e-iro . 
16. N. 1. 628, de 30 de Dezembro de 189'3. - Abre ao Ministerio d~ .lus-

tiça e N egocias Interiores um credito dé 240:000$ â verba Policia do Districta 

F ederal. 

17. N. 1'. 630, de 30 de Dezemb-ro de 189·3. - Abre ao Minis-teria da ln-
du r;tri?- - e Vfação um credito de 12 . 216:0 2·3$701, ·para· !iespezas com estrad.ts 
d e f erro. 

18. N. 1.631, de 30 de Dezembro de 1893 . -Ab-r-e a o Mlinisterio da ·In-
dusb·!a e V·iação -um credito extraot'dinario de 150 :000 $ pa ra despezas com o · 
porto do Reciie. 

19. N. 1. 632, de 30 de Dezembra de 1893 . - Abre ao Min-isterio . da. In-
duõlrla e Viação u!n cre<lito de 16:-oOO$ p ara exerci-cios findos .. 
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20'; r1.: ·1. 642, ·pe .30 de · Deze'inbro :de 1893 .• ·- Abre a:o ·J1,1inisj;erio . da; ·.rus-
. t iça. _ ~ Nego cios . lnt~riores ~,um; credito .extra:ordinanío· ·der 2·7-: 0;1:7~979, para d!;o 
·y"t-n~s·as~ · déspezas. -~ · ·! , .. . :i · .1: ;;_,: ~- · <- 1 

2h" N ·. ' i -.6~5 .A, 'de 30 ~e, :ôezerr)bro .. dec 1893 .. -. """" '·Abre ao Minis·tEirio:\d:t. 
lndu!<trla .. ' e _· Viaç"to um Úedito de 263 :'974$725, ·· ·parl:i. despézas ·a ··ear'go·:·;<oaJ 
.ln~pe'cr,;â~ Gerãl ·'das Obris · P-ub~<ieas.. . ,. , . , , , , _. 

·.' 22'. N. 1. 64ii-. B, de . 30 de J?ezembro de . i893. - Abre ao l\11n.lsterío _,a:r 
Iudm>trÍa e .,V1aç~o um ' cred!~o e:X:traordi~a}-io de 3Q:090$, p~:a: sl.Jb-~ehç~q . ~--

. .. ~. • . ' . . . ,.}, ., . . • '· ' • .J 

-con;,va;nl;li:;t ,do '.DQçantl!)-S. · , ! . ~;~; 

· ,·,!J~ · .. :N .. 1. 645 C, de-.3o dé ·De-zembro'. de !1893 : ...:._ ·./>cbre:"ao' Mi!llster d>o ,.:aaJ 
' ·;rndrultria e Viação uin .credito extt:;tordinario de 898:486$840, para :serviços·' de,· 

. ' ~. 1 
·'Oo1onização .n<\ Estado do ~!o Grande' do Sul: : .:·:- . .'.1 3. 
· ·· _24·. N: 1). 657, :de_ -!lO de: Janeiro :de 1S9'4 . . ..::_, Abl'e ao Müi\stedo :da>:Justtça 
~ .NbgoC)'o~ I:rüeriores um :credi,to extFaordÍnario ·d ê ·. 122: _4.93$750., :·p àlrro custeiq. 
-do . .- ~residip de• Fernando de Noronha·. 

2·t~ . . .N . 1.66~. de 30 de Janeiro .de 1894 . . - :Providencia ·sobre· o .paga" 
'Irlento das - ~e~peza'! con;t a :j:Srl~ada PoliciaL~~ Gai>Ital F eden.u. 

26. N. :1. 67l, d~ 8 de Feve-reiro à e 1,894. -~ Abre à o Mini~terio da Fa-
•. . .- .·. . i - . ' .. , 

·zen_cta . ~1m -creditt;~_ ·ex'i:raordinario ,pa.J;a· .njlganJ,errto aos adjljnlqs. ~loc Procuracror • 
<ta RE,l~tÍLI!ca ' . . / . . >" · . - ,. :· ,. ·,. ..:~·- . . 

· ·:· 2~ .: N .' 1. 6'75, . de 15 de.'Fevere!ro de '1894. - · Abre .ao Ministm:io da ' Guer-
.r·a. um ·, cre,d-ito extraor'dlnario --·de lõ. 000: ooo'$oo·u .'· · ' ~ · 

' 2s·. N. 1. 682, ,de .28.,de Fevereiro de 1894·.: _ Crêa nb '-Exer_ç:! to coipo·1 pro-·"' . ... ' -
·,d sot.los .n'as a1:inas de artllh::\1:-.ia, ·cavàllaria e· infantaria. · .. , 

29 . . N. 1.~82 : A; de -28·:de · l!'ev~reiro de_ l89 'L -'- Ahi·e ao·. ~Üliste_r.ip_ dl!-~ 
.Rel;:tçõ'es ,- E)xteri'oreS: úm credito , de · 4:19;1$692, para pagamento ·dq -â ugmento 
4,\-1. amg_uetdo predio pn~e fu:q.cçtona. a . ·~-a c~eta;ria_. ·. , __ . __ 

. . _, :,_ 30 .. N ·: ,1. 6.8'•5.:4-, , d_e :7. de_;r,}arço- d_e ,189;1 . ~ Ap-prova· p-rovisoriamente o i'e: . 
( . . . . ' . . .. ~ . ~ . .. - . ~ 

:gúla:né_nto . p3:'a 9· Corno 'de ~:0ll).b.~.Iros.f,. -;,-,_. .. : . , -:• , 
' •· _31 : ;."'< ,·; .1.·6_~7,< de •. J7 -de_ ,Março _à:~ 1894. ·r:::-: IVfob}lisa _a Gu~;~,nlQ, Na.cio~a1 ao . 

. J?i-strieto )!'eder,al , e :qos :.El_stac1ôs, _go_ ~i o,. q:e , J::j.n!J:1~9· . SI_. Pau\ e. P1J.>r;),;ná e - ~~~ 

{]·:(·~ndê Ve -- S.ul.:.:i ~··: .·).·_ .:-~ . .-~· . -~/;· .~ \"'t~ • -~ '• ;· :_·._ ,. ·' __ 1 . -_ · _'! Y:· 

· . .-•, 3,2 .' N 1.:: L 688, ·de ·ll 7~_~cle ]\1a~ÇOf.df3 ·: ~ .8P !I ·:, ,-, , C;V~a)!lais um ;.b~t<~-lh~o. , )?J,'OVi~ 

· .so_,rio ~-~~t'e artHbari~ ~~ -p.·e, ... J?.Q~içã~. ·: e/v ~ ·~ )1.-~ ··J ·:~ .. ·\,;,} .~í_,·. _:i. · : .· ·· ·.~-· · .. :• ·· .l 

, ·, 33 :-: )f ~ .·~ . 6pO, ; t;le . :.~:l-_,d,e;, -Márço de ;1~94~. ::-:: -Â~:e; ;o~o . Mi!l- 1 .;; !·~ ~~\Q, dr. iJu~p~~ }~· 
f'Tegodus .lnfei·(ores o ciredlto éle 164: 041$4q~>r- 'P.fi\J:ih_:· c1~sp,e":'ls.~ -~o_m .. o. , C.<;>t:PP ~:,<l.E'l, . ' . . . . ' . . . 

. ' 

-.\. 31f . -N(:WI' ;sgl;~, ·de ::·20 'Cie -·Aór'il.'-'de' 188_4 >:._,_ 'Abre. a:o : Mini~teFi_Q;:da ,Ouerl'!1> 
1in\ .uredito de ' 1. 500 :000~ • . p'arif:" c'bnf!m.làção .dá, ·.constt'u cçãõ .. ·;do\ Hospit&L:d.O: 

. Exerc-ito, em S. Francisco Xavle.r. . '. · 
35. N. 1. 695, de 16 de Abril de 1894. .Abre a-o Ministeri,o dá Justiça e 

N-~goci.os · Il).ter1ores o CTedito E!XÚ::a:o-rd!naf·-io de 20: 000~. para dil!gençlas na 
'-Ca:Pit:j-1 ·Federal. 
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, ~6. , N. ~ l.·G96, ele 20 de Ail:n:ll de .189.4·. :- Abre · ae M-inistenci clk Gu.err'b. 
:um m:ed!to . ,e~úao~·din~r1o de 3. 000,:000$(}00. •vara f.erti·f~ca§(!íes .. 

37. N. I. 69U, ele 28 de Abril <.f.e, 1~94. - Abt·e ao· Min!sterio da Inclustr1 a.. 
e Víação o c:redito extraord!nar!o d·e 5. ooo: upo~;ooo; para materjal rodante ,,~ 

E stra da de Ferro Centra,l do. Brasil. 

38 .' N. 1. 700, dé 28 -de Abri·l de ' 1894. :_ Atire ao MirHsterio 'da Ina~stniJ:. 
e Viação o credito de 580.:000$, ·v·ara éonstl'ucçao ctas Unhas telegra!J.)hicas t t t: 

Cuyabá à Cametá e ·cte Itarwré ·a çastro. 
39. N. 1.'701, ele .28 de Abril ele 1S94 . :-" Abre ao Ministe-rio da Inaus -

tria. 'l VIação o credito de 150:000$.000, para pagam e:rito á ·w ·este1·n. anã. Bnt--
ziliCLn Con~pan.y. 

40. N. 1. 705, de 28 de Abrf\ de 1894. -:- Ao r e o (a·edito extraordinaTlo ., ,. 
200:000$000 á vet·ba - Soccorr-os PubUcos - do orçamepto do Ministerio' da · 
J·usti·ça e NegoGios Interior es. 

41. N. 1. 70·5 A, ele 30 de Ahril de 1894 . - Divide as administrações &ch· 
estradas de feno Sul e Centra l . de Pernambuco:. 

·, 42. N. 1.7-06, de _l ·de' Màio de 1894. ,.-- Abre um credito de 120:000$0Uü; 
para obras da a lfandega d·e · M:acei6. 

· 43. N . 1. 707, de 1 de Maio de 1894 . - .Aibre ao Ministerio ·da Fazenda um; 
credito de 100:000$ á verba ~ E ventuaes. . 

São estes os decret~s euja a .p.pt·o:vação a pro·Posição da Camara dos se-
nhores Deputados offerece á . deliberação do Senado ; ~On'lquanto, para aJguns, . 
seja contestavel o mot:ivo da r.evolta que justificasse o Vice-Pt:esidente da 
Republica · a expec1ir esses a,ctos e os· seus agentes a .cumpril,-os, . é fór·a d~; 
du vid·à ·que a rrt•a ior · parte .delles tivera,rn como causa .. a situação anormal do .. 
paiz e a nec~ssiodaàe imperiosa de ~en'Cer a revo.Jta de 6 de Setembro. · 

E como não ê mais possivel, em face das disposições constitucionàe:!:. 
a~Ut'ar ·a possiv~l res'ponsabilidade· do Vice-Presidente da . Re~ubl!-ca, qaanH• 

\ . ' 
a cis a·ctos que não tiveram coom 'Causa a rev?lta, não . parece ae equidade: 
deS'criminar a lguns para . verifl·car a r esponsabil idade dos · agentes, havendo· 
toda .conve.niencil:i. em a·cceitar ·esses actos ~orno foram ·praticados e suJ:ilm e L~ 
term0-nos aos sacrlfi<elos q ,ue, nest~ .I>Ollto, ·essa m.alfadáda reiVolta- nos impoz.c 

· \Po·r esses motivos sã,o as commiasões de finanças e de constibui'çã0, Iw-
derell e diplomada, reun:d<t.s, de parecer que a proposição da· Camara dos-. .' 
Sen•hore's ' Deputa dos, qu e appi:ova"os actos a-cima determinados, entl;€ em d!s-
cu'ssão· e'.'seja a,cce.i ta pelo Sena<lo : 

Costa· Azevedo· (Ba1·ã.o ele Ladario), P residente .. - Leitet e Oiti'C'ica . 
. Cq,mJ<OS .. S'alle~ - Generosc, Ponee . ' - : La per . · ...,.- J oaqu4m d.e $ow;~. 
Ma.chado- A.qwi1ino rlo ,_4mara.z. ·~ J . S. Rego Mello. 
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SEHSAO DE 30 DE MAlt.> 

'o Sr. Coelho Rodrigues (pela 01"de·nt): ~ s ,r. ' Presidehte , peço ás hOli~
ii'adas -oomnrlssões- qtte recebam á boa parte a:o; observações que vou ter a 
honra de subm·etter ao Senado a r espeito do pare'Cer que a companha este 
~rojecto . 

.Com ·o devido respeito às lllusiradas cumn:iss<'le5, c r eio poder· affirma t 
que o parecer nfio está conforme ao regimento da casa, que é a lei dos nossos 
trabal>ho11. 

Pelo art. 9'7 do reg\ntentc, os pàreceres devem ser concludentes e post-
, fivos; e q'lteffi . perctJrrer, mesmo ligeiramente, _o par;ecer .das . honradas c om-
mls~ões a que me tenhÓ refe,riclo,_ v erá que elle foi dua8 - vezes inconcludent.3, _ 
ferindo ao mesmo_ tempo ~quella disposição elo regimento e a logica, que p~dh. 

cot,·clusões iliversas, 
Effectivamente dous topi-cos do parecer não r esis tem á analyse, n em ~e 

justifiocam, nos termos 'da lei da casa. O p·rimeiro é aquelle em que o parecer 
r>estringe a mate'l: ia qu~ tem de ser subm etH_cla á casa nos a étos r eferi?os n'.t 
:mensagem de 4 de Outubro ele 1894, e conclúe peclilido a approvaçã o do pro-
jeclo, o _qual se refere a todos os ·a ctos indistinctamen t ~, - e não só a os do chet l'} 

' do Poc1er Executivo, m a s tamlbem aos deis seus a gentes, responsaveis . E' po~·'"' 

t anto, uma ·conclusão que eX'cede a ];}remissa .. 
,0 outro ponto onde claudic[t p ·p>a r eçer, é quancl~ declara, e declara bent, 

qye nós nada podemos contra a Constituição, e porta nto só nos• compe t'' 
a pporovar os a c~O$ que nã o fo r am inconstitu'Ciona es; e entre os a ctos que o-
páre-cer considera Incluídos no proje>eto,' e por consequencia sujeitos á a ppro-
vação da casa, acham-se alguns que são evidentement e inconstitu'Cionaes, 
corno por ·-exempl-o, a emissão de ·pa;pe1-moeda pelo Gove·rno. Esta é primeü'a 
inf r a cção do r egimento. A segunda, commettera m.-n'a as duas commissões à 
pl'O];}OSito do ! parecer. •Digo isto 'COm o devido -res-peito; mas V. Ex. e a casa 
j ulgarão depois de ou vil'-me.-

,Pelo· art. 79 du nosso _regimento, nenhum -pr-ojecto o~ -indicação pód ·-' 
-ser submettido ao .Senado, que não se r efira a o e:x;erciDio de alguma s das suas 
ahribuições: e ·d;,balde p-rocurei, quer·_ no '. regimento, q-uer n a Constituiçãh·, , 
uma dis-posição -que nos d·ésse a nós e á o.utra Cama ra >a fll!culdacle de a:p-
v;-ovar, :ou na fórma do "hill'" de indemn•ização, ou· s·eja 'como fôr, os acto_s 
do Pbder Exe-cutivo. ·competencia para processar ten1 a Cama ra, p·ara jufgar. 

' temos nós em alg.uns casos, e não é esta a hypothese . 1 F óra disto , não encon-
t,ro senã,o o p_aragra;~ho 21 elo a:rt. 34 que nos confere pura. e simp-lesmente-
:.pprovar ou não ap-p1·ovar o estado de s·itlo. - Ora, a ap-provação do estado 1e-
s!t!o i'll)porta a approvação das medid~s extraord!narias autorizada s no para-
_grapho 2° do art. 80 e sómente estas . Tudo .quanto ex ceder dahi incorre na 
{?.rimi:nalW<tcle pt·ev>ista no para·grapho 4° do · mesmo art. 80; e o. unico crime · 
d'e responsabilidade '{),ue a Constituição , definia· é o espe.cificado no artigo 3Z 
<'l1t ~lei - de· respo.nsabilida,de. 

'. 
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Por eonsequenoi.a, sLse trata do · estado de .sitio, o parece1: · niio diz Ui-p.<t 
palavra sobre elle; pelo contrario, pede a a pprovação dos· actos a que'_,se re~ ' 
f_er.e . a , mensagem, com a qual· n ão vem nenhlilc::t dos' -deeret:ós- 1,eiterado~: que 
deçlàraram es_tado de . sitió:;em: differ:entes pontos -do ':tê\:r-itqiio · brél(s'ileiro": --- -- ' 

. . Não s~i si me. faço coml}rehender-. . Si ·se trata '·de ·ap-l}rovat ·outra co~~~ • 
. ~a •IJ:l'e'Ciso que soubessemos primeiro qual .é a dispô·iiç~o de. lei ·que :nos 
~o,nfere . essa coHipetencia-; porque - poder· não se pres1Íli1e; ou 'é 'expresso 
.n,_a. _ ~\li ou não.· existf;). ' , 

· !Poderia ainda atacar o par.ecer corrlo tratandú de materia impe~:tin~ni)1, s<i ·isto· não· importi:t:ss-e eritra:r na m a teria do ·in-·ojecto, o que ' não q-uoco n em . . . - . ·, - . . . . . . ... :· ' '·' ' -- . . . ; : . - : 
:tlàsso ·fazer, 1evantan·do uma · ques~ão de ordem. Por conse<;t''ueri.cia, Iímito-me·a 
.estas· 'c'onsideraç;ões; reservando-me 'para m a is tarde entrar nesta parte !lá mi~ 
.fiha•:criti'Cai- si . as commissões ·não a;cceJta:rem . e o . s·enad~ não app•rovar ,o r:'.-
querimento que vou .fazer, e que é concebido. n estes termos. (Í:,ê). '. 
!:•.' . '· 

-.· · ~o · Sr. Pre·sidente: .:_ An:tes de· ,<fur á ndamento _ao requeriment~ dq 
nobre -S-enador, devo dizer o seguinte: 

:A Mes~, quaildo:. re~etteu ã~·· commissões o pl'oje~to ·para sobre eli:C. fl er 
emitficlo parecer, de accôrdü com: O 1regimento, ObPdeceu· áS dispDS~ÇÕe~· 

. deste ': · 
De feito , o art . 83 preceitua o seguinte: 
".0s projectos e ·.1·esoluções v1ndo's. da Camara dos ' Del}úta.dos e as emen-

das por ella· fe tas ·dt projecto o.u resolução do ;senado. depois de lidos ·pelo 
lo ·:secreútrio' set~ão remettidôs ás commissõ.es .competentes;· eom cujos' _pare.o· 
cér es ·serão impt:essos em ' avulsos· pai·a a ordem doi> traba lhos.,;·_ 

A resph-:ção iniciada pela o_utra Ca_sa não. podia -deixar,. poJs, de ser . \'e-
:rriett 'da 'ás commissões competentes para, depois· ele í_:}ublicado o pareC'er c~I? 
~ ·. res-pectiva .resoluçã.o, ser, po~- · outr9 laÇ!o, submettielo '.á mpreciação. da 
Casa ... 

. O SJ;l. CoEL:rio ~oQ-RIGUES: · ~ Não censurei· o procedimento d,a: .Mesa .' 
. .o SR. PRESIDENTE: _ - Ass_im ·a -.-Casa exmnillaria ·-Se . tal ' resoluçãq .. cabia 

<?U não nas ~Úri)Ju.ções ·· d~ Senado, naq·Hellas em que· inte~fe;.li o ~ art. -7~, 
' . ' '· . 
citado por . S. Ex·. • \, • -~- • 1 

: ~ ~ . . . 
Mas que essa a ttribuição é ·do Senado, já fo~ '4m·a .vez · r~colÍ:hecldo, porque 

ha· l}recedente de. ap.provação c1e acto do estado de sitio .·tiue . tem toda :llrialogia 
~om: o. assm;npto sujeito . -- .. 
· , .. Vê-se, po .-s, ·que a, Mesa não podfa ter- outro . l}rocedime.nto senão <1 ··de 

s'ubh1e~ter a · materia ·á a-p.reciáçaó .ela·: Casa. . · · --· · · .e 
.,,., . -Antes, ' porem, · ]'le suje'.tar :a . •apoi<úne'nÚ~ e ' discussiib o· requeriment<. 
·dBv.o"·d izet qu:e i'Emo><o·:,a,s ·.declm;açõe~ 'já_·· -umi{-:v.ez: fei<tt:.~ . pàe · 6é.a.·· ·Pl't->,.fãen:. 
ei.â; ": isto ~ -é;. que esta : se : ·constdéa ·moralment:e" •in cotn:pàtivér"rto: 'exerd~lc âe 
sUas·:::fttr.ibUições1 qila:ndo ~e lratff"de: quêstã:o' ·ttesfu .fOrclem-;o:• : ·. . · -r;-• : :l ~t ·•·". ,.:• , 

.S. Ex. citou os . arti·gos da ' Constitu .ção, ·que. •;ést'al:ielecem ·.a .. res·p~Íi~" 
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bili.d,ade politlca . np caso- de . n i\io a pprovação dos . a ctos elo Presid-ente de Re:O: 
p ul)lica . . 

, C.om~ .prelim,:na r d_o processo politico d .eve ·ser con,sidera da r. · q uestão su · 
je~ta .. ; ; e de todos . <?S actos desse processo, quiz mui :sal.Ji&.m ente . a. Constitui.., 
ção .. aJastar o Viçe-Pres.oclente , da Republ_ica . . 

. ,Em these, poi-s, € tratan-do-se de re.so.l uções q-ue podem trazer como co , 
l;'oüa ri«; a resp~~s~;.bilida<ié ;' d& Primeiro, . m a gis·traao da Republica , não cabe 
~o Presid~~te . do , Senado a ' direcção dos ·trabalhos deste. 

Esta ' é ·a opiniã o do actual pres;âent~ do Senado; 1?ortanto, convido : o 
. S~: • . Vlc.e-Pres idente a subs'tituil-o a fim de p-residir a .discussã o que va i. ser 
miciàda·~ 

E' lido, a poia do e .posto e!Tl dscussão o segtúnte requerimento: 
Requeú·o q u e _ ·o projecto seja devolvido ll.s ·r espectiva s commissões 

para que o em ende de accôrdo com o parecer ou infO>rme 'es t e de a ccôrdÓ 
com o: projecto ·e declarar , a ·qu e a'ttt::buição do Sena do co~-responde o m esm o 
projectp ., 

\ 
. S. · ':R . Sala elas· s eiôsões, 30 de Ma io él e 1895 . - A·: . Coelho Ro(flri.[!'lbes . 

o Sr. Vicente ·. Machado: - Sr . Presiden te, p edi ' a pala vra unica mente 
plum eleclal'a r ' que ente.!ldo que o r equerinrento elo nol:Jre S ena dor pelo Pia u}:ly 
nflb ' está no ·CaBO .de .ser a~.ito pela Càsa . 

· I • , ' 1 i 
E'Ste requerim~n1to · envolve· u~a ma teria q;ue . neces~ariamente serã .. sub~ 

mettida ll. d:scussão· na occasiã o do · projecto ser entregue á considera <·ão da 
Casa. PreH~ninar;nente nio se põcle toma r conh~c'm~~}t~ . ~d~ii e · sem co~hecer 
dà ma teria que ' é submettjda a deba te. 

S e as commissões (no qu é ' concordo com o nobre Sen~do t;) cm1cluiram 
Çle ' m.odo inteiramente. <llõl'a da s premissas estabelecida s, é ma teria ue dm·a nte 
a ' cÚscÍ1ss~o ter emos de_ v erifica r . 

,. D'c plaino não podemos j ulgar· esse facto . .. . ' \ . . .. 
Por i~so dou o m eu v oto contra o requerimento do n obr e sen a dor . 
O SR : CoJDL:ito RoDRIGUES: - Por-que concorda conimigo ! 

''o·-·s~, 'vrCENTJ,;- MAClHÁDO: .:_ Concordo . mas reser,;o_~l~e .para 
/ ' . .. · 

éussãci' mostrar os· mot::iros. De ],}lanó, antes de se àbri r o deba te 
;1a di!l-
sobre a 

materia, ~ós nfro ' podemos, por simples r~·queriment ~. avalia r o fa cto, porque. 
se eu e o nobEe Senaqot' entendermos que q.s conclusões esrtã o. ·f6ra da·s _pre-
m i;Ssas estabel?c:oclas pôde s~r que g ra nde .pa rte dos sena â?res e os membros d a 
Commissão ent!'nda m q ue está el e çonforihida de com as conclu sões e p re-

I. ,. 
l',Dm co~clus.ão, Sr. .Presiçlente; 

:rimen,to. ., . 
. clecla;ro qu e. v oto con:tra, o ' reque~ 

- .d ' 

() ,•Sr ... Leite .e Oitieica : .'- Em cl.efer en cia ao hom·ado Sena dor p eli> 
P ia.uhy devo' decla r a r qu e pretendia. discutir o . requerim en to .atll:esenta clo pot; 

/ 
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S. Ex., ·mostra,ndo como nã.o- tem razão riits a preciações que fez com reláção 
ao pa r ecer das commissões reunidas . 

Entretánto, desde que o honrado senador pelo Paraná dec!am. 'que estn 
questão poderá ser ventilada dun mte a discussã.o .do projecto, peç.o 'pei-lnis-

·são a o honrado aut01' do requerimento paéa não -enttar na, discussão da n\a~ 

toeri::li senão ne~sa occasião decla rando muito f.rànoomete q•ue · os m tnnibros 
das comrnissões, 1ielo . menos eu',- ·comó · r elator do p-arecer,. p ensarmn bem. 
antes de o dm·, estudaram a materia sufficientemente e estão res-olvidos a 
não dar outro pa recer 'diverso; daq~ené que está na · mesa. 

o SR. DoJ\HNGos VrCEINTEJ: - A h1aiori?· da ·commi~ são l~o t·qu e .tambem 
sou membro de uma dess'as comn1i'lsões e não assignei o parecer. 

O ,S R . LEI1'E :v; 0I1'I CICA: - F a llo em nome elos collegas que me autol~za
ram .a fazer esta deC'Jr.ração . 

As .comnvissões en ten dem q>Ue a con clusão do pa.recer \'lStá contida . na9 
r.;remh'lsas . 

Esta questão ha d!'l ser discutida n o· J11om ento l}reci ~~ ' como annunciou 
o h onra do• senador •pelo. P araná, que declaro1.1 que ha d.e leva;ntal-a. 

Por isto, eu, rélator da Comm::issão, não concordo c om o requerimento. 
- • • ... I • <. . • I . 

P recizaya fazer esta d!'Jclaraçao, ·para que n ao se suvpuzesse que as com- · 
mis~ões ·pensavam de outro. modo e de accôrdo com o honrado .senador pelo 
Piauh~-. autoriz<mdo assim a con t'nu ação . des·ta · q uest ão, que a s commÍssões 
entendem, preciza ser liquidada qua nto antes ... 

E' o que tinha a cliz€r. . , , 
Ning-·uem mais pedindo a ·pnl avra ··ence.J,r a -se a ,djscussão. 

P osto a votos, ê •rejeitado o r equerimento ' do St'. Coelh o Rodrig·ues . 

O Sr. Presidente diz qu e pelo a rt. 14, elo n;gim ento os àdiameritos só 
podem ser apresent~dos p elos senadores q ua ndo J<hes couber a '.·ez de ;fallai', 
e no emtanto o illustJ·ad.o senador pelo Piauhy p-ropoz o de ·que trata o re-
querimeJ~to que va i ser submettido á votação, tendo obtido a . palvra nela 

\ . . ·. 
O!:dem. P revenir á , portanto, desde já a S . Ex . que na discussão da p.ropo-
sição 'sujeita a d ebate, só lhe será •permittido fa llar . mais uma vez. 

Pt·osegue . a cliscu'ssão da proposição. 
'· 

O Sr. Aquilino do Amaral declara qu e simplesm ente por fazer parte ela 
é ommissão el e Finança~ e Cons<titu'çã.o ·subscreveu o parecet· que se. acha em 
Oiscussão. 

Apenas .deu o seu voto e foi ouvido sobre matel'if.l reúi.tiva a fiJ\a nç.as, 
isto é, se deviam ser a1>provados os · actos . do governo pa~sado, n a pal'te re·' 
Jàtiva sómente a. finanças. Está. livre, •J}Ortànto, quanto á. questão· in·inci-
pal - se se devern app1·ova.r aotos fóra da. q uestão elo o1·çaJ11:ent,o. 
,.- Desassombraàamente, vat. ·i>m ittir · sua. opinião a respeito do pro;i écto so-
t.'r e. o qual ·tanta poeira se tem lev ant ado. 
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Sempt'e foi de · seus intuito~ dis.cutil-o sem atl'D)J·elo .para tm· ·fim uma 
·;q uestão que todqs •os· brasileko~ devi~m ·. e-sqrueper: . 

.,,, , .~ .. Conc,or<la, ·em, ·.parte, · co~ o. Sr , . .Senaêlo'l~ -p.elo. . P.)l.Whcv, . <iHvergindo·, : entre • 
· .tanto, na co~clúsão. 

O oraQ.or _ ci•ta, o art. 80 -dq, Constitu.ição e faz largas ·.e deta lha das eonsi.r 
·.déra•;ões ·sobre a let-tra , e . espírito ào referido art'.go. 

. - . ' I ' .. ' 

o · -S"t·. Presidente da ' R,epublka, em 1sua in.ensa.gem, ape11as. se· ref~t'iu ao~ 
'-actos· a que ,taJiJ.Llem ·se réferiu a commissão; ond~, pÓrtanto, a C\lmpetencia; 
2:.o.a Ca~1ar~ -para Jevantat· ,un1 proj&cto de lei;, de qu~ não cog:tql<fL Constitui-

Ção no artigo · e ' p·ara:g;raJ:}ho que · tratam dás .attribuições do Gp~g1'8?SO, r e-
mettendo .ao .S'enado. un{. JHiO~eeto e1~ ; qué Se decÍa•ram a,p·provÔdos '_i1.ã0 SÚ 

.,os. actos · .cO·l~stçmtes da l~<e:usagem, 'â~ueile~ de , que, ~nicament~ ·a: CaH1ara 
-podiR tomar ·conheci~ento, mas 0s a c;tos do Poder Ex,eci1tivo, e mais de seus 
.a:gentes ? · 

Não com'ÍYreh"!nde que a Cama;·a possa tomâr conhecimento de . um crÚne 
·de responsabilidade ,ou comnium,' simp-lesmente para decl[J.l'ar p;e é proce ~ 
· de!).t~ a accusação, no~ ca:sos deúnidos ;,a J.ei de 7 de Janeiro Ó.e 1892. 

•) ' • ,_ . ,... ' I! 

Lendo . o' art.. 3" , d<J, referida !'e1, pergunta . se hoú.ve ;,vJ.guma den'\n«~ia 

,•contra' \l Vi.ce-Presidente pela camara, ou qualq.úe,r p essoa do vovo, ou por 
cmlfissã;a do !PmPQ'ÍO. Pres-idente em ·sua .meúsag!'!nl. 

-·. ' . ' ' :}' . 
JJogó, n~o podia abSolutamente a Camm·a a [Ygrovar a ctos que n fw . t e .. 

nham siào S•\lbme.ttidos a;o s_eu conhec :mento, e menos .forma.r \Jln p·roject ci 
de lei;· visto que a lei :só re ge ·acl, jutnnM-n e não ad P1'1!!'te1·~ta. 

Ainda mesmo· qu~ () Senado, -verificando· que esses .actos, lünge de: ser em 
a,pprovados, deveria~,. pelo conh;ario ·ser ])Unidos,,· ou .pe,ra,nte o Supi•Ehno 
]'ribm\al po~· .,proce;>so com'muÍn ;~l p01; . ·Crim€ de reSf11~11'MtbÜidad·e , a unica 
-competen~·ia d9 Senado ·era fazer·' uma l~i .pa ra q)le ·no :futuro fos-s'e impo·ssl~ 

· v el a pet'petraÇão .ele novos .deUctos; mas o q11e· ·esta.va. ·feito e-s ·~aq}ái'a a !3"Ifl. 

-conipetenCía. , 
P·ai'U:into, par:éce;.·l'lie que· a -com~issão .an~ou bem n éste ·pento. · Neín o 

:Senado, sem. commetter ·g.rave erro, . p~deri'a ir a{~eante ·daquiilo que lhe • ·era 
informado. . ., . -

Cor)'io reP'resentantes dfl- naçao, os sef!adores podern toma r conhecimeiÚo 
de fac'tos· ... que. ·lhes são'. conhecidos oü _s't;bmettidos,. ma s que não vieram ' 
pB.Jos canaes .dete1·minados na · ConstitUHJã~ ~ E' <te1n'po de respeitar-se a Coristi-· 
.·• ·- -.. ,I . 
~uição ~Sem -o que_ não se tp-oderá ir para dE:ante . E .como col'porações pol!-· 
ticas - Senado e· Cama ra - ··Rão · devem ~r p"Dr .paixão ao · ponto' :d:e serem 
os ' primeiros. a violat· a lei fundamental·. 

Nem a C'amaré1::,podia ·fazer -um ~roje6to de lei app-rovanG!o a cto8 do governo 
.nem ·O Senaà•o rt~ma1; c~rrheci~uento -deHe, Vá11sformando.~o _em Úli, a.fi:p·l:çrv;aF-"a ou 

' -. ~ ' ~ \ 

rejeital~o ~ ;S'ómente sobre os a ctos cons~·gnados . na meD~a,gem ·se ·~Joderla p 
'Senado inanife.star , 

,• Narram~se', 1;-ealniente, / fa'ctos ' e os espa ntosos·, l'Sj)Ugna ntes · · áS~:j.SSiriatos , 
-carpa~es· de ~hom·01:-iza·r a ·- selvagen~. A d im)lnc.ia é ·dada íJela . impren sa;; '~" e 
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' S.enado. beinl andoq não .. tomando conhecimento desses ractos·, ante.s .de ·despi-
'do das trevas o myf?terio em .que.:adrede··se·· ·quer:á· envolvei-os•;; .\' ·. . ; ; 

; ; Severas, accusaçõ'é.s fÓram ~então , fei:tas ae> · Presiderit<., .-:'do -Senado; p~ni nã~ 
ter i:n~luid.o na ordem do dia u!11 projecto não in;•ciado nesta cáMt e- por .' ísSC>· 
o Senado foi severamente censurado. 

Se, como Sen~do1•; pudesse m tmifesta1<se ·sobre os factos clenui-16iados', 
:i>eZ.an·fe -~ paiZ, · d~clara:va não os a·p;p-rov~r . . ·~' 'J • · • j :. • 

: .. Res,peita · 3:' .impr~risa ·e c-orrtp.re.b.ende ·a ·· sua grande forç.a; ·.e !la' f e~ ' .(j-.:7· 
d~ " .~btn';' ciehtih·ciou· ós ct;imes do r;rimeiro imperado1', 'Creou opinião côfifr.'<i 
elle, · qué; ~;ffri;_Imente teve qüe ·ce'der . · · ,, 

·, ' N~. ~~i~'· do ISenaa~; ha ;coJl.eg~s ' que se forem il~ten)'éllados e in nome .iie 
'su'~ · hó~ra não diriairi o qi.1e ó Sr : Moreira óesrur teve a ' -doragem d~ dizét:· 

que não .ho.uve fuzilame'nto .' 
·Houve fuzilamentos, como em 1824; q.s oommis-sões militares in'andaram' 

assassinar no fundo das ma:smo.t,rlts. · 

. O SR. BARÃo no LADA~o: - Fez-se sem pi·ó'cess-o. 
O ·s .R: .AQUILINo Óo AMARAL : - Entretan to, ' ~u:indcl e:(.l:tão :se·· rubriu à. Ca~

:mi~a lÍ;u~~ 32 h~mens que reclamaram contra aqri.eue'~ à~sà~sihat~s . 
E o' resÍlJitado de ·então f.oi a me,smo de hoje, com o r~uerimento ·a:c) .. 

.. ! . . 

Sr. Barã.o do Ladario: . respondeu-se que não houve fuzilam~~11t.os· .~em eín 
Santa Ç~th~1::na, ' nerh. -em Sepetiba nem em outros pontos·. · _ 
, _ ..... , ·. : J - . , . . ; __ :· - ~ ,, : . J· ·c 

E' earacteristi>c_o que , os grandes crimes, os .. eri;rnes covardes s em- -iusti-
~icação. :perante a mO'l·al, a lei, e a opin,ião do ,mund,o n unca · sejam; cont'es~ 
,~~-çlo.~, ,:E' ,lição historica 

'. ;: .. .W .essa sonegação da vet:dacle lav.a desgraçàda~ent_é o Br:l sH de um~:>. 
mal)cha,: i'nfQ.!Ue· . . 

I 
:.· ; :Piz.-se ·yor ahi q'u e · o Pt·esiclente.· d a R,ep·~blica, acabado o . período' 
do seu governo, escapa a .'qualqu~r processo - p.Ó·r crim~s 'coúiinul1s . ou de 
responsàpi1idade. • E '' uma opinião CLUíl está fóra ela lei e, portanto, ·ab-- · 

< surda ; . --"' i 

O orador faz l on~as cems'dera\,)ões, fünqa mentadas, bwtendo essa opiniãQ· 
en;onea .. 

. . :·: A ., •I>revalecer o a l:Ísun1o, o Pr.esidente, i1a· vespera de deixa r · o ·poder';. 
• I 

P,Oderfá .1ançar ·m ão . dos . dinheiros p.ub1icos-, satisfazer vinganç:3s e no " dia 
seg1;1inte· .alarçlearik •sua iril'punida.de . 
. :· O orador aproveita o ensej·o' tmra ma nJfestar-se a respeito de ·certos .. f(ic 

'Ctos que se prendem ao •project-o. . .: 1 
Se se > deve · lançar o. ·esquecimento sobre tão negras · pe_ginas recet1tes 

'dà nóssa .. historia, relJUgila 
1 
entretanto, ás 'conseiencia;s ·a · :i,pprov:otç;ão de.:actos ' 

que -revoltam a natJ,lreza. · ... 
Tem o .Senado o direito de tira r áSJ . vi'ctimas de t a ntas·· vió!eneias· ·o : cli:~ 

· l~e·ito :de · .pedir :aos tribunaes reparaçÕ'es pot· tamánhàs' a trocidades co~tra :seus 
I 

pais, ~filhos . e maridos .? 

I 
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,, , .Tome-,se o , exemplo dos ~egisladores de 18-24, varões illustres · co1no. :LimpO 
de Abreu; Bernardo de- Vasconcellos e outros;.· '·· . . ... . ·.• 
• .. ; Dea.n<te ,da. ameaça de . ex.lio; positivamente ·feita. • pelo I1npera,dor,.·ccasa 

tratassem .. do !Drocesso 1Ú responsabilic1ade-: 6ontrá as. dous rninistros·:qUe ~ ~u~ 
·t0rizaram os.-. assassinato~·. 1p:r·onunc;ar i'-r1 -se nos ·. termos ·seguintes·: (Lê): . .',:: · . . •' ~ \ 
n ·.Não pediram, ·-como nós: exigiram .. ·EJ. os .rriinistros triminosos foram rês~ 

•' . ' 
•ponsabiUzaàos: · J .. 

Entl1ltsiastna a todo o brasHei.ro ler paginas daquena época. 
o orador historia a phase de sua v:da em que- se decidiu pela Rep.u ·· 

blica e . emitúi levantados conceitos sobre· esta fórma de' governo, Üt.nÚmtan 
dÕ o falseamento que se o•bset·va nos seus princípios cardeaes, por govern<i..'l 
sem intuição nem -caÍ>ac:dade . . .Cita J.'}alavras de Castellar e ·whs-hington a. 
teS,peito d& pl>epondera.ncia funesta ·da ,es.pa dá. · ; .,. 

·; R e1embrm1c1o ·ós factos do Senado, onde sempre vibt'aram' elÚquent.dnerl't.:. 
·vozes·. c·heias de ·pa:triotismo, desola-se ante· o espectaculo· QUe · hoje se 
observa. 

. ... '. ·v 
Daria se11. voto~ ·al?p.rovaúd.o · .os: a.ctos do Mat'eclml .F'loriano se elles s<;! 

. envo'L,yessem de~pezás exti·aord:narias, mas· nl.jp.ca as-sassimttos. 
· Faz o hist'orko dos !}l'imelros dias da , Hepublica; o Marechal Deodorq 
~erc·ou-se effectivamente .de :homens notaveis, que, porén1, .inspir:iram-lhe, uml:!: 
comprehens'ão fajsa de seu papel, i~~inuanclo-lhe ti,:n · pqderi·o que sobl;epu-
3:i. ~a a ;mpria Iei. Da.hÍ, ·to.do·s os erros de e'ntão e a,; con~eq uen'cias . ·d~ 
<l..ue~ ainda h?je se resenteo paiz. 

O orac1-ó-r longamente histo-riá dive1·sas , p)1ases· do governo do 'lÓ. Pre-
sidente e do ult:IÚO Vic~-lPi:-esident~. de~lh~ndo partic,ula,rmente as imm· • .mi- ( 
dade·~ . parlamentares violadas arbitrariamente, 1.1nesmo com a,pp.I~wsos de re, . 
'· •"" ... ·. '' ~ . . ..-: ~ <. . ... ' ' ' ' ·•. ' . ,I . ,', 

.pz:esen>tantes . ela nação, e ·abuso::) con comitantes praticados peía dieta> 

d~r!}~ ::: ór·ad~t' alluqe a um mimstro inepto, . p Sr . ..,Cafjsjano ' elo Na,sjlimêht~: 
~'{!e . ~eiu no Senado' ,·dizer,, ·gue, ~e nã.o , se :reth·i.tsse)1\, set·ram toca.do~ a ' patt{ 
de cavallo. 

N a prop-riit tribuna elo Senado se disse .que. o unôco erro do Marecha c 
Floriano fqi . não c1eclarm· o estado d<> · sitio antes·. mesmo · da revolta; isso-
di,s~e .um , c'qefe r epublica no. · ·1 

,,- ·: E foram 18 homens o an_no passado .• 'fl:Ue salvaram a dignidade ,da Re-
P,l~blioa, C01lJ.O foram . 32 em 1824 que .defertclm·a,m· a santida-de da justr~;.• 

Çojncidencia. nas lições. da .historla. 
Allude a um d'·s-curso p~oonunciado por um membro da ouh'a cf,!.sa do 

p~r1àw.€nto, meno;:p·rez~,ndo a · imprensa . 
· .E t. t\m!J.. injustiç.~: ' essa imprensa· tã.o·. severamente j·ulga da. :teh1 cump.l~id<) 

perfeitamente o SBU dever, ' tem p~·~stado serviçül';· ~-elev.antisst·n0s ~!ao· ... paiz 
-e-. ao .. <:long,l.'~o. '. ' . 1. '.:J..-' · •.. . , 

·-Tendo .•sklo -jot:na lista,. . aoàlt:a ·por ·sympathia' é Tespeito- a in11}rensa ·; .que, 

J. 
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.ai-nda mesmo ·· q.ue ' :t'osse de "€'ngraxa dore;; de ])otas " , era um 8. parcella, a 
concretisaç.ão da op.inião nadonal. 
,,, ··-: A ·imprensa pehetra em toda a parte: fo i ella q•ue :me>:gulhou · nas 'enxG-
vlias ·'de. Sa nta ·Cruz, em Santa Catjlarina , e de lá teouxe o éco• do · ultimo su·s.-
piro·. 'das victima-s mandadas: saceificar pelo Tigel!inus ·ela Legalidade;· foi 
\)lia que penetrou na escut'id~o do a~smo C\0 l;: il.omett·o 65, em 'Paraná , a-
trouxe a photognupl1ia claquel1a lugubre tragedia, que escapo;u ao· genio. de 
'.rorquemada; é :ella q·ue espan!a as trevas, géra a ' idéa, <í·Ue é a · foTça, . o mo-
vhnento, a vida . 

~llude á · antithe~e do 1·ecebit'\1ento cl:os rmini·stros· lJrasjleirGs · e!].1 Port"\-
gal, e :vor-tuguez .no Brasil . 

A ·attitude in•tol~1·ante de p_essoas tão ' .clesleaes ·cümo covardes a resc 
peito do ministro portuguez fere antés .ele t udo o JJ<rocedi11,1eno do goven10 
ln;asH.<:lil'o . H 0u .(,e . pTfvia m ente ac9.uiescen c:a e a.pJYN}Vação .deste. · o a'ta~'lle 
qu e. se f az ao Sr. C'onselhoiTO Tho.maz Ribeiro é desleal e·. cov:-vrcle, porq.ue 
aggl'ide-se a um homem· qu e se nã o 11óde defender. 

Esse grupo não t'ep1·esenta a Nação, disse o sr. · Almino -~ffons". 
~ Foi 'cUt.o': por um representa nte da nagã~, no1' ij- o oraclor., 
- Um 1·ep.resent·ante da n ação não representa a Nação, ·!iente.uC'Jou o 

Sr. Corrêa ·de A:ra ujo , 
Ó orador, t~rminanLlo, diz q ue ;;e o ·p·rojecto ·da, Camm:a é s .:.i;nente ú. arJ-

rprovação pelo Senado dos UJctos· enumerados na mensagel\, es t(~ .~le ac. c,ôrct" 
. I 

com .alô collegas. 
R,esponderá q•ue nã.o, a!pprova, se se pret·endt:: !nclui.r n essa a.pp·-rovaÇao. 

a.ctos ele q ue' tem conhecimento poi· . clen~ncia . cl:;t. impi·ensa . . 
. E não 0s all'P.rova , pa;·que q.u ér ' deixa.r . ~. Se\lS filho~, o prdzer .: o o~

g ulho de ' dizerem que, ;10 a~1~o da graça de IS95, seu pai foi Senador da l{e-
opublica, m~s q ue nfto tem o nome ii1scripto !l·essa pagin:'l ver gonh'osa que " .tm 
de c;i.tt estar, ha de m a·rca r :indelevelmente· como um .f~N'o. em braza nas p·ha. -
ses ela historia pa trià es.se peri?clo · tris'tissin'lo que a barcou · o gov~>rno do 
Sr. Marecd1a1 Floriano P eixoto. (M11íto be111.; apo·i~ãoos.) 

.,. 
@. Sr. Q. Bocayuva: ---, Sr. Pi·esidente; agra decendo ao Ii'l eu illustt·e .col-

Jega_ a s ua clefe.t·encia , que me p,ermitte occulütr a atten ção do S enado pci·t' · 
poucos momentos, devo diie1· que .as. af.firmações do honrado: sen ador que 
acaba -de abandonat· a t ribun â, com referen<ei ~t ã, minha, pesffóa., 'me têm 
<:reado urn · certo constrang-imento; ·pelo qu e ' n1e julgo .i1a. neces;.idáde de r~
ctificar ao ' menos oa con ce ~tos que, na.s p alavr as -de S. 'Ex. ·se me-a.f.if:-ti'ràm 
uma injustiça. 

Quanto ao· ponto historico . em qu e S. Elx se · réfehu rws ministros · do ,. ' 
governo PTOVÍS(>l<O; · É! ·ctlii:o : que. ·nãp l~fisatvóú', Ji.'enbufl:i de!Je·s; ·ach a ndo-85',' 
entretanto, ·· p'reséntes a lguns clelles : 

Pela m inha parte devo. c1ecla1~ar que não posso ser incluidó'' rro fiun:rero i 
clos ·qüe ]Jl'O'l:}Uzeraní a ' oancliclatura: ' do Sl' . 'Prudente ' ele' lVIOl'aes e qué. á' acei· 



1• . 

-~ 617 

t aram en1 antagonismo ·com ,a . d o Mq.rec)!ail Deodoro . da · Fonseca. Não ha · 
·um. :só d0s · .m.1eus· collegas, .um só doi! !R;e'iis amigp!j, um só .:to meus ·corre 
func:cionario . cujo rrothe decli:no, .POI'Q.tJe .n.ão ha conveniencia· p,ui:Jlica 'em · O:C-

. . ' ' . I ' 
c:tsiii-o . fui ·seti· fra:nco e n1::1nifesto ad,vevsario. 

. . I . . . 
Os SRS: PERNAMBUC0; ESTE.VES JUNIOR 5 OUTROS: - Apoiado . 

· · "''(f' su.·· Q.: .BoéA~uvA.:· - Votei contra. tJ Ur. P~·udente de Mb1·;~es e . no Ma- · . l '· . . ·~ \ . 
r echàl Deodóh> da . Fonsec"i:' · 'aaquella ·o ocasião; . e o actual Presillente da Re-; 
:imbl:~a 'sou I;/ de tá.l faéto .'~fil~eiro q.11e Aingue~ . Considerei, taLvez em1- · 
4~•~!~e~t~,' qi.le .. aq.1,i.~üe ~-ct·o .. cl.G '. Cohgi·esso. constituía 1;1ma- dás maiores, senft• . 
. a ·maior :fatalidade da ReJubUca ·ri'rus r e\a.çõ,es estabelecidas entre o :P~rJer· L e-
gisl~tivo we • Ü Ê.xecÜ.~iv6·· ~,.f" ' · I i' • \ ~' 

'· Por esta pat~to ' a mi'ul\.a, res.ponsabilld<tÇie fi-ca . salva. 
·o ,su. 'A.Qui:LÍN.(J no AMA~L ·: .'-- N em ejl me ref<bri a .V. Ex. , 
O SR. Q . . 'BoCAYUVA: ~ b meu' siJ.enci·o; te~lio eu · siélo ~1J:irÚstro i'lo go 

-verr,o . -prov.isorio, ppdia S'er ·tomado ' C0mo um assentimento, 
Em outro ponto,. >peço i'cença a o hpm.e,do .. senado1· ))aJ:a· libertar-me da 

l:éS'\}o-nsabi!iclade de Um~ C'ensüra . 
. S. Ex . . ~,efe~Íu - .se ·a uma: dec1~iradiv feita por um mlnlstro com l'elaçâ<iJ 

' · - ..... ' . ·. ': ' ··.,, .. ' 
.aÇJ .adiamento çl-a sessão Jeg·Isláth,a do <Ümo pl'!lssado e a'\~enturou uina J?•ro- . 
·posícão extrema:mente sever-a :é ' absolutamente iuexacta · a tttib-ui<la á · esse 

- . "· .. ' ' . ~. ~· ' ! . - ' 

fun~cion.arío Cl!.ÍO nome decli'no , p(;n~que não ha .. eonve~1ienciá. publica em o c 
,~tiltal-o; · s'a!b·e-sc ' que fo'i o Dr. <C:iassiá no elo Nasc'imen,to; · ministro do Sr. Ma -
r echal Floriano PeiXDt.o . na·qU·ella €r>o·c;,:. · 
. .. • . j . . 

. . . · O;a, · V. Elx. sabe; como sab~m todos em nosso paiz, qu,e a ame~<tça .. ·fi Ué 
·E>nt .. 'io se :éspaíhot{ como feita, i:J.ão fo~ a de que o S•r . ma·r~chal F'lorianci :P.ef~ 
xo .. to . ha..;,ia :a e ldissÓl VJU' o Sen~do .. á pata ele ICá.vallo; rdi justamente. 0 Càn-

. ' ' 
·tn trio, ·a de .que- e'lle preferiria retirar-se elo ~oeler, deixando o paiz e.iitt egi.te 
H o seu sucéessor legitimo.· (Ap•oictclos , ) 

El · jú~g;o-me obrigado,' . cori1·o: mein'bro de urna commissão cto .Semido, a 
·dizer · que · nenhmn ministro fa.ri !'L s 'em .. elha!jlte · deelm.;ação, ' q .. ue ' nen!1um méín -· 
lJr o. Cio Senado· h averia q.ue '_ permittisse. a. um· secretaúio" do .!f>oeler Executivo 
interpor uma·. de(;1 a<n:içã6~ tão humiihante é aff.i·ontosa. -(A.pÓiaclas.) 

o .SR. - Q . BooAY1YVA: __;_, Qua.í1do ·os secy:etarlos do ·P ·residen.te da 'l'Úpu:. 
b lJCa. .SfiO a qui reCeJJÍ.dQS 0 I SãO ~l'aCiO'Sarrlerite, e aS· cleCJaraçÕeS feltaS .l)fJ-

. ~;Q.Jltê li. ·cqmmissão por ·aquelle illust:·ad~· 'e ' ·coriecto cav·aiheíro e bom. ~·epu -
i:H'cano n fuo · i:l'oãia:rh ser 'sinã~ ' as> miüs ccrtezes. , · · 

'O' SR. ~Doii'IINdos VréEN'TE: - : Fui 'eu _quem tomou ·as deoÚrra~·ões. 
·O ·SR. ·c;i. !SoOAYUVA :·· . ---'"' Ahi esÚi. o meu illlistni ami'go ,cl_~pdo testemu-

nho c!esse facto; ;n~ssas d'ec!aQ·aç.Õe~ ' s : Ex. não rencÓntroú. nen!í.U.rr;~ vlufàs,, 
"rriEinos del!Íca.cla com ·referenci.a á ~utoridade do ·congresso. : . .· · 

' ·Ein um te~·.céi~o· "ponto peço >iinda iic~~ça ao hcim~do . · sehadci't· i}àl.;~ , 
. J ' ' • 

resa.Jvaf JTJ,inhà responsabllidade. 
''· v E ' c~rto q·ue'" d'>l"0fét~' mista c:àsa a iJhrase a ·QUe s .·' FJx. 'anuáiu, clecla ... 

·•·â ii·do · c{ue." bÚn . dos err~·s cio · Sr . mire'chaJ Flori<~~ho . hou:Vera . si'do ·e ·.;1ão t er 
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·w~l~;ilí:;.tido na . :decretação. 'do. ,esfago ·de· .sitio antes·:,de< .P·r'Oduzh~: · seusJ•.efTei.tos 
afy.reYD~tll- ~ :de · 6, de. set:ei-p.'bl'O .:: .. 0 ,Jil~I~ado J.se-.. recorqa· .d·e que ·.i tan-to: .a ::p.ossi~ 

hi.J.id<t.!ie d~ necessidade. .. de ·se·· declarar· :o. ;;estado_,·de sitio estava .• :no .. ;pens.a:.;, 
men to não SÓ dá opinião . pupli.'ca; mas "d;s mérnbri>s dó '.cSngr-e!>SO, .· .. ~quP.· 
esta corporação enviou uma com missão de seu ·seio .. paFa -saber do .,màr.echat 
Floriano si, para · conter"a 'revolta a lludida, care'cia 'ene· oo;;,· não 'dé"de~i::tra· 

'· - ' ·.: I ', '' , · : • . 1."\ ." .; I ·- , • , .. } ~ ~: ~. • j . 
çã3 d~ ·estad<> dE: sitio e .s. Ex-. a recuso,u. Eu, alludffido a este .assumpto, 
~leélarel q.Úe o presidente h~via :.·· c6minettldÔ um err·o ~ m~s ~ao .precó~i~~{ 
o'' pen~ai-r;ento, que não seria 'sómeri.té uni -~rro, ·~as ··u~a i~epdá, à~ ·~~J 
e li~ . tivesse a . fao~.l'l~~de de decreta:~ . o e~ ta do de . sitio, ~stá~d~ ' àlb~rtci . õ 
~~;~gresso. iS. Eix .' fa~á de .certó mais j~s-tiga ao :nie~ 'Peque~o bt'íte~-i~ .: ; : ·' ' . 

- • . f - • • • • • • • .'J -.:; ~. • . .. . ·.: 

Foi sóme.nte .pa.ra , pr.odu2lir est,as decl.ara_çõés que. ousef ' inten;,omv.e.l< .o 
de·oaté,' agradecendo n~vamente ao ~~eu' adn.racto .. c~\le_ga ·do ·Pa·~·a;;Iá a . gen~ . ... ' . . ... ' . . . , .. ·-. 
til~za ·que manifestou pa1:a ,;con;migo, c~~-~)ldo;me a . pala.vr~. Cil1.1bito ,bem,· 
'rn'Uit~ ·bem.) . 

1 

r: i 

: ·~ : :' . . . 
~ Sr. Vic~nt~ :M~~n~,~d~: - ~r. Presidente, :,~ntf~ ,,jle anir_n ·~ c;lm'o, ~om 

perfeita · sereni-dade neste debate, e a-pezar de já ser a Jwra adiantada, 
);,:'}!_ ' . , • .• . • ., . I ·. '· . " '. ,. ·_ . . . 

oc;é)JP? EJ., tr}buna, por,
1
qUt ·C<;Jnfe~SÇJ , qUe grande ·serit;- (> . me;t ' pe~ar Si esta; 

r . !>~:<!ft,os~çã;o, .. v:indà ' dá . Cp-rr\ara·~ .dps ::J:)epu,tadbs, , Pa_ssas~e . ~ aqu.f sem a mani-;' 
f:~~lÇtç_ão, sol~mne do a ppla,uso, siJ;J.Cero que lhe dou . ' 

• 1 •• ' Não: acompanha-rei, com certez~; .o .mush:E: s~p.:,L\l.or . por _:Mattu. G~·<!~So 
em !'<eú. brilhante discurso; ·m;J.s ·comp!)netrad0.,.do,s a,ltqs . deveres de repre~ 
s'enrtante do Elsrtadb do Pa11all'á hei d~ :: Aj~e.r 'a~"·s~n'ado · e a.'o Paiz, . o qué 
~~rls~ sobre o .~~~~ecel;' ;'d. iJ..s ' c~cl~l~~l'l:es ·· rélati~.o." l( ~ropo:Siçiip que co.~clue' 

• • ' $. .··.) lj· •• ,) , \ • • . ' • ' ; . • • • _, .• 

J;J,el~ fÍP;PJ',OVação dos açtps., do g;ov~;-:qo . bene~(l.ritp . _?o ma-recJ;al . ;F\or~~l}.<.t 

· ~ei~pto. - ., '·,· . '. • 

~ Quando se ·tratou de . põ1' - ei:n . discussàÓ esta prOposiÇão;. o !Ilustre . se"' 
naqor . pelo 4'iauhy, Sr. · Coe)ho ~p,drlguee, . a;J)fir?'Jott, f~ndame:qtando u-m 

_ t·~·querimento que fez, qu~ : as ~onciu~ões • qeste Parecer nã.o. -·estfl.Va. l;n, com;~ 
'preheiJ(jidas nfLs prerpissas . estap_e1eG·~da,l',l ;1., , . ~ ,_. · ,,_., .• , , . • ' ~- r 

Log() depois . vo!mos, o .ia<; to '.e,st.ranf\o , ,d,~ v,~r .. o · 1-ll.ri,s~re. , s_e.najlor . por J\!IattQ 
Gr,o.sso, . que assig.1wu · ese.s : pa1~e~~r, ;3,~fi ,rrpar , 9 Il'ieS•Ji)1q , {acto· e .di?ctinlJ,r ,de 
§Ua · -respon~a.bilida~e e~ relação. â tão esqu~13ita peça. , . . ' · · . · ,,. 

Em ·r~l~ção ao .p1erito d.o alludiC!~ ·pa~ecer · -~to11 :de' pleno, ;a,cc;ôr-~1o . 'com . ' . . /, - . ' ' · :. · ···-· 
cs i.IJustres sénacJores, e pelo. exál11e detida c,(ue' ,rn!'l .Jp_i . pac1() .J ~a:li~r, cheguei 
[L conV!i~ção · à e ,q.u~ é . elle . .ilJog_ico, ,.c6ntradicto:~:lo : e ,ii~p!AI'C)~e,.n.te, .:pois · .càn.: 
chie. a'b~olutf!iue~_be de rn'odo· diye1~so do g·ue _,se Cfl:P.e~<t;v;t, ,;,l)lelas· ;_pr!!missas 
que:. estabelecEm, ~ - ainda lljais porque as . commis9ões" eu:P· ;~~u . -relator tor-
cera.Il'\ grammaticalmente ·O septido .das pálav1:as ,, d?-. _m,e.IJosa?;em , do m~'e~!Ja~ ' 
Floriano, de 4 de oUitubro do .ànno passado, _para, traze.'r.em .ao · Senado· -t;m~ 

• ' • • • • ' \ •• ' • 1 • • • ' · '.. . • - • 

interpret.ação · que não ê. verdai:lei.ra .' · .'. ... , .,,., ' · 
Peço ás . il'ltistr:es commiss'ões que me. relGvem. ~ seyer\dade. cpni : que ·vou. 

~>·ca) pella~ {Jsse . pa l'ec_f.~:; ., ~ão. te~ho · c~m •i~so , -i)'ltenção de .magqar ·os iljus-, 
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.tres meíÍ:!lb·ros .ii]ue, ·as ··-compõem, ma,s:·· poí·quo· •jul.gp y:ecessa't'io , diz~r; 'á·c; •ria\?.: 

.,a · VE)rdad;· ih fei-ra e sem 'tergiverSfi'ÇÕeS. · '·' 
...• ,·. Le._go .no• principÍb ·do ':' a J.IudÚiô parecer -transcr-e,ieraiTi •-~s · côi:rlnüssõ~s <,t~ 
-palavras·· :con;li : :q.ué ' 1Í ' mar-,eclil'áJI;, :Fioriaho' ' :Pe'ix~to, ': ·eút " sua p.~ensàgem; pedi ti-

, til . a,pp~ov~çã•o. ct;,,c:.seu~. áctos~ à& ~-Congress~ ::NaÚt;n~l. ':· ' · '· .. ' : . . ' 
:-, Eil-aS: -:-~· i: \:fJ· .·<• · .. ; :·l ) .. ,. . .:.:·._:; ! :··· ~-· '· ' ··.: ::·<-: 

-~ · "Além'· :das - ffi:ecú~a:s , eJd~àol'dinai•'i::ts . impostas .;.péla : .. micessi,dai'le •de' man --
. t~1· . â , ::o1~de~ · e .' •t•epri-ffii.r ' ~ insm're;ção, ·oil,tras "-riro~idimcias . ti~e ue· · a fi opta·;· 
~~ra impedü· .. que.' em tão __ g;r-ave :conjup.ctura, ,ficassetP . par,üys.ados> a•Ig-títla 
setv;fçbs . es,sE!hciaes' 'da . adíininistràç'~í:o (q'ue ' nã.-q tinhit.irí stdo suf'f:i'cleitten)~ntt> \ 
<\!cfta'd~s : rtas "'réis . orçaril.e~ta;ri~s. C6nstam" unws e o'(ltr.ãs ' (las· ·çópiai( juntas, 
•J:ÚeJ':s~b;;;_·etto •:.á, .:·vossa •avr:eciaçiio"'l· .-.-; · -' ,. l.. ···-' · 

. · < Evid~'htem-epte, · Sr. · .. Presideri.te, ·estas .::paiavra!l · :::_ 'wn~a~· e ' uutr.a's·v. -<. 
gry·phadas ,pe;~s éofnmissões. em seu <parecer · refêre:rn-s'·~- :~ -dua; . (i~dens';'n~'> 
friE>.d!ldás<tom~dás; . 'umas ~ii~i · o effei.t6 >de .sufroctn- · ;:-;_ :te~oltà~ outr'á_s :quê não 

:' .podüÜn1·--deixa•r : :d'e ~ .sei· "t.oJytaidas para ·que 'aJ ád'riiinisttação ' publica :rnárcha:s,;~ 
s~i- ·enl'l!-~ -seit· · Cu:rs 'o: . -r~. .... ·~ ·· -., -. '! 1 

·f- il<~oí' ~sta; :pb;êm,: ~.~ · lnt~;pretaÇão dad·a pe:Ias :~arnirlissões? ·Não, -sr": ' ~r-.,' 
~1d~n~e, ,e talvez por ···frul;ta de .estudo ·e· cuià~do, j'á qrte não devo nerÍJ. ·pt)sso 

. êiltr:ibuir ·a · outra~· causas: as cb;:Um:issõ~s· quizer~~ faz~~ 'crer ·ao .Senado i -~~~ 
?t-mas refer't~~~~é· ás. m~ã1das· .. eonstan>tes ' 'do~ - decretos :o;ubmettidos; ·a, ·apre- ~ 

' ~:laÇã;a· .do- ConÚéss'o, .'e ··-oútrás:.- ás _que·cnão c''cónstavam .desses decn!to'S/ e·:.que 
t-2ep:f sido Ie~ádàs ' ao ;_~6~~~Ô~n1~hTo do . p'ti.JJi.iÓ\r . ~e~a: 'i,~prensa: ou 'p~ , qÚal" 
qúer outrõ nâ,octó, '·· ·• - · 

· '-É~à ''interpreta'Çãd ·' ~ão ' é " gt,a-rhn~àÜca~inente -a que pôde' ser <1\ada aos' 
tC>rmos~ .dá'· r.h"enb,gel;Íl, · é · ~m.:~ -- fn:l:'erp·i'et?,ção erron~al :em : qu~ · reicin!]ern .·a~ 

. ' . -. ·•·,· ' . ' ' . ·: . . ~ . ·' 

.:ommi.ssões en:t diversos topicos .do parecer ~ . ~; ', __ ,·; ·, 
Piúa.!'·que~· nã·a : ~e · : ·diga ; -S~o prEisid'ente, ··que es.tou ·declâma'ndo,.· vou J ~r 

-.:'opÍc~s .do _. parec~r qde d~moristra~. a .. to.da e~id~ncia, a -err;;.da .:·:intêrpr~,. 
t~âo dada ' p~fas coril;:;·íi.s&Ões<:ats\~11Údi.d0~ tel'm?-s .:d~ nrensagem ' :.(lê):.; / 

.,_ ·· ":. / ' ê· ol'a·rá· q1:le-.a ··'apP·r·ovaç[0 ·sé ·.r.efere sómimte':aos act!/s · submetti.do.s 
uq \~onhe~irfter1t~ do Podé' Leglslativ~ · na -!fôrma dos deêreto.s, ;é'Uja:,- ,;e;Ópi1J, . '• , . . ' . 
foi". envüida. · ~- '. · .; ... ·' ., · · !' r ~~. · ·~ · .. ~ ~ -·-L· ~ '--:.' 
:'' . Ac.tps outr'o:s. .. \qú~ .. ppssa:nl:. envol.v~ matêria;ç }nc_qP'sti~_uç_iona;l, ,PJ:.U>:idenc 
cia~ . além' -da~ ·:'fac]JHaída~· aQ el,ef'e . do . Pd\;lei·· Executi'éO :-e a seus ' agentes n.ã~ I 

' podet'\'1· -'"bsohita:m\'lllt\l , est~~ .· incluidp$· n[J. ~-roJ,;os·ição f~~mulad.a; ... etc. ;- ~.te .. :> . 
· ":'.;:. J>er~,urit.o ·:eu· ,ag,o~a á~.' ·commi.ssõe's . · 9úe , inter~u~~-~·~n~ !l~S~ .pa~,ecer, s1j 
.{!-eante• dà•:,pht'&se;~n)la-'(e ·crú:a ·dat. mensagem.' ~S~:•)egitlnia .. ~ ; inte.rpll.:~taÇ-ão .ql,le 

·. '' :~eTam?i ~~~;.q.-ue~ a~t:Ps.·. se · r.eferew_: es~às • pa!avr~s ·,_:_,, upta_s ,. e . ~ut~as ·qJ1e, ,,a~ 
, ce, ~huilissõ.es -:gryp:harám?.,:Que.- 1 a _c,tos . além / -dos -. c~,hstantes. des.se~,.- decreto~.~ : 

c~5as cópias foram · ~nvi~·das, . cons ta~ dà . rhensage~~ do · Vib~-Pr:~side~t~ . ·~ 
ao;;<Í', · qH~e:{c.áf.! ,;,c'orilh\ii~sõe~,·an1:ldezy~~, · .L ·- · ~ /': 1,,·_. ·,,') ~ , ·, - . :.: ,") . 

; .u. •·S{ ná r .rríé:r-s~iem· :nãe·;:se·-.. cog--jta; dess_'es : _á~hl~: • . sj_ :dell e,s t n~o se. ;·pe.Q.~à-. ap_., 
pt~ov·aào; .' )2brqve~ · J'lem~ : ·o· :,:Congre$-sp;·,} pód~ t'i <l; ; ~ª-PP:rovi).I;-o~. · · con~o-:: l],~ftrp;~~ ; _,ts 

;_. 
\' 

' \ , 

' ( ' 
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comfnissões, a .que "i.ntuitos, ].JO•is, obede.ce.ram as · considerações dessas , mes~ 
.r.-Ja'.-1 .commissões? 

Esses fa-ctos que eu não sei quaes são, .Sr : . presidente, e qu~ a:;, eom-
miSEões lTlesnw não nos <Ússex:am quaes faram, 11ão vlera,m por meio lt:g<i-
timo e constitucional a o conhecimento do .Senado·;. e como, ,pqis, as· cont· 
misf'ões s~ ·preoccuparam em combatel-os nas r ,eferendias do p~rec" ~'! 

M~didas. ·extraordinaa•ias. umas pr~ticadas pela necessidade· de abafar a 
t·Pvolta ,, outras }~ara garantir • o ,pe1'feito funceion.amento ·da a c1minístraçâ:o 
pubJl.Qa ... 

. ' \ I 

O SR . .CosTA .~\rEJno: - E q,ue o Vi·ce-P7·~sidente ·não pounà pratica.J. • 
O : SR . ' VICENTE MACHADo :- - Uma del!as Pôr ·exemplo e q u e _,consta {\o. 

oec.•:eto n. 1.5;J6, de J:O .de no~ernhro , de 189.3., an1leXo -á Men~··•gem, foi · a 
al>eFtura .do credlto extraerdinario de '100:000$ pall'a a missão :'t China; de 
que foi V. Ex. inéumbiÇ!o. , 

~abe ' V. ~x. Sr. pt:esadente, que ·a. ccw,fissão fran~a dJ Mareoha! 
Ji·. _.,-janc em sua. _M-0-~c:age..111 '·(e q'~' i: '.1Vm .àas m-ed;.das ten~t:~ nte . .; á abafar 
a. revolta, outras utiliza·va para o re9ula r a ndamento d::; admini.stra ção,. 
exclue absolutamente a suspefta ' de qu e, po.r' phrasP.-~ mai v~ladct'3 e ambi-
;;mas, I?01icitasse do Congresso ::~.pprovação ·ae actos men0s regula.res e 
i!legaes. 

Para qúe, ·<pois, Sr . pr esidente e·ssas consider:ações no , parecer feitas 
pe-la~ commissões, q ue af•inal concluem pela a dopçã.o da p~oposição da Ca-
ma.ra .dO!l , Deputa<;! os, · ~em nwdiftca<;;ã o . all;\"uma ~ (Ha,_diiverso·~ .a~art('ls.) 

O iSR. VICENTE MACHADo: - Pois b em'; si a :Mensagem do Vice-\Presr-
dente d;t· ;Republica se refere , uni·camente -a essas d),las especies de mec1idas ,. 
;:1or que .m0ti'•o · .veell!- , as Commissões exhibir essa inter.p1'eta~ão? . P(r'l<am 
10glitima mente da l-a? 

O ;SR . üosTA AÚlV'EDo: Pa-ra que a opinião publi-ca não suppuzesse· 
ou :r·a cousa. .. 

\ O 'SR . VICENTE . MACHADo: - ,Si IÍão sé pedia a approvação desses açtos, 
q ul' nem as Commissões d isseram li!Jtftes são, •. parfl. que fjezeràm . a l lusão aos-
mt-smos? 

o SR. GosTA AzEIVEDo : - .A opi,liíão •publica ·n ão ,pensava as'sim. 
·(,) SR . VICENTE MACirADo: - As commi,ssões -dq Sena'do teem os p~Lpeis-i 

' q).le ,;ão sujeitos á s ua consideraçã.o; teem os " actos bffi.C'iae>s . ·e· poc· estE>~~ 
•l evem . f ormular OS seus jUiZOS e nãp pelo al~Ej p!:oclama 3.- Vf'i'. ' publica . 

F. · para ·q u e V. -Ex : possa a qu i'fata•· elo yal9r dos factos J.>l'OGiamadoSl · 
l •e;a voz publica, a caba mos qgora _mesmo · de· as~ :sll,· un,o affirmaç:fi,j pererrr-
p'loria feita .p €l:lo nobre S"'T,ador pàr Matto .Gt"osso, sC'l1e·e ·fac.t.o passa <lo •:mtr.a -
um dos ministros · do governo do marechal ],'-! •Jr i::n•> Peixoto e .connnissões 
rle~ta casa. 

O , Sr·. 'senador Quintino Bocvayuva conté.stou a vef;tddad:'e ;dl'> facto,' cmn 
o úpo.lo dos meinbrós das· ·comT.nissÕes; um ':los· 'quaes pr,otacollou G ~esu-1-
ta, lo das·· conferenéias com o mirustt•o :lo m.te~·"'"• , 8 nã<J.. hõu.vesse. esó'a; '·,cncn-: 

' 



-621-

testação : e nos nossos .annaes ficaria ·_ regist-rado o f~to altamente depri-
mente, de que o Senado Brazilelro h ?,via assis-tido i-Inpassivel, callado e a vil-
taaCI, á decla,raçfuo de que o ehef<e do _Poder Executivo manda ria d1ssolvel:' 
o Congresso a patas, -de ca.vallo, caso este ~-ecu~asse CJ adiamento! (M1tit~)' 

'/Jl''l'i~, appic~dos.) 

E não f oi só isso, Sr : presid<?nte, re<feriu-se tarubenL o i!lustre senad<:!:r 
por M~at;to Grosso, levado por opi~\ões da vez publica , ás responsabilidades 
dos ministros do governo provisorio - e~ relaç'ão á prirneira e le ição presi-
àeJ:}eial, feita ·pelo Congresso ·constituint•e e ·ai~aa; o illustra,do senado-r pelo 
Ri-o de Janeiro, o .Sr. Quihtino Becayuva, restabeleceu a · verdade dos fact~s, 
de modo a não ' prevalécer a so!emn'e ,aff irmação de S . Ex. (Apoiad!~s il!J• 
S·t . . Pe1·nantb1teo e out-ros.) 

O que ruf.fit•mo, vol tando ao estudo do parecer, e nestá affinnat,;ão tenho 
do meu lado a -opinião do honrado sena:dor pelo Piaul~Y. S:r. Coelho Rodri-
~ues, e tambem do Sr. ·Aquilino do , Ama ra l, que a liás ass1gn ou esse mésm <> 
parecer .qu e agora c.oll).bate; ê <'!Ue ess·e parecer ê i\logico e contradictorlo e 
absolutamente incencludente . 

O SR. LEr'l'El El OITICICA :. - Esta'l•<t su-pponclo que V. Ex. era de oplniào. 
contraria. 

' O SR. VICENJ~ "M'ACHAI>D: - Pois Í1ã0 : havia motivo para isso. Acceito a, 
pr;:,po~jição v otada pela, Camara elos De!J'utados, - e q•ue ê . pecfeitamente w 
inesma da ·conclusão do parecer das comm issões elo Senado. m a:s não acceito. 
e como eu um grande numero de senador es. os ~errt)os do pai·ecer elaboradcl> 

'e suj-eito á di scussão nesta casa .. 
Tenho mesmo em mã:o. uma em enda s ubstitutiva, assignada pol' muitos-

coliegas, que, si pelas disposiç·ões rE)gim~Htaes não puder prealecer com,<> 
emenda, constituirá uma solemne declaraÇão de voto, de que votamos al-
pt;oposição ela Camara dos Deputados, mas não nos cqnformat'n os com o ·pa-. 
recer das. commissõ-es- do .Senado . · 

o· SR., FRA:-<CISCo MACHADo:. -· ~as V. Ex . acha que a proposição. com· 
pre'he·nde os actos ele que ·se t em fallaelo'? 

.(1 SR. VICENTE MA<~HADo: - P,ara mim, póde ·comp-t;ehenuel-os ou não, 
I • " • • 

lndifferentemente, porque penso (f•ue elevem ser a:pprovados todos os a étos' 
_do governo p assado, p o-rque 1Jresidiu a esses actos o patriotismo e, o desejo 
de bem salvaguardar a H epublica. (lnten·wpçõeJS. Apa1·tes. Reclamações.)" 

O qu e en tendo, ~Jorêrr:, apezar disso, é que aB ci:lmmissões não Unharn 
o direito de mal interpreta;i' ·os termos da mensagem -do m a rechal F loriano, 
ex-Vi'ce-:Prestdente da · R-epub)ica, f a zendo crer que elle soli,cltav'!- approva-· 
çilo de' acta~·· ·qtie não 'tivera, · permittam~me a inte4·ptetação, a corag.em d'e 
{xp01-o)3 ao , OCJngresso Nácional . . 

o ·que estiá fóra ,de duvid_a é que Bssa interpretação torci'da ·das ]Dalavras 
-da ·me-nsagem, fo1 a que ·presidia ·'ê. confecção d0 parecer da s commissões do-

. S;~nn do, e eu não quet·o examina-r os intuitos po1· que assim procederflm, 
preferi11do a tb.-ibuir á falta de estudo.. (ReCILamações .) 
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· ··~Terei, ;porventura; .. ainda necessidade --de · provà11 que -essa,· e.rrohéa: ·-inte1•:.! 
p~~t<t<;:áq · 'foi qu13 .· dominou o'' espiriw · dos que ' elal:iórà:[,a:m. -esse' p~.re.cer!t <; , _,, 

:- .. Á~sim . seja, e .p-âra .corrobol"<U' passo a .ler' o:utr.ós' to-]!>icoi·.(lê)': · ·. ,. .· ·. · . 
'"·-,~- ~'Além :disso.· .D:ão- se ·pó'êie pr.onun~iar ··o Congresso Naei0nál 'Sobré aétos-. . ' 

que não conhece, q.ue não foram trazidos á sua a)J.reciação, "caso uniCo ·erri· 
lt}lé_ ·o ·estudo· :Póde._ser . ·esta:l;lelecido, afim 'de poder · e!le ap.m·ar qÚ:ws -entram 
na. ~ . sua com-petencla, quaes estão sob -a jurlsdicção •- de -antro poder":· :· .. ·• 

Mais adea-nte ainda nó pa~'ec'er v~-se o seguint~: (lê):·. 
'·' :'A ::apreciaÇão . pelo - S~i1~do: dos actos do ex-Vic~-Presidente · da . i-t"ep'u~· 

bl·íe"a ~ de' · seus· ag.e"n.-tes, .pór motivo da . revolta d.,_' ,6 . de ·,setembro, a · .. q-ue • sij 
, -refere··. a·. prt>posiçã.o, da Can:nara '. dos~ s'rs·. Deputados, não ·.peJ!le · ·ser' ~ outrct 

smã.o a ·desses 43 decre~os que precisam _de a·pprovàÇJ_ão ou-' não do 'Poder 
Legisiu.tlyu, .para,_ ,podet" .r~gularJsar as .relações jJ!.rldicas .e administf~ativas. 

-por:: eUes 
-~ - - o ISR. 

estab~!ec.id_a-s . na vida ·geral da naçãc'"._. :-
CosTA · .A zEVElDo.: . - EV'identemente. 

,Q -SR_. Vrc~NTEJ 1Y,IACHADo: ...;.. M~s a mensagem -·pediu approvação d'e 
a c to" q ú.e · nã.o se conheciam? Em qualquer dos ·seus termos está velado. d, 
proposito,. :de oliter· ·approvação ;:le actos, : 9-u~ ig-n,9ro quaes • são?. , '.Si . :as com-. 
nussões pretenderam, dando ouvidos ~o que a .. voz publica J>rocl~ma·, , dar_. 

· e~sã. interpretação, 1'01;ça· é COJlVir que não . anda.-~m direito,. 
,P. $_á.' CosTA AzEiyEoo: - .Àadámos, muito. direitos . 
. {) SR. 'VI'?ÉN"rE; MACHADo: - 'Tu!]o isso· que tenho ·,notado--q).lero: .. _áttribJ.I·i,t· 

i .o..falta de conv-eniente · estudo' das comm!ssões· . 
. C SI,':. CosTA . AzEVElD~: :__· Estudamos m~ito e até de _;na is. ·(Ha O'/ktro~ • 

. '. a.p.:L?'}e~ . ) . 
-.0 SR. 'VICElN'l'E ·M:~CHADo :- - Essa: declaração de que não tinham ainda, 

tfdo trmpo de ·.estudat· a proposição da C amara d'o13 Deputados: -foi feita aqul, 
24 horas a -hte.s .,de apresentaretr,l' :· e · :r:>ar:é.cer, e ·(!Uai:J.do g~_ande·· oharivari !e~ 
-,anlou um pedido de infprmações, que a . re~peito fiz . ~ Mesa. 

· O SR,. LEITE El _ ü~TI<':Iq.: . - Está• engan-a~o . . (I-J.(L _ outro~ f1:P'a1·tes._) . 
o: SR. VICEINTE , MACHADO: . - Vou deixar esse ' :r:>on~o; ,vejo · cerla irdk't-- . 

çitf'J .. r:.o~ . parte . de - a'guns nobres, senadore~; membrqs. daR commissões _ que 
p~~duzi;·am esse prodigioso . ··pa1~ecer. e- isto. apezar de minhas reiterada~ - de~. . . . . ' ' ' : \ 

çlar,él.côes q.e que não ' o 'attribula á m~. ,vontad-e, ou a qualquer intuito ' :rp.é~ 
!los .con.fessa vei. 

,Declaro coi?_-calma e -com todo de-sassombro, ' certci de quê asstp1 c_um-
!Y~'>- "(?levadO,. dever C!ViCO, que estou uonvf.>n·cidc;> de que ·a l>p inião , nacional, 
r-epr~sentada . pelos orgãos d-o Poder Legis-la~fvo,_ entende .que.: todos .o.s. acto:;;, 
@:o: g cver.no· do bell'<llneritC. ma:re'çha; ·Floriano .Pelxutu . devem ser aP,P!'o~ . 

ymloo. ( Apa·!ados e não apoiados.) . 1 

VózEs.:: - Oh! ·- oh! r' ·\ 

(T-;ocam."se .m'!l<itos . ap(Lrtf!s, 1_J<rotesto~ :e,· recla'1lwçõ!l~ ,, O , s,r u_presi(.!:_fin~~. 

r.&cla?na - attençâQ.): , ·, ·· : .. ~ ,_., .. ,_,c::; ·.,., " 
O · iSR. •CosT.). Azl<:VF.Do :· ·~ : .Em · q u:e paiz ;-e§ta·rnu~! . 
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.. '"O ',<SR. VICMNTR MACHAD.o: · - · Estamos· em l.!ID . .paiz em que a caudHhàgem:.· 
·~.lnpearla· impune, em qu~ a lei seria uma but'la, o prin.c-ipio de autoridade. 
u:ma 'mentira, si· não fôra a energia mascula, o ·patriotismo extraordinario do . 
-ex-Vice-Presidente -da Republica, e ê por isso que, a despeito do futuro, p<e-, ... 

. ./Jlndo a a.pprovaÇão de seus actos! (Muito bem, apoiaoos · e , não apoiados.) 
Os 'SRs. LEnTE ' E OITICICA E CosTA AzENmoo: '-- E dos seus agentes?. 

"" o ·'SR. VICENTE 'MACHADO: - E dos .seua <tgentes,. sim! 
·Cll; os que me' dão eses aparte- são membros das commiss·ões, e ·subscre-

"vl'flirii' o parecer sujeito á apreciação do !Senado, e q.ue cond~e p.ela 1_a;ppro-
-vã:<!:ão 'dos á'Ctos do governo e dos seus agentes.? .. . 

Esquecem-se, porventura, os senadores que me interrompem com . est~ , 

· apa:rtes, que no p:wecer -qüe apresentaram· affirmam que não sendo mais 
~-.os'si've! · apurar• a respoil.~a:bHldad'e do ex-Vice..,P.residente da Republica, não 
parecia de equidade de.sta.car actos para· verificar a responsabilidade dos 

•a g eiitBs? (Apoiados.) 
Que valol', pois, tem a inter rogação que me fazem.? 
As ·Com missÕes 1 'estão se ferindo cçm· ris armas que desastradamente 

'""i!'la.ram. 
( J:.j a di versos 'ap-artes : ) 
Os Jl<ibres senadores estãO pisando tel'J:eno ·falso, não encaram a questão 

oo·'r:tente, ladearam~n'a, e ê por isso que affirmam e negam, dizem e se ' . 
<llei-di~em, e até não mé admirarei que adoptem exquisita theoria utillsada já ·i 
·'l)Or urtJ orgão da il:pprensa. que os governadores dos Es•tados são agentes do . 
.Poder,·Executivo <la União! 

·(lia numerosos apartes c) 
,.Sr: :Presidente, .os muitõs apartes dos nobres senadores, e que aliás nãl) · 

·me: ... . 1ncomm-odam, têm de ce1' to modo desa.linhavado o 'meu discurso, e " o 
.alo,ngado, ml,'I.S com isso só se p eroe a. paciencia de 'se~ado . . :(Não apoiados·~ j . 

Eu dizia, 'St· / presidente, logo após as co-nsiderações · que fiz s~bre 'o'·' 
"pllT~cer , das co~issões. que. o .. penswmento da representação. ~a..ci~nal, pel;;: · 
·malpria das duas -~as do Co~gresso, ê' pel'a app«'ovac;ião de todos o; · act.bs· · 
''IH'.>!t1S)a;dos .pelo marechal Floriano Peixoto ... 

O •SR. ·.Cos•rx 'AZF!v.Eoo: ~ . Não apoiado . 
.. ,O <SR. VIOEJNTE MAC~ADO: - .•. porque -consi'dera isso acto de ·patrio:.. 

tl~9 _.e , elevado serviço :prestado á causa da Republica . ·(Apoiados e não 
·<Q..JJ.qjados.) 

Excessos, si elles se deram, Bài> perfeitamente justifkavels,' ninguem 
a:Q11olutamente pod.erá lançar . a condemnação, de um periqd~ ·historico,· por· 
que ·-nelle se ü;nliam dad0 excessos e abusos . .O julgamento dos bons ou 
JnáÇI_~ , clfeitos desses períodos .anor.maes ·na vida das · na~ionalidades.. nãl? 
·p{lde set: determinado -pelo exame isolado dos detalhes, ê necessa.rio que se 

. . 'I 
~'J);t;~;:io o •conjuncto, e se estudem os ·facto::;. na sua cohesão 'historica . 

, , ~ revolu9ão q,b.e deu leis ao rrnund·o moderno, e que constituía os dogmas · .. 
·rla. ·ÚÍ:Jerdade ci-.AÍ e politi'ca, a t·evolução franceza, está içada de crueldadés '" 
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~e1n nome, de excessos inqualificaveis, e - hão a abençoaria quem a quize,j!S&-
julgar .pela instransigencia ;l'eroz -éle Da11ton, .,pela perfídia de Robespie rre··,pu .• 

·p eJas· ma:nifestàções da derma tose kritadÍça .de !Ma1·at. (Muito• IJ~:rn. apÓ.í.tk' 
. . " .. ~; ... -

dc8.)' '' 
O ·.·SR. G HRISTIAN.o OTToNl: - Isto não -se püde comparar com -a Re volt,~:· 

ção Fran.ceza . 
O 1SR. VICJiJNTE MAOHADo: - De accõrdo, n_q uella era - uma· revoluçãel -

m,-,i<; social .do que .polittca ' e o que rrõ" Yirnos neste pa1z, que é .nosso, e es-
t-rem-ecemos, foi a revolta· da caudilhagem a mbiciosa, trefega - e ' san gliiuaria,_ 
;fun!lamerite golpeada p'elo .patriotismo, . ~órrecç-ã.o · civica · e a bneg.ad'o v a lor· d,o: 

marechal Floriano Peixoto. 
UM SR . S-ENADoR: - Manchou de -sangue o sólo da pa tria . 
.O SR. Vro!ilNTE MACHADo: - E qu e-m · tem ensopado de sangue as c<uu-

:pinas .do Rio Grande do .Sul? Quem durant<? m ez'es ·e nwzes vomitou a . 
morte pelas obccas · dos canhões da esq uadl'a . revolta da _atÜngindo· m-ull)e--
res, crianças e pessoas inermes ? 

'U111 SR. -·sEJNADOR: - -Uns e outrqs. 
0 SR. VICEJN'Í1Jil MACHAIÍO : - · Que]n foi q ue ma ndou degollar na cidade-

da La•pa, no meu Estado, bravos soldados que capi•tularam, à:epo!s de te-
rem-se batido como héroes ao .Jado do glorioso Coro'i1el Carneiro'! 

Esses são os que mancharam e e~tão man-c-ha ndo â-e sangue a R~pu

'bliea, >t: que a pertU.rbam em nome de amb-ições, sem o fanatismo de Uni-

principio e porque .querem o poder pelo •.pqder. (AIJoiados.) 

Sr. p-residente, -estou me desviando do propo><ito que ~havia tomado, . tle 
não fazer a bsolutam'!lnte confronto dos actos ,' oi.t antes• ~os _-excessos >•prà - : 
ticados por uns e por outros; com.0 brasilei-ro e patriota· 'las-timo .tudo -isso; . 
mas esse desvio é na tura-l ; pois não .posso ass-istir com :calma e serenidade · 
a tirar-se aos -rej::a·ese'nta ntes 'da legalidade •todos os apodos,• as maiores •·l'll-· 
jurias· e aureolar~-S e de uma refulgencia g~oriosa aquelles que se . inSUFg'Í--
ram -contra os :poder es da Republica! (M·1titos apartes .) 

Respeito ,ext-raordin'ariamente a im.pre nsa, a ella , s·i n ão devo trium -
phos, devo a humi-lde posição qt:~e t enho no meu E stado,· ·m as- por --Ina·iot ... 

·q ue seja o m eu res-peito , dev.0 dize t· o que é ex-acto, e que a ' imprensa des-
ta cwpit al, inf-orma -com parcia l.ida(\e por t ele gramrp.as diariamente transc -
mittidos do Rio da Prata, tem Ievad 0 o espirito publico a 'formar um juizo-
inteiramente falso ·sobt·e os e lementos, fac tos e intuito~? da r evolta -que -c()n- -
vil-ls iona o extremo súl do nosso i)aiz . 

O SR. CoSTA AZJiJVJiJDo : - Em S a nta ewth a rina, ·no Par.ahá e em outr·os -
ponto!:l não -houve assassinato? 

O SR. VICENTE ".-ACHADo._ .. - E o qu-e' ·lu R bl ' · •u :era a , epu 1ca com a mi!l•h{l.., 
a fflrmativa ou· negativa a respeito? ... 

Con; cert~za absoluta mente nada ; s i taes factos se 
ra.zy~ a -cm1d emn ação ele todos ; ol-h e-mos .pa ra a 1Tente ·e 

·de-r a m Ja soffre-' 
-trabal hemos -pa1·a.. 
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<tUe a pa·z, a .orde~·n ·e a liberdade sejam uma verdade na Republica ! (Mt~i

to bem; apoiados.) 
.Sl·. p.residenbe; -o pensamento da representação. nacional na· Camara 

do~ Deputado está vasado na ,proposição que ora se apresenta ao · s ·enado, 
que se ha .de tambem. manifestat· pelo vot0 a favor Ele approvação dos actos 
do ·Marechal ~loriano Peixoto, sempre praüca;dos com e leva;do . irrtui•to de · 
sa-lvar a Republica! (Apartes.) 

Entt·-o agora, Si·. Presidente, . em qqtra ordem ele considerações. Vou 
tratar de fa·cto em que ·esteve envolvida a n1inh~t •pessoa, ' sofft·endo as 
maiores a;ccusações, ·c.om resig·nada . paciencia. 

· Elle .const-ituiu · <tambem. capitulo de accú·sação contra ·-o ex-Vjce-Pre-
.sidente da Republica, ·pela ·perseguição, que af.firmavam ter desenvolvido 
c01Ítra o ex:commanclante do •5° distri·ctó mtHtar, g.eneral Pego Junior. 

Tenh0 necessidade de· expor ao ·Senado e ao •paiz todos os factos que 
se dese·nrolaram no meu .Es·tado, e que deram em resul'ta~lo o ter cahido o 
mesmo. em !poder dos revohwionarios. 

Preciso discrim'inar ·resvansabilidades, pela na rração f.iel · dos · successDB, 
porque ha gente tao c0rajosa neste ·.pai'! que entende que deve à.Hrar a · 
responsabilidade de um desastre rqilitar sobre um pobre ,paizano, rupenas 

\ ar.ma;do • e m gaerra, · pelas emer.g~ncias e eventuaHdaães de rev-olução. 
· A~severo e garanto · ao ·paiz que, como governador do Paraná., tudo 

e_nvidei, .fiz todos 0 s esfqrços para que ·a hot·da. invasora não pene1trasse· 
no · Estado, ' e . si ·este ·Cahiu em lPoder da revolta e -si me vi na contirigencia 

· de;:a:bandonar a capital, - foi porque a autoridade militar. o commandante 
em ohe!f.e de todas as forças. não currrpriu o seu' dever, nem qu.iz fazer sa-
crifícios pé!a ·causa ctà RepubJi.ea. 

0 SR·. COSTA AZEV·ElDO : - ·biga o no.me. 
o .SR .. VICEN-TE •MACHADO: - Já .disse - o Sr. Antonio José Maria. 

Pêgo Junior. 

O .SR . .CoSTA AZE\'Eoo: - Está absolvido ·pelo Supremo 'l'ribuna! M-ilitar. 
o SR. VICENTEl .MACHMJ.o: - E" o que •produ z a jüstiça neste pa,iz. 

Esse militar em qualquer• :pa:ir civilisado1 do mundo em que .a :Pena ·.de-
morte não tenha prahi:biç.ão comrtituciona:l, seria passado pelas armas. 

( Troca•n--se muitos ap,a?·tes . .) 

Sr. presidente, no dia 11 de Janeiro, assignalado já. •por uma revolta 
na .guarda, ·n·ac\onal de IParanaguá, o .. bravo · e her~1co .coron'el Gomes Car-: 
neiro commnnicou a todas as autoridades civis e militares, que pretendiam 
os ~:evol•tosos . inva dir p Esta;do, uando ataque .por mar e ·por terra. 

De .Úwto, no. dia 12., .em !];ijucr;t, nas forças -rebelde.,, sob o :mando d.o cau-. 
diJ.ho- GtJ.mercinqo !Saraiva, davam grande E: t-remendo combate ás nos~as. · 
forças, .que, sob o .mando do bravo tenente-co·vonel Ismael Lago, retJeJ.lirmn 
os r.evoltosos depois de 11 horas de fogo. · 
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Nesse mesmo dia faz.iam preparativos ;para ·dar a;taque os rebeldes ás ', 
forças nossas em dHig;;ncia na colonia. de S. Matheus, nas margens . do 
J'g'Uassú, e forte (' ,.numerosa co1•umna, ás ordens de Laurentino Pinlto, 
Appa.ricio Saraiva e Piragibe acampava a <po~cos kliometros da cidade da · 
Lapa, onde estava o grosso da divisão do coronel Carneiro e que então se · 
preparava para invadir Santa catharina .. 

Nesse mesmo dia foram vistos, cruzando a barra de Paranaguá, os 
n!'lgros .~avios da esqua,dra, revoltada e, como já disse, manifestara~se a 
revolta de uma 1parte . da guarda nacional, que guarnecia essa cidade, tra-
balho provocad~ pela propaganda, do federalisnw ~oca·!. · 

. · ~uffocada essa revo!<ia pelo denodo e bravur!l da parte da guarnição 
que ficou fiel ás autoridades·, e devido á acção energlca do coromandante 
<:oron,el Eugenio d~ Mello, secundado pelor; entã:-, ca·pitães F'arla e AJbu-
querque e .Ikon Sounis, ficou · inteiramente demonstrado ·qu e dentro de pou-

. . . I 

cos dias, ge hora, talvez, ·soffreria ataque da e:;:g,uedra a cidade de 
Paranaguá. 

"', .,,_l;?;ev<:>~ declarar qu,e n 0 _ dia em que se . manifestou a rebeldia. na gua::da 
roacional de Paral].p,guá, estava ausente da capital o general Pêgo Junior, 
~-~~ -·~\nha id~· á . Palmeira se encontrar com as forças vindas de $. Paulo 
comman.daº-as. pe19· coronel Adrianõ Pimentel, e eu segw para aquel.la ci-
dade, e~ 'trem especial, levando uma ala do batalhão · patriotico 23 de No-

~!.··~ ' - - . 
v~,Il1.ln;o, sob o mando do ~ravo .paranaense 1 o tenente Domingos do · Nas- . 
cimento, . commissionado n 0 posto de tenente-coronel. 

O facto da revolta na guarnição de Paranaguá, a ameaça 
d~ at;1que áqueBa -cidade, aconselharam o reforço' da ·praça, . 
!foram enviadas 180 :praças da guarda nacional' de São Paulo, 
que haviam chegado com o coron el Plmentel. 

imminente 
I 

para onde 
das forçaii 

N 0 dia 14 de Janeiro, quatro na~vios revoltados forçaram a barra, e de-
llois de renhido can.honeio tomaram a fortaleza, que f-izeram occupar DCU' 

força rebe:de desembarcada, e dirigiram-se para o porto da cidade. 
· Na manhã de 15 bombardearam por espaço de 1 hora, e . 45 minutos a 

cjda.Çte, sendo ·repellidva com valor , pelas baterias }egaes assentadas no Jlt• 
·toral; fizeram -se ao largo suspendendo o ataque que renovaram á tarde. 
com desmedida furla, . conseguindo dar, protegido .por tremendo bombardeio 

, desembarque ás forças ·que occwparam Paranaguá, depois 'de renhido com-
bate, até á arma branca, nas ruas da cidade. 

C01;neça agora o desastre militar do Sr. general Pêgo Junior. 
Partido ~da capital em trem especiaJ, chegou esse mil!Jtar a Para,na-

guâ, na occasião em que os navios haviam suspendi,do o ataque, e dalli, 
depois de· ,pequena demora, S!eguiu para ·Morretes, $tirando noventa e 
tan tàs 'Praças ·da guarnição já insufficlenite da .cidade, as quaes levou 
comsigo! 

ChE?gou a Morretes, aquartelou a força ·que trouxera. de Paranaguá, 
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" recoíheu-se a seu ·hotel e -.dormiu até ás 10 horas da noite, q·uamdo ·já che-
gavam. de Pa1·anaguá, em .fuga depois da derrota, officiaes e praças da-
q'Uella 'brava guarnição!. 

Oaloulei que· o . S~· . general Pêgo .Tunior 01'gan!sasse resistenda em 
' Morretes, defendendo a subida dos revoltqsos para a capital, pela estrada 
de ferro e ·pela estrada de Graciosa, e dis-to ainda mais me convenci, quan-
do solicitou esse ·general um ·reforç.o de 100 homens .· de infantaria, que. 
ein trem. espooia,t e ~m a ma1ór vresteza, seguiram para M-orretes ao 
mand-o do Capitão. Artihur ·Lopes . 

Qual não foi· o meu espanto, · quando r ecolhendo-me a paÚ cio, momen-
toS d~pois de ter assistido · o embarque desse <?On tingente, fui avi·sado 
que, trazendo toda a ·forçi que ti-nha comsig·o, retirara-se de Morretes par'a 

\ a capital . o Sr. General Pêgo Juni-or' . , 
iO SR . .AIMEl!DA BARRETo: - Estava com ~ retag;u~r<la tomada. 
Q SR. VrcÊlNTEJ ~CHADO: - . .Como com . a retaguarda tomada, si CUl'ity- . 

·ba -estava en~ •nOSS-o poder e columnas nossas dorhinavam toda a fron teira., 
· 1 · ·pol.· ·'.Pijucas, Lapa e S. Matheus? 

Apenas chegado á cap~tal o Sr. general ll?êg-o, .procurei~o .e TIJOSt-rei, a 
urgente necessidade de guarnecer a serra no caminho da e~trada de fe,rrp 
e na estraxla. de rodagem da Graciosa, e laméntei que houvesse ficado em , 
a bandono •Morretes, com o que perdía mos toda a communic:açã.o teleg\I"al}h~

ca. com a Çapital .Fe dera•!, pois alli e stá a estação central do districto tele-
ira.phjco. 

No dia seguinte, 17, ainda providencia alg-uma havia _sido tomada, e, 
reiterando .minhas soHci~ções,- co.J1segui que para a linha fer-r ea fosse e n-
viado ' um ·pequeno continge nte, guarnecendo urn a bocca de ..fogo, ao m a ndo 
dO então 1° tenente de artil.haria, hoje capitão de engenheiros, Clementino 
Guimarães, que dev.ia occupa.r- o Pico do Dia.bo, fazenuo <:LS. d~struic;õ~ 
nece,ssa.rias na linha; pll!ra o que era a uxiliado ·p-or um engenheiro , da .com-:, 
~arí'hia da . Estt··ada . de . Ferro; e para evitar a subida dos revoltosos . P~I;:t. . 

. Graciosa enViei 25 <praças <!.e cavanaria da 'Gtm.rda Nac!onal, · commandadas 
:r;elo capitão Octavi0 Bittencourt, e auxiliado pelos me1:1s amigos eidad,ãoo 
casemko Lobo e Leopoldo {los :Santos, que, com dynamite, deviam fazBr, 
com.o fizeram, a ·. destruiç~o · da ponte da grata f-tmda . . 

Houvesse um pouco .ue energia .p-or parte do commanJa M.e do distt·ic to 
militat· e essas providen-cias, a pezru· de •tardüi.mente t~madas, ·se.rvkiam efn 
todo càso ,1Jãra organisar forte resistencia á ~nvasão, pois Tijucas, Lápa, e 
São Ma,theus es

1
tava m com forças .. nossa;s, batendo-se e •res istindo, e na l {..'a-

p.ital haV'ia força regular , :em numer-o, para proteger qualq,uer operação d!'J 
. g:uer~a • 

. - O SR . RoSA JuNIOR : (coni .ironi-a) - I sS-o 1tudo prova que V . Ex. era 
.m<Jlhor general ·que ·elle. 



628 
'I 

O ' Si~. VràjllNTE ,J\ILACHADQ: - Não seria Fle'lho1· generai, mas ' era urh re-
:public3ino sincero que ·defendia. a Bepu.bUca; que ' tem a.té' hoje' sóffrido 
r esignado todas as injus;tiças qul'l lhe têm sido assaeadas, mas cem a con-
fiança de ·que -havia de t€r um momento de fallar. a0 •paiz, e de, com, toda 
franqueza, perante elle clis.criminar r.esponsa:bHidade.s e!l). ·.relação · á tomada· 
-do Paraná pelos revoÜosÓs. E' o que -estou faJiendo. 

Corno dizia, -·Sr. P .residente, havi~· força ·na capital. -._. 
-0 -8-R . J)illuARoo. ·wA:t'/DENKOLK: A força estava toda a rmáda. com 

·Cha ssepot: '(Ha ·m-uitos apa?"'tes.) 

-o · .SR. VICENTE MACHADO: - Os nobres senadores. com seus apartes só 
consegu€m , ·pro·longar o .m•eu discurso; não -me perturbam, porque · estou 
·disposto a fazer a exposição de todos os . fa:;;.tos. 

P a r a qu e" o Senado . e o paiz bem -fique m -sabendo qual_ ,a acção do Sr. 
g en eral Pêgo Junior no Para-ná, ·eu r elataJrei o s-eguint€ facto: 

Depo-is do combate no dia 12 nas 'T'ijucas, ~ bravo . ~tenenlte-coronel 

Isma eT La go, que ~ntão ainda ~ommandava ~ -columna1 €nvi,ou á cap-ital o 
' tenente AdaJ.berto B~aes•c:her a _buscar dinheiro para o ·p<Ugamento 4a . tro<pà, 
munjções de guerra _e a~-imentos _ que já e·s-casseavam_ no acam_pa-~ento, 

' ·comm·uni-cando mais; que estava com as força s r evoltosas á v ista e á .pe-
quena ·dLstancia . 

O emissa:t; io d0 t en ent e- coronel La go -chegou á capital no dia 13 ou 14 
-cedo, r ecebe u ó _ dinh eiro, a s n-i·uniçõe s e carretas com generos, 'e ·q·uerendo 
voltar. a];}resentou-se ao ·qu<n•tel ge-neral, que· o' man<lou · agu'ardar ordens·. 
No d-ia seg<uinte, já, no c ommando da col.umna, o bravo ClOl'Onel Adriano Pi-
m-entel r eclamou com urge·ncia munições e .reforço sendo pos-s·ivel, e o ex-
;r. r-esso que veiu a S. Jos E) .cl-o.s Pinhaes 'transnütti,r -o teleg;ra;mma, commu- . 

· ni0ou que os r evoltosos estavam sitiando . a guarnição d-e -Tijucas-. Conti-
l ).'UOU a guardandÓ OPdens o t enente .Adalb€rto, -e só ' no di-a; 18 ' ·ced-o -s,egui1.l 
para o acampamento, já -completa:m.ente cercado; e levando muniç.ões o 
g erl:eros -.en1. carroç~s escóltacla:s ,por duas prã ças de ·cavaHaria, armadas de 
tspad·a simplesmente! ! 1 

E' desneeessa ri0 c1izer que •todo esse material beHi co cahiu· ~m l)Oder dos. 
r ev o-lbosos, salvando-se -milagrosamente o official qüe o -conduzia . 

O que dete rminou a demora da ·r emessa de munições _para o acampa-
m ento das Tijucas € que ordens aguardou o tenente cle modo a . demorar~se 

. Tia cap-ital, - sã0 perguntas -1nHhares d€· ·vezes re-petidas . e ·sem-pre. sem 
l'CS>posta ~) elo s clefensbres, do gen€raU 

· (H a wrn aparte.) · 

Devo tambem dizer ao .S enado que n as ves_peras ela tomada de Paraniv-
.guá, -e /quando ~ra prutent.e a am€aça em que se achava o Estado e a Capi-
tal, d-irigi-me po1· carta · ao general Pêgo, ·diz€·il.do-,lhe que a tropa êsfàva 
se-ndo traba:1hada •pela pro,p_agancla jederalistct ilocal, que as deserções se re-
p etiam , e que a chava de .prudente a lvitl,'e acam-par c-om a força nas proxJ~ 



629 -

:midades de Curytíba, no. Jogar denominado Portão, á marge m da estra(la-
·àe ferJ·e, ponto dpnde facilmen~e se prestaria s-óccorro a quaJ.quér dos ·po·n·-
tos · atacados, L a:pa, T_iju cas, Paranaguá, -etc., ·e : onde se poderia estabe1ecet· 

-~defesa da Cap-ital. Nessa carta declarei ao general que tinha: barracas ein 
1iumero .suffi·ciente para isso . 

ú ,Sr. g·é n eral Pêgo ·•respondeu-me tambem · por carta que achava ex·-
-.CeHente a -idéa. e que a ia pô1· em execução . Dia s -depuis, vendo que nada 
-se fazia, re·claJ"!lei .novamente, e -o ·sr. genera,J Hml-tou-se a achar · a id'éa 
boa; sem comtudo 'pôl-a e m _execuç.ão! 

No -dja 1•8 de .. Janeiro ·c1a.va-se a reti.r·ada de Curityba, em vista da de-
claração :feita "pelo g;en eral IPêgo á •commissão . do commer.cio, e ·essa reti-
rada não se deu -como havia sido comb i-nada e consta de um protocollo que· 

--está - junto a o process-a do -8-r. Pê.go iJ'llnior. 
C omo ellà realizou-s-e vae sruber o Senadio peda d:escripção .>fiel e miinu-

oiosa que peço Hcença .para. il'azer, ai nda = esm o massa ndo -a · paciencia dos 
S~rs. Senadores. (Não apo-iados). 

O. ,SR. Q. •BoCAYUVA: - · Estamos ouvindo-o com prazer. 
O •SR. VIOEJN'l'El .MJAcHADo: - Evidentemente, Sr. Presidente, no dia 18 de 

.;ianei.ro, ·logo pela manhã, extr aoi·-dinar-ia agitação dominruva ,o ·espírito pu-
'bilico, na 'tapital do m eu Estado, - agitação produzida peia attitude da 
commissão :lo commer1cio, desde o dia dia. tomada. de P "a ranag-uá , e por · 
outro lado pela Ú-resO<luta'" posiçã.o que, dea.nt·e dos factos que se desdo'bra-
YU~m mantinha . 0 general co"mmand:ante -eco distri•cto militar . 

No dia a nteri·or em que a agitação não · havi-a. sido m -eríor, chegara da 
Lapa, -como emissario -do ço•ronel Carneiro, o Dt·. :Ga.uro Mü~Jer, que vi -
nhÍI. e·nte Jllder-se, por •parte· do m-esmo coronel , com o general Pêgo J-unior, 

.affim de unifonm·isar vist-as para . as op-erações militares deante d o movi-
mento d!e invasão que· Se aqcentuava : 

Ass·isti a! e;ssa conferencia e .riéliia "úcou d:eH<her ado que, depois de es-
gotados os r-ecursos para a. resistencia, devia se q.perar uma r "etiratda com-
binada de todas as -col•umna;s ·· ~obre Castro, ondie receber:ia.mo~ ·o& trelforços, 

_já efu v iagem do Itara.I1é para o interior do Paraná, para ent'ão se retomar · ..• ·· 
a oflfensiva. As providen cias .p~ra essa retirada foram annotWdas, e disio· 

.se' -da:ria eonhe~cim ento ás columnas em ope·rações . Um · d!os exemplares des~ · 

sas notJas, como . já tive océasião de dize-r, estfl, unido aos a utos de conse-
Jho ·de g uerra. do generail lPêgo Junior. 

No dia 1'8 despachruva e u tranquilamente -em palacio qua ndo•, pelo 
meu arjud~nte .<Le ordens, Jiui avisado d e que .pa .ra a e1>tação da 'Via-ferrea 

oseguiarn, >Vindas do qururtel-general , carroças cheias de m-unição, armamen-
·t o, m uitíssimas peç~s de f,ard:amento, arc:hivos dos corpos, e~c, etc . 

IEll.tranhando o fa cto, Pois de na da haJvia me avisa do o g·enerrul !Pêgo, 
e n-em a o oommand!o da ·brigada. da .g·ua.rda nacional, tomei o carro e diri-
g i-me ao quartel-genera.J, e ·com difificul-dade pud'e fa"ll a.r ao · ·Sr: Pê9o Jun·i,or; 

- \ 
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q.ue em meias pa;Javras, mas amplamente condimentadas de impr~~ 
li~ . clbscenas, contra a Republice. me . disse que ia fazer a retirada pela~·-· 

rinha, e me disse mais que j!á ' era tempo de lavrar o deôreto mudando .a <:a- . 
pita! do Estado para Castro. 

Sahindo do quartel-general, mandei avi-sar algu·ns amigos, ordenei 
q11e se puzesse de prom:ptidão um esquadrão ~ . cav~laria. 1dvil, de 100• 
praças, mais ou menos, e que era tudo quanto tinha sqb as minhas or:de~ , 

e : mandei dizer ao gener,aJ · Pêgo que á ta!rde ta.mJb1lm me retiraria, pprém 
~a estrada 'do Assunguy, e em Castro me encontraria com elle, dentro de 
~ous ou tres dias. 

A~s 5 horas da tarde fui á •estação da estl·ada de fetTO despedir-me . dO 
. general Pêgo, qu~ me declarou estar pt·ompto, e que apenas procurava. 
verificar a authenticidade de um desprucho telegraphico que havia rece. 
pido da Serrinha e com a :assig.natura do coronel Can·neiro. Momentos .depois 
partiu o trem conduzindo o Sr. general iPêgo, e e u voltei a pailacio, man-
dei cha.mat· o seet·etario d:e estado dos negocios do interior e ordenei-lhe 
•que fizesse lannrar o decreto trans·feri~o a capLtal provis~ria~ente para. ·.a. 
çidade de Castro . 

A's 6. 112 ou 7 horas da tat·de, acompanhado de ·wn piquete de C3lval-
!aria e de numet·osos a migos, tome i a estrada do Assunguy, p•ocut·ando o 
caminho mais . curto para a mesma cidade de Castro . 

. Devo, porém, agm·a, S.r. P:residente, dizer quaes os elemel).tOs com que 
se podia contae na Capital, e o modo por que foram desbat-atados Pela. 
ine pcia sofrega do commandante militar. 

A despeito das deserções e do desanimo q:ue lavrara, mais de 400 o·u 
500 pt·aças existiam em Curity>ba., não contando com o esquadrão de caoyal-
laria áS m.illlbas orde ns -e que :fazia a policia da cidade, e um contingente: 
da g uarda nacional de S. Paulo, o mesmo que o general tinha retir·a do de 
Paranagurá, e que comsigo viera de Morret-es. 

No dia anterior declarando-me o g·eneral Pêgo q·ue não tinha armamen-
. Araucaria ·e por· teleg~.·amm.a. ordenei, visto que não havia armas, aoo te-
Araucaria e por telegramma ordeni, visto que não havja armas, ao te-

. nente-coronel . Zacharias de iPaula Xavier, de .Campo Largo, qu e d·i~per-· 

sasse perto de 300 ·homens q ~ tinha reunido. 
Temei estas deliberações de accõrdo com o General Pêgo Jun:or. 
Espanto maior, s; .. !Preside nte, me .estava preparado quando, apeza.t-

desse.s informações, tive certeza de que esse gen~Bil .havia deixado dentra 
de vagões da estra-da. de ferro armas e munições em gt'ande qTiantidade [ 

. Como tirve occasião de a trás declarar, tomei o cami.riho do Assunguy, 
cem direcção a Castro, certo de que alli organizaria a resistencia. 

No dia ~1 de J'aneiro, estarva eu na vilola do Serro-Azul e quando me 
aprestava a tomar . os ca:vallos pwr seguir vi{llgem para o nosso pontQ de 
destino, rui de tido por um exp1'1esso q·ue me declarou oque o general Pêgo. 
vinha a pequena distancia e que me pedia que, por momentos, o espemsse-
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Não a-credite no que- .me d izia o ex;presso .e calculei mesmo que · fosse 

um ardil para me fazer oohir em poder dqs revoltosos, que po1-v~mtura per-
seguissem a minha retlrad{l., mandei verificar por amigos ~ a)lgumas praç6.s 
a exactidão dessa communicação e até ·cheguei a declarar ao ex;presso que, 

, ai o _que me dizia não fosse e~cto, fal-o-b:ia immediatamente passar pelas 
all"lllG.S ... 

I 
Vozm: Summariamente?! 

O · SR·. · VICEINTEJ l\1iA!CHAi>o: ·- . . . caso me prepal.'asse alguma trahição. 
·. O ' "SR. EDuARDo 'WANDENKO!iK: - s~~ariamentê? 

O SR. • VICENTE MACHADo: ' - Er{ot apenas' uma ameaça p-'ara vêr si ·con-
seiula 01bter a verdade . . 

Vo2JillS: - <:Ah! 
O SR. VHJEN'l'El ·MACHADO: - Chegados' amigos e praças que tinham 

.. ~o verLficar si ·era real .o · que ruffirmava .o expresso, me conf-irmaram que 
realmente á peq·uena distancia vinha o general Pégo, oili'iciaes do seu' es-
t,a.do-maior e dçm corpos e praças. 

·. ·, Esperei-() e Jogo qrue eHe chegou, a primeka ' c·ousa que me disse foi , 
· qoo tomasSe ' càvalfos irnmediatámente e seguisse ·caminho de S. Pa:wlo, 
·pela estrada da capeHa da iRilbeira, porque a cidade de Castro j·á 'estava em 
poder d~s i,n<Va:sores, o que não era exacto, como depois tive certeza, 
quando já na fronteira dé S. 'Paulo, pois só dias ' depois isso se deu. 

O .SR. A.LM!E:IDA BA>~: - tM:as não estava ~á a columna do Sr. Pires 
Feri-eira? ' 

O ~R. VICEI.."'ITEl MACHA;])o: - rsto ·não. é pilheria, é un1 facto serio ~ 
guarde, pois, o nobre senador a sua verve para occasião mais oJYPortuna . 

Tive então sciencia; · por dllficiaes que .chegaram com o general . que 
est~? havia voltado da Balsa Nova,_ pois _que a Serrinha já estava tomad~ 
pelos revoltosos, ·que passara par'te da noite de 18 . em Cu-rityba e pela ma-
drugada. tomara ·a estr.ad.a de Assunguy, e pot· isso me alcançara no .Serro 
Azul. 

Não 'devo occultar -um facto que sei e que é do conheci'q::tentç de to&:ls 
'na· capital do meu ·Estado: -'- na noite de 18 voltando o Sr. Pêgo da Balsa 
Ndva; ohe;gando da estação d!e Curitylba., voltou-se para os soldauos e 
disse--Ines: - SaJlile~se quem' p'lidf3r, phrase, por certo, di-gna de um general 
que tem sua <l'bsol<Vição lavrada. pelo Supremo Ti·bunal Militar. 

iAcompanha.ram ó Sr. .general !Pêgo na t'etiradfi: apenas os officiaes e 
· pr~ que; o -não 'quioorám aJbandonar, e praças mesmo. ·foi deixandq pelo 
caminho, sem re011rsos,. sempre co~ os maiores improperios e no , meio dé 
,eX'Clamações viole,ntas contra l'l. iRe publica. 

O S.R . .CosTA .AzEvlili>p= .- Do processo não consta nada disso? 
o SR . . VrOEÍNTEJ MlÀOHAI'>o: - 'tieve eonstár do processo, consta de 'um 

?e!atorio feitp. em éarta que di_rigi , ao marechal J!'Ioriano ·Peixoto; · :Consta 
··, , y: i.:t 

·' 
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do. depoimento. escripto d!o . Dr . BasHi'o Luz, m~dico milita r; " f inalmente 
do depoimento de muitas· testemunhas. 

iRec.eio, Sr. iPr.esidenté, cançar a · a.ttenção da. casa .· .. 
VoZES: - ·Não, não ca.nça. 
O SR. VICENTEJ M;ACHADo: m as peço desculpa : e vou lêr, como 

:prova de todas as alfifirmações que i\lei fe ito, uma ca,rta do Sr. Lauro M!uHér 
escripta a miín, . e a l'espósta que a 0 mes·mo enviei. 

iPor eHa verá ·o Senàdo, Sr; Presidente, o m 0do .por que procedi; · como 
governador do P a ra ná, e o procedimento, inepto ou preconcebido, que teve 
a pri-meira at~t oricl!ade mHitar que entregou o m eu ·estado aos horrores da 
invasão. 

lEis a carta que m e ~i rigiu o !Dr. •Lauro Muller (lê): 

"Cidadã o ':Ór. Vicenlte Machado - :cumprimento'-'V-os. Tomo a liberdade 
de pedir que declarei;s ao pê desta, permittind!o o uso .que me convier, ··si 
são ou não exactos os s·eguintes iten·s : 

11 •, que tendo e u rvindo da .L~pa pa ra .Curity>ba, a ntes da r etirada do 
.Sr .' g eneral Antonio JoSé Mària IPêgo Jun.ior, a -este declar'ei ' q-ue o então 
cornnel Antonio Gon:Les Carn eiro, pot· cu j-a ordem tinha. _ v'indo·, era de 
opinião que se devia persistir na defen siva., até chegarem os reforços es-
perados de São 'Paulo ; 

·2•, que tendo o Sr .. Genet·a.l Pêgo declarado.' que não t endo confia naça. na 
força de Curityba em _que se estavam da ndo deserções, e a llegado ·outras ra-
zões, julgava .necessa ria a retirada, eu lhe disse qu e ainda neste caso o Sr , 

üo·ronel C~rneiro m e incumbira de· dm· sua opiniã.o, a o q ue o m esmo s..-. 
General 'Perguntou-me: . "!Como pensa o !Carneiro", respond€mdo eu que o 
mesmo Coronel incumb'i1;a-me de dizer que não. julg>[Wa acerta:d~ a retirada 
das columnas para ' Curityba ·~ sim em direcçã o á cidad~ de Castro, porque 
assim iríamos ao encontro 'dos reforços es!perad'os e aP'enas os recebe~semos 
~.uf.t'icientes poderiarnos retomar a ofofensiva; 

Que o Sr . Genera l P êgo dJsse-me então ser isso exa.ctamente o que tinha. 
resolv ido pouco antes da minha chegada, sendo ta mbem e;;sa a nossa. opinião; 

3•, ~1-ue a ntes ·da mi11ha chegada já baviets i'nsistido com o Sr . . Generai 
p"ê-go para que elle a.oom,passe con-i a força disponível ' junt o á cidade, de ·mod" 
"L evitar que .o t emor, a propaganda d~ f ederalistas locaes <pudesse actuar .'na 
g uarda nacional e m ais foz:ças que se a chavam separ a das em quarteis distantes 
e tinham contacto, no COm ·m·erci.p · e nas rua:s, -COln pessoas interessa das em 
<fazel-as ,d-esertar; 

4•, que depois da minha chegada ainda renovastes, com .o meu apoio 
(' pedido para acampar a. dita fiorça:, a llegando até que haVia barracas slllf-
ficientes, si bem m e lembro ; 

{;• que, por vezes, m e des tes scienci~ das vossas a:ppt;ehensões pela at-
titude irresqluta ·('l inactiva ' do •Sr. Gena·a1 íPêgo, contando-me que havi-ei:s 
precizàdo insistir r &petida.m-e<nte para que o -mesmo Sr. - General r esolvesse 
que ·a estrada da Graci,osa f.osse guarneoida na serra e destruido ·o viadUcto-
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.Q~ ·ponte da grota, por onde os r evoltosos .podiam subir de Para.na guá para 
<Curii;y~~•. medida . essa reclamada por todos, e que füstes vós quem se in-
·C)l;rnbi·o de m a ndm· um commeo:cia nte ' vosso amigo e creio que oflficial . da 
~uarda, n a cional, digo, ·do vosso ' l)iquete de ca:va.Jlaria, com 25 homens dit 
.. mesma arma,, p a ra .. gua1:rtecer e fazer as destruições q1;1e deixo refer'i-das.; 

·6", que pOr · essa OCCasião ambos insisti·mOS · para que fosse feita a ne· 
cessaria dest•rui_çã:o. na estrama de ferro que sobe de Paranaguá na serra;· ,o 

·que . já havíeis pedit1o por veze·s, tendo o .Sr. General Pêgo 'accedido em 
:mandar · um· offi-cia:l COJ)'l algm:n a.s fo r·ças e uma bocca ele fogo acom•pa nhad6 
-;por um engenheiro de confi&nç;a e pra it•co' por. nós ind(cacl o, mas clelibe\·a ndp 
àepol!l, a.pezar de· ponderações minha s , que a destruição fosse clit'igida poe 
um e ngenhe iro d a pr?pria estra'da , conform e r eclamara o direc toi· da m esm a ; 

7•', que f ui f'U quem , pot· inicia tiva. po·opria, e ri·orrque nã o er a m m·cte-
.nada s ·a s p1·ov iclencias r epetidam ente lembradas, e a cceitas pelo St·. Gener a l 
P êgo, a quem fiz respeitosamente v er isso mesmo, quem réclig io com sim·· 
.Pies notas de lembranças as que o Sr. General fez passar a _limpo como -- · 
1ns t r u cções pa ra a retiJ·acla •obre Cast.·o - . exigindo em seg uida qu e !l;. 

ass igna•semos e. t à mbem o nosso chefe de po!i.cia, Capitão Antonio elo Lagu : 
S';, que sa:histes de Curityba t endo •decretado a mudança da Cadital par<t. 

Castr-~ e q ue t endo a ·Genera l .vos ,ma nda do um propri.o qu!' vos alcançou em 
Serro a zul no momento em que ieis monta r a fim ele seguir pa r a Castro, es-
·I'et·a~tes p elo mesmo Sr. Genera l que ch egando vos' declarou que d evíeis sc-
.g uir pa r a · S . iPa ulo, pela es.tra •cla ela Ca.pella ela RibeiFa por onde tambem se-
g uia e que o clevieis !fazer sem perda ele tempo, .porque elle General cont!-
nmu ia a marcha depois d e un'l pequ eno descan ç.o; 

9° que t en cl'o ·vós , pouco a n tes da v ossa. ' 'Pa rtida, nos rconvida do a toma!' 
·.café em casa ele um ·amigo vosso, o Slt' . Gen er a l , chega ndo-se a n ós dou3 
que convors.avam·o~. voe 'ret:ommeneloi.t · 'llOI•amen~e. chanianclo-nos um pouco 
·ã 'parte, CJU,·~ · s em dem-ora· vos p.uzessei.~ em ·m a rcha, dizendo que poderiels fr 
ãeixanclo r ecursos preparados .. e · ele que· eJ.I e careci~ , e que não podia ir em 

\ . ' . . 
Vüssa companhia p or cansa d a fo~ça; · 

10•, q1,1 e n essa .occasião, es·ponta n eam.e.n t e sem que eu v os tivesse diri-
gido .'a m enor s o.Ji.c itação direct a ou lnclit·ect a , v os dirigis.tes a mim · dizen-
do: "Dr . L a u r o; o senhor é que podia ir commigu ·poirque não t em COlnma~
do, e si qu]zer eu ·l_he .arra !ljo uma boa mula ·que aguenta toda a viagem;" 

11", q ue a ntes ele qualquer r e-spos t a minha , o Sr. Gen er a l· P êg-o disse: 
· im:meclia tacmente m a is ou· Jnenos as .seguintes .pa lavras: ".Está a hi uma boa. 
idéa. por que neste caso o senhor (dirigindo-se. a mim) m e cleixa r Út ~ sen 
·cava.llo, a o que éu respondi que desde que o Sr . Genera l a ssim o entendia, 

e1,1 a.cceitava o ·\rosso. oififerecimento d·esde que !f1zessei·s por rrllim as ·despe-
zas de viage~. cluriJ.nte ella, vi•st.q que eu dét·a o d 'inheiro .que disp1,1nha 
para se .format· umã ca·ixa para 'sustento da fo1·ça,; -

12• , finaln'lente, peço q-ue m e declareis si quando es.th•ês tes na· Lapa '" 
.quand·o o saudoso coronel então Gomes !Carneiro esteve por varia s vezes .em 
'-C u r.itYJba ·ouv~stes cleHe qpalquer r·ef.er en cia a meu t·espeito e erri que termos, 

' 

\ . 
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·ou si notastes qual o ap.reço. em que me ti·nha, assim, como o empenho ' qu.e 
fiz em ,.pró!. da defesa e a actividade que empre.g•uei d.ura.nte a minha estaila 
.em Ourityba, e qual o m eu procedimento durante a mar'()ha que 'comvoi:JC<l 
·fiz, si mais. alguma co usa não vos occorrer dizer . 

12°, finalmente peço que me declarois se quando estivestes na Lapa e 
quando o saudoso Coronel então Gomes Carnejro esteve pm· varias vezes ·em 
C.urityba ouvistes delle qualquer referencia a meu l'BSpeito e em que_ termos,. 
ou se notastes qual o apreço em 'que me ' tinha, assim como o .empen·ho que-

' fiz em prol da defe,sa e a actividade· que empreguei , durante a minha estada 
E(lll Curityha, e qual o meu procedimento durante a :marcha ·qÚe =mvosco• 
fiZ, se mais a lguma co usa não vos, .occorrer dizer. 

Saudo-vos fraternalmente. Desterro, ·20 de •Setembro de ·1&94, - O ·Capi-
• • • ' - t • • 

tão, La11.ro Lima Mu.ller. Resposta para Uruguayana ·n. ·68, - Rio .. " 
Por essa carta do illustre official do Exe1·cito, vê o Senado, .sr. Presfden .. 

te, a confirmação de tud·o que· tenho ex>posto em relação aos fa.ctos . da .t o-
mada .de :Paran.á pelas forças do chama do J!J::ce1·olto libe1'tadm·, mas para que· 
os factos fiq uem · com tod~ clareza assigna]ados, passo t;;J,lnbem a Jêr a.~

.Posta que dei ao illustre cidadão (lê): 

"CurHybn, 24 de Setem1J1'o de 1&94. 
E x mo. Amigo D1·. Lam·o 'lVI1uller . 
Recebi · a sua carta . de 21 deste, 'que devolvo por cópia, 'ficando com · tt 

original em me u poder, e com o n1aior prazer resl?onclo a os diversos i:te:n lf 
que nella me propõe, podendo desta minha resposta . fazer ü uso qu.:i. lhe· 
convier: 

- Quanto a o 1" Tespondo: E' exacto que no dia 17 de J a n eiro Q.est(> 
anno veio V. ·Ex. da Lapa ·para esta Capita:l qÓm incumbencia do Coronel. 
Carneiro junto ao Sr . G~nera1 P êgo junio1·, e sei que declarou ao m esmg ·Ge-· 
neral que o Coronel Carneiro era ele opihião que se devia continuar na de-
fensiva até que chegassem . os 1·eforços esperados de S. Paulo. 

-Quanto ao 2": é rea l que, ·havendo o Sr. General Pêgo Junior decla-
rado ·que tinha pouca c onfia n ça na força de Curityba, em que se estava.m. 
dando deserções e a inda · por out1·as- razões, e que julgavar n>ecessaria a reÚ-
rada, V. E,x. disse-lhe que nesse caso o ·COl'Onel Carnei·ro lhe incumbira: dê· 
da1; a sua opii\.ião - qu.e e ra - .não julga ndo acertada, a retirada d'as co~ 
lm;nnas pa1·a Curityba e sini em clirecção a ' Cast1·o, procura ndo a linha dos 
recursos espe rados, tomando a offensiva depois de os ·haver recebido. o Sr. 
General ~ê!fo concordôu com isso ·e ;,u tambem. 

- Quanto ao 3°: é exac,to, que antes de sua chegada; por vezes, .ainda 
a ultima no dia .15 por carta, insisti com o Genera l Pê~o Junior para acam-
par com a força. fóra da cidade, •no luga r denominado P ·ortão, ele onde fácil-
m ente seriam al:tenéucl·os todos os pontos, evitando . assim o trabalho· que fazia. 
na tropa o boato e a própagancla dos tederali~tat; da' terr.a:, e ainda mais por~ 

. que no caso de a t a qu.e es ta.tia toda a força reunida, . abonanilo assim ·.o ·in-

/' 



635-

conveniente que se dava I;J.a cidade, de estar espalhada em diversos quartei.s, 
-dlstantes uns dos outros. 

~Quanto ao 4•: é exa'Cto que, ainda com o concurso qe V. Ex., renovei· 
a.o G€neral [f'êgo o pedld.o para acampar a força, pondo á disposição do mesmo 
bltr:ra.Cas em numero sufficiente. 

·----'- Ao · 5•, -respondo: j>or · n:ais de uma vez, seriamente preóccupado, fiz 
v," Ex.' conhecedor das ' minhas apprehensões pela irresolução ·e ,ina'Ctividade 
à()' '.Sr. Ge~eral.' Pêgo; sendo certo que SÓ e exclusivamente por deliberação 
mlnha foi · guwrnecida. e será na Estrada de Graciosa, tend'o seguido para alU 
() meu amigo · Casemiro Lobo, negociante, com dynamite para destruir a 
ponte de Grota .J!Unda; acompanhado do Capitão Octavio de Éittencourt, com 
2á .praças de caval!aria, armadas a Winohtre e com 100 cartu c'hos cada uma, 
que · deviam ficar alli abé serem reforçadas por .forda de l!i.fantaria. 

Devo -accresoentar que estas praças e esse distincto offi-cial teriam ficado 
abandonados na estrada, se não tivesse e u, á ultima hora e quando -o C'..e-· 
neral Pêgo tentava, a reti-rada pela estrada de ferro, os mandado buscar para 
b'em c·ommigo. · 

. - Quanto 'a o 9• item: é perfeitamente exacto o que nelle ~ narra. 
Desde o dia 15, â noite, solicitei q~e se guarnecesse a serra na linha da 

~estrada de ferro, e só depoi~ dç inst•a.Ji. tes ponderações na noite de 17, seguia 
.Jumà,. pequem;, força co~ uma boca de fogo, so'b as ordens do Tenente Cle-
mentino Guima,rães, se bem me leml:/ro. 

Desde 15 tive o Engenheiro Adalberto -Quelbec:k prompto para fazer a 
ileetruição nece~saria, tendo a.fi.nal a pedido do director da estrada de ferro, 
·accedido em q.ue fosse isso feito por um Engenheiro da estr·ada, :ponto em·· 
<JUe V. Ex. dirigio. 

-.-- Quanto ao 7•: sei que foi lembrança sua tomar notas ele todas as pro-
v~encias. neceRsarias para a retirada, ·COmo simples nota,s para que não fOS· 
oom ~squecidos . . O Sr. Generftl Pêgo mandou levar ·quatro 'cópias pelos offi-
c:ia.es Abeillard de Queiroz, !Pessoa e .outro •cujo nome não me eccorre, man-· 
dando-me para· 'assignar e tambem ao .Capitão Antonio Lago, ·que era meu 
ch€fe · de poli-cia. 

tnevo notar que, nessas notas, das' quaes tenho ·um exemplar em meu 
J>Oder, vem consignado que a r etirada ,se fazia, protegendo as retiradas das 
columnas dos Ambrosios .e da Lapa. 

, - Quanto ao s•: é exacto que sahi de CuritY"ba, -depois de ter o General 
Pêgo Junior se retirado pela: estrada de ferro, aonde fui levar as minhas 
despedidas a;o mesmo, pois, eu tomava caminho .com direcção a Castro, e 
no p ia 21 (vin:te e um) de rfanei·ro, ás 7 1horas da manhã, -na villa do Serro· 
Azul , na oocasi~o e m que tomava os •cavallos ·com minha comitiva para se-
g~ir caminho de Castro, fui detido por . um expresso que de parte do General 
Pêgo ped1.a-me que esperasse, pois el~e vinha á pouca distancia. Desconfiando 
at~ eu desse emissl).orio, fil-o deter, e mandei um official e , cinco praças de 
ca.:vallarla verificar se era exactamente o General Pêgo que vli1ha. 
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E. ·te chegando, m e declm:ou r1ue seguisse para São P a ulo pelo caminh&-
de Ribeira, pois, Castro estaYa em poder dos revoltosos, e que elle me se~ 

guiría á peq uena distancia. 
Quanto ao faJCto constante do item. 'TI. 9, é ellE r-e latado com inteira fide" 

11dade, assim como o.s q ue constam ·dos ·itens ns. 10 e 11. 
Finalmente, •qua nto ao ultimo, sob n. 12 , folgo em declarar que ao iN-

c~to . Coronel -Garneiro, aqui em Curityba e ·na ·Lapa, ouvi do mesmo hon-
rosa~· referencias á -pessoa de V. Ex. e que aqui nesta cidade, nos dias gue· 
a9ui esteve (17 e 18) fo1 lncansavel em promo-ver meios de defesa, coro toda 
a solicitude e actividade. 

Ahi ficam as respo.stas ás perguntas que me fez , e que a u torizo a usa:l-as 
como entender. Compr ehendo que as necessite para rebatef accusações que 
lhe faz o {}eneral P l!go Junior para defender-se , o que não m e admira, pois, 
consta-me que até 'Com a minha pessoa, de pobre 1Jaizano a?'7nado e1n guerra 
durante as eve ntua lidades da t·evolta, pretendeú o mesmo fazer a sua defesa! 

Como n ão estou .sujeito a conselhos de gu&rra , em tempo direi ao meu 
paiz, qual fo i a minha acçã.o na resistencia á invasão e qua l a do mesmo· 
General, se com isso não fôr a ugmentar a a'fflieção ao afflicto. 

Com toda a consideração e com a maior cordialidade s ou de V. Ex. at-· 
tenaioso amigo e obrigado. - Vicente Machado.» 

Vêem V. Ex . , Sr. President-e, o Senado .e o Paiz que os tristes factos· do.~ 

qurue.s, resultado o dominio ephemero, é vet·dade, porém, profund'amente dam~ 
ninho, dos lt'evolucionarios em minha tena, no .prospe•co e livre Estado do Pa-
raná, foram previstos por a:quelles q ue sério interesse tomavam pela causa. 
ds :Republica, e só á it·resolução, á inepcia do com mandante do -districto ...rrti·.: 

litar chegaram e lles a se produzir. 
Mlas infelizmente, St·. Presidente, tudo estava p reparado para. o trem endo-

desastre ; nem as palavras cheias de civismo e de profunda comprehensão do 
dever, que o bravo e inclyto Coron el Gomes Oarneiro transmittia pelo seu. 
emissario, . n em as minhas cons tantes e reiteradas appreh en.sões, qi.Ie sempr e 
co.mmuniquei ao Sr. General :Pêgo Junior, a rredat·am esse General do inepto-
desenvolvimento de sua a-dministração militar compromettedora da seguran-
ça do Estaüo c~ja guarda em má hora. lhe foi coTI!fiaJda. 

Adiou e não realizou a concentração em acampamento da s forças -da 
capital no Portão, o que teria evitado deserções e facilitaria a instrucção-
militar a os soldados da guarda nacionai; retirou criminosamente forças de 
uma praça que estava sendo atacada, como f ez em ·Parana·guã, giminuindo os 
illementos já muito redu~idos, de defesa; detet·minou a penuria e a situação-
aftlictiva · da guarnição militar das Tijucas, !>ela demora na _remessa de pro-
visões, munições, etc., etc., que era ins tantemen te solicitada; levou o eles -
a nimo aos seus ccmmamdados pela constante -affirmação de nossa fraq uei:a 
e mais ainda, pelo modo inconven iente, desrespeitoso com que ·cobria de ·lm-
properjos a instituição republicana , qu e e lle estava. obriga.do a defender; me. 
desviou do . caminho de Castro ol:Jl·igando-me a tomar direcção pa ra Sáo-
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Paulo, · dando-me falsa ndticia sobre ·a tomada dessa cidade, qua.ndo os factos 
~os.teriores demonstravam que, se se houvesse occupado essa mesma cidade, 
a)nvasão não teria dominado o Es.tado e as forças que vi nhan~ de S. Paulo 
e que retrocederam de ponto proximo á mesma cidade de Cas_tro teria m ser-
vi•do <para soccorrer o:;; sitiados da .L a pa, indo em a;pdio {la bravura e do valor 
d_aquella herofca g uarniÇão que, sob o ma ndo do glorioso Carneiro, r esistia 
2·6 dias de- -cerco, com con1bates tremendos e levando o. desanimo no melo 
c1os sitiantes. 

Corõou a obra de inepcia do Sr . General Pêgo a famosa -retirada, que, 
, pesa -me dize f.o, nã·o foi uma retirada militar, foi -uma -fuga e uma fuga :ver-

gonhosa, ha qual iam sendo abandonados •s oldados pela estrada , inteirarne1:1te 
sem .. r ecursos, e na qual não havia !Hlm ordém, ,nem disciplina, e, é .p•recizo 
que eu ,.diga para que fique -consignado, 0 unico acto mil itar ·Praticad'o p elo 
Sr. General Pêgo -foi é(a1· a -cornmis.são no posto de ·T-en ente-Co-ronel a um 

-- afficial que o rnemoravel serviço que prestou á -causa legal foi ; depois da 
retirada do .Paraná, com a sua r esponsabi-li-da de exclusiva, a ssigna lar o · período · 
triste para os 'paranruenses, pa ra a ·Patri ae pa ra a Re]}Uij)lica . 

A mi_m mesmo, Sr . . .Presidente, eu 'havia promettido nã o dizer uma. pa-
lavra, não articulav uma q u eixa , porque, certo de q ue havia cumprido o meu · 
dever, mais -cedo -ou mais tarde, m,e seria feita inteira e completa justi_ça. 
'five, po~'êm , occasião de d·efender-me e ·procurei essa defesa com toda am-
plitude. 

Sr .. Pt•esi-dente, deixando de parte a longa digTessão a que fui obrigado 
e que , não e ra extranha a est!'l deba te, repito o que :já tive occasião de de-
clarar, que' dou o .meu voto ·consci·ente e convencido para a approvação de 
todos os áctos do Governo do •Marechal Floriano Peixoto, e dou p meu voto 
porque ente.ndo que . .S . Ex. organ izando· a heroica resistencia co1.1t que salvou 
a Ro;opublica, fel-o com tanto ·patl'iotismo, com tanto devotam ento, c om t.anta 
abnegaçiio, que n ã o lhe attingeni, . nem. lhe pode~ atting.lr essas accu~ações 
que lhe f azein hoje ·e com as quaes pre tendem fazer · dlm.lnutr 0 ::; -seus serviços 
e •O valor historico de su~ · patriotica a.ttitude·! (M·uito bem. ! 

Q Mar-echal F loriano defendeu com extraordinario héroismo a Republica, 
e nós, republicanos, q ue ambicionamos uma R epubtjca expurgada de caudi-
lhagem, não podemo.s deixa r de dar com ent'husiasmo -tJs no sMos vot_os ·pa r a 
a ·approvaçà o dos actos com •que organizou o benemerito soldado essa. g loriosa 
resistencia. Não faço, . como -~r-ei o qu·e não faz a maioria d.o Senado, restri-
cções sobre estes ou aoquelle.s aetos-. (Apa,rtes, contestações.) 

O SR .. CoSTA AZNVEDo: - As c-ommissões sõ approvam os que conhecem.. 
O SR. VICENTE MACHADO - Não sei quaes são os que as com missões co-

nhecem oh que não conhecem ; as comrriissões neste assumpto, a ndam á s 
tontas. 

UM SR. · SENADOR-- Mas V. Ex . quer a té a approvação: dos actos- do Ge-
net·aJ Pêgo ? 
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, O SR. VICF.NTE MACHADo - Eu disse francrumente quando estudei os fa-
-ctos sobre a invasão do Paraná, que uma das accusações que faziam ao Mare--
-chal Floriano se baseava na perseguição _que, dizem, sofÚera o General Pêgo;·· 
si ella se deu fpi justa, ·e isso,' nãQ póde sérvir de capitulo de accusaqão ao 

~ . ,_, 
glorioso consolidadm· da Republica. (H a 71t1titos apartes.) 

UM SR . . SElNADOR - Mas o General Pêgo f~i absolvido pelo Supremo Tri•-"· 
bunal Militar. 

O SR. VICENTE i\llACHADO - Póde o Tribunal Militar absolvel-o milhares de 
vezes, não o absolve a opinão publica, não o ha de absolver a historia pelos 
cri~es para que concorreu pela sua inepcia e pelo seu desamor á Rej)ublica . . 
<fpoiaàos e não apoiados. Apa1-tes.) 

Sr. Presidente, vou concluir, mas antes de fazel -o tenho nec'essidade de 
·dizer alguma cousa sobre os factos de que accusam a min1, como governador ' 
-do Paraná, e que se deram depois d:a retomada dO" Estado. 

E.lles não me attingém e nãà me podem macular, porque digo ao Senado 
e ao paiz, 1;1ão os pratiquei, para ellas não concorri, n1ereceram a rrúnha> -r<; -

provação, sabem disso todos os paranaenses. 
Quando a voz p ublica fez circular em Curytiba a noticia de que attenu..-

dos se haviam p1'aticado contra a vida <ile diversos cidadãos, eu,. én.tão · épt . 

exercicio no governo do Estado, em manifesto que dirigi a<l!S meus patriei,o~ • . 
-e que teve toda publicidade, com todo desassomb1'o e com toda a coragem 
protestei. .. 

UM S,R. SENADoR·- O que .honra muito a V. Ex. , 
O SR. VICENTE MACHADO - .... declarei que "as autoriqades constituidas do 

Estado não t inham responsabilidade em ·taes factos, si elles se davam, e qu.,., 
1~0r parte das InE:SJ)1aS SÓ dentro df!> leise daria a punição pelOS crimes da 
re,vol ·a. 

Ao mesmo tempo, S1·. P1·eside'nte, que o humilde paranaense; ·investÚu>· 
·de uma alt~ funcção publica, fazia essa solem11e declaração, e affirmava ·a. 
sua .n,ão co-participção em taes attentados, outros que tinha irmãos e P!l:- : 

·rentes entre as v~ctimas, se deixavam ficar . quietos, recebiam -favores e QC- ; 
cupavam cargos de confiança do Governo da 'União .. E ainda têm corage1u 
esses ' individuas de à.pplaudir ·e acoroçoar essa calu'mniosa campanha feita 
·contra mim? ... 

Eu vi outro dia o ex-Senadot do Imperio Manoel Francisco Co.rrêa, .irmllu. 
do barão · do Serro Azul,. levar ao Instituto Historico, ·uma carta do mesrAo 
barão , para que servisse de subsidio historico .para -~ julgamento desse. pe-
riodo nefasto, como elle afficrna, da vida da Republica. 

Pois bem, esse cidadão occupava cargo de ' immediata confiança junto ao 
_governo do Marechal Floriano .. ·. 

O SR. Cos1'A AZJNEDú - Is5o níto quer dizer ·na<tí... 
O SR. VICENTE MACHADO - ... aceitou ·os beneficios de uma aposentadoria 

illegJtl , corista-me que pm: influencia do g-overno, era. levado aó cargo de pre" 
sidente do Lloyd Brasileiro, e n em siquer ·teve coi·agem "ie teimar luto peto. 
Jrmãí'. 
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o· Sn. CóSTA: AmvFJoo·,- Tal era. -à pr-essão .. 
-0 .,SR. VrCE.NTE -MAc~ÂDo -\ O que eu ttuero tornar sai\eiite, St·. Pre~

. -clei).te,. é à -eovar.dia ·com -que se ·pretende -ferir ~m Óidadão que, occupando um -
~~sto de .8-acrificio'l:! _e . cheio das maiores difficuldades 'neJ!e Sb .J;ouve, .d-~~o-G 

· >~em vaidade, com _patriotismÓ e dernonêtroú PO.t: ractos sua re_I.JJ:ovação a esses 
. .. :~ttentad~~. ... . · ... : . .. ~ ' . 

· ·o SR. CHEiiSTIA;."<P OTToNr .:_ . Es1:;es · actos que V. ~x. reprova estão_.. aqtll 
,pa . pr~J)qsiyão d:{ :cam-~ra· . :" ' 

'O 'SR. 'VICENTE MACHADO - ·,Não senhor. 
0 , SR. _CHRIS'l'UNO ÕTToN.I - Étt· lh 'o· provarei. (I-la QUt1 os ··ap([i·tés . 1 
O SR. VrcE~T~ 1\'.l:\CHÁ~o -,--- O que· e1.i não ~ori~into e nefu p~sso cot)sentir 

é ' que atü:em ·sobre ionim rmtnohas de sangue, -quando nãu se teve a coragem -
, - • • . l • " • .-

·-de , arcar com aquelles a _quem. apontavam comt1 assassinos. · 
.O _ SR, Cosn AZEVEDO .:::_ Áç:~:edito que V. Ex. não teve parte nisso, pru~-

ÇtpalmeJ1te ,peÍo ' que disse: o únbre Senador pelo Piauh-y :- (Trocanl.-se -. ?n1Mtos 
ap~1·tes enWe · os Srs. 'Pires· Ji'erreiTa.' e .Coelh'o Rod1·ig1~es . ): . 

·· · · O SR. ALMEIDA ' B~RRETO · (par(]; -o - S-r. - Pi1·Ú Ferrei1·a)· V. - Ex.· estava nu 
_ -· Pà~'an~: q~anclo _se. d!3~ o ,facto · d.9s' . assass!;riatós ?. ' • 

- O SR. PIID::S J;i'.Ei~RE;IRA---'- Não sei. . 
• . . I \ 

·o SR·. --:Ar.-~EIDA BAR~il;;To ~ ,De-via. explica1· lsse. 
· _' O · SR. ··VICE.NT~

1 

MACHADO _:;__ Nà 'historià que se teni feito dos .. acfos prat:l-
-~dos no meu E;tad~. 'tem ha.vido ·muita mentira, muita ' caluÍnnia, •mtÍltli per- ' 

. • ,;ers1dade. · • " 1 • .:· , - -' · 

ó Sn .. CoEr,ir9 ' rtbmiiquEs-'-'-- Crejo, de" p:Ou·te a lJarte. 
O SR. VrcéNTE •MACH-ADo - Mas ninguem -ainda v.eio aqu_í enumerar o:s 

degolados -. l)elos l'evoÜ~s~, no Pai·anii., . e elle.s' foram muitos, mataram até 
. pro~tituta~, e -n~< La1)a .e· nas -T!jucas fizeram verda:delra cm'n'íficin~ . 

. Não -v~m, pm~ém, qüi a~·mar Úfeito á piedade com :;; nan'açãq d,e todo" 
('~~eS fa·CtOS, e _si a el'Jes agora ll1'e refirç;, ê p):n;a pôr as. COUJ;)as no SeU verda- ,-

-1 -
._ de ir o \1ê. · , 

Sr. Préstdentê, estoú· fatigàdo, e mais fatigadà deve estar com cm-teza a. 

·Casa. (Nao apoiUdo; .') 1 besalihha.vado f~i o meu discurso, e 'si ao mesmo nito 
'' p~de . d~r -~erta _ éÜi:e~~io . foí iss_o devido, penloerri.-me dizel-o, á mul~Lpjicidaíie 

:ele à-partes e de inter:p.ipc;;õe;;;, com os quaes não mil'a:vam, de certo, os Srs. 
-_Senadore·s, C3s_nortea·r , ô: à-;;1dor quE) '--~ccupava esta- resi:>e'itaYe'l · tribunà :o-- mal" 
t'espeitavél dq ptÚz~ ~ás . porque. todos .procuravam se · esclarecer sobre factos · 

-' ~1e ·magna impo_rtancia. 
:' "re.nho ,e!p 'Í11ã!il ,urna p:ln,en_da sub~tltutlva, prestigiada pela asslgtJ-atura de ' 

·. ' ., '' . ' 
'·3:tl -·srs , Senadores, e vou J1?-andal-a ·á . Mesa e V. Ex. Sr Presidente, mais 
·-v:ersado nas diSiposições_re_gim.entaes, resolverá si deve a mes~a ser conside- · 
·ca'áa _ corn9'-substit_utivo·,, t:!U- como som-ples . deqlai·ação de_ veto·: 

· Agradeço aos- (3rs. Senadores_1 a attenção• com que me ouviram, e que 
muito me hopra; e' peç~ élesculpas, si, ein um ou· outro ·ponto, inaís .ou menbs 

. a.~àix.enado velas · inj~snça's.' uve ' de rebate;r. as corn certo dtlot. Pro tu rei em · 
;t odo ca~o cum:t!rir .·o meu d~vet' de oofu republicano, sir1ce:amente devotádo á 

r 
·' 
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,., 
ca"\lsa da gvandeza da Patria .. _(Muito pem., 1(11-t~i.to - bem·.' O' o'r'âfôr é ctiinprli-
'!ltentaclo· Pf:!los--:S?'S. Senadores PJ·esentes : ) 

. ' ~ 1 ·• • 

O Sr:· Presidente: Achan;-se sobre a mesa duas' eme!l'das•;_ uma 'apre-
sentada' p~lo .Sr; .. Senaàor , Vicente ·Machado e a outra P._elo - s~: ~qll~lino . do 
Amaral, concebidas n estes termos (lé): ' 

~-..... 
O _Senado Feqeral, tomando em . considera~ão a proposlçãÓ· da Camar!ll Çlos 

Deputad0s, sob o n .. 62 ê de epinião que f;)eja a mesma adoÍ:>tada. . ~ ,' ~ 
Saia das : sessões dÓ Senado Fed~r~I/ 3() de Maio de 1895·. :_· Vic·~~te Mal-

cliado : ·- ·Q. · B~b-ayt~va . -'- Pinhei1·o llfachacJ,o . -Pires 'Fe1'-i·eir~. ~ 'É~tev.es 
Junió1·. - Abdoit Milanez. - Santos Â.nd·i:aae. - Mà?t~t;:Z iia,:ata: , ;_;; ·j~âio 
F1·ota. - J. Oor'cieiro. ··- Nogwçira' Accioly . .:...: Jbaqt~i·rn .Pe?"1~am·bÚco. ,._ . íi: 
Hõrn,· _..:: Eug'enio Amo,:im. _: Jos.é :Se1;na1·do . - G . Richa1·d . ~- Pa~la Sou-

. za'. · :_ Jodq1~im Mu.1·tinho . - Mm·aes ·e-. Ba1-r~s' . ' ' 
.. ~ 

Em' · substituição das conclusões do 'parece·r das commissões, : diga-se: 
"Sej.a archivaàa à proposição···tl'a Camara'· dos Deputaqos ·que 'app~ova o~ 
actos do Poder Exeç~tivo e se,us agente:;; por moti'yo ·da ~evolta . de ' 6 dé :Se-

. I 
tembvo, visto. não poder o .-Sena<l.o a:ppro.va1-a ou .rejeital -a, em'·.ta.ce do art. 

. 80· § 3? ·e art':' 34 . da Constituição e mais · do litrt. 23 d1J- lei de 7 de . J·ân·elro 
d~ 1892. ·I · 

Sala das sess(íes, 30 ·de Maio de 1895. :- ·Aqt~Úino do :A.ma1·al." 
Ambas estas erl1endas sho a.presei).tadas . ao parecer e não á: prop0siçilo; e 

. nestas .. condiç0es a Mesa não póde · aceital -·as, porque o qtUe tem de ser votado 

. pel~ Sen:ado é. tão· sómente ''a: prop~~içã~ . . A do Sr .. Senadot v'.tce:nt~ Machado: 
nem mesmo ,cop.1o declaração d!'l voto pôde ser recebida, ·p_orqu~ taes _fleclara- · 
,ÇÕ\'lS só são cabivei!!J depois· da votação . . · 

l_j:stando . esgotada a hora, fica ' adiada a discussão da propósição. 

SESSÃO DE 31 ·DE: MAIO 

· .. ,.·.O Sr. Leite e Oitiêicai - Sr . . _Presidente·, felizmente para as commissõe::~ 
reunidas qu~ formularam o. parecer , l?obre este projecto, a questão está collo-
cada. no Senado n<J verdadeiro terreno em que se deve ach ar, e q·u~m - para 

·.- •isso conc0rreu- ·foi 0 Sr. Senador pelo Pat·a:ná,.: quando hóntem discutia o 
·· assu:(rlpÍ:o; 'Çfferecendo uma_eJl,lenda prestigiada com a a.Ssignatura . de 1D· dos 

n'O'bt·.es. e01Jegas ( Digo ,.,.:. felizme~te ·- p~ra justific~·l' dMde ·1o'ko ·as·.commis-. 
sões da censura que'· lhes fof feita pelo Sr. Senador do Piauhy, quando à:'pn:-
~entou ' p requerimento para que o project o voltasse âs con;rnissões e estas for-

. 111U-lassem parecer diflferente ·do. que sujeitaram á aprec-iação do. Sena'ic:\': : 
, 0 · Sr. Senadot' pelo ·J;>ar,aná. 'disse-o ·fran camente_, por si e · em~ nome ·,düiJ!I 

que assignaram· a emenda: "não se trata absolutament.e do pr ojecti:> da . Ca-
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mára de appmvar outros actos que não'·'aquelles offerecidos pelo Presidente 
· da Republica, . representando Q Poder ·, Executivó, ae Congres~o N!l-c~onaL .·na 
!órma d9 art. ·87 .da Gonstitutição. S. Ex: collocou a questão no verdadeiro 
,terr<:1_no·. Mas, o que não posso explicar é come;> depois de ter t~·azidp a questão 

· pará o debate co.mo devia ser , a]_)res'entada; S. J!Jx. quer q1:1e o Senado vá adian-
te do Poder Executivo e da Camm'a. dos Deputados, approvando absolutamente 
tqd\>s. os .• aétos de;> Poder Executivo; ·e ~ais do· que e~tes . os de todos ; ~s q'ue 
tivere~ responsabilidade em qualquer facto por moüvo da revolta. · 

'· O S~ .. . Do_MI-NGos VICENT!!l - Isso tambem a eo.rnp:lissão quer, porque nós 
não votamos os ?on;>iderandos, vot~mos o projecto e a conclusão du parecer 
é essa. 

O SR. ··l,EITEJ E Ü,ITICICA Quando' o projecto d~ Gamara veio á discussão, 
~s cominissões eollocaram a questão ·no terreno da approvação unka e res-

• . I • • . ' 

, tricta dos actos submettidos á apreciação do Congresso pela .Mensagem que 
acompanhou esse pq>jécto, quando a questão veio .a ' debate,_ o Sr. Senador 
peio. Piauhy 1irocurÓu deslocai-a do. terreno em que as commissões a tinham 
c~llo<:ado, querendo , que v pi:ojecto · volt-asse ás colhruissõe:,i para form~lafem 
parecer; de . accôrdo c.om ·os c·onsid·erandos, o que vai Q.izer ·deslocando a ques-
tão de novÓ; e o S. r. Senador pelá Paraná de~larou que não podiam ser sub-
mettidos .á deliberação do Senado sinão os actos referidos pela -Mensagem, e 
que . a Cadtara dos Deputa<j.os tinha- formulaà<;> um projecto restl'icto a esses 

' actos. 
Este é o lado da questão, de accôrdo rom (I" f<~ .ctos passados no seio do 

Sen;tO.o; entretanto, os Srs. Senadores pretendem agora que as commjssõês 
erraram .!la apreciação que fizeram .deste ponto do projecto da Camara dos 
:I)eJ?Utados, .para estender a medida 'ela approvação de todos OS actos praticá·· 
dos por qualquer parcella do Poder. Executivo por motivo da -,evolta. 

Sr. Presidente, .. é necessarjo que eu proteste desde logo, contra esta pre-
têmçã_o ·dos , honrados Senadores, q:ue seria uma ·monstruosidade parlamentar; 
e assim digo porque SS . . EExs. IÍropõem é a infracção clara é positiva de d1-
veJ'S9S. avtigos dá Constituição; é a i~vasão , da espnera de attribuições do 
·PodE>r Judiciario, é mais do que · tudo· aqÚillo que o Congresso Nacional não 
póde fazer: - . a amnistia aÓ Poder Executiv~. ao::. depositados da autoridade. . . { . . . 

.O SR. Dp·MINGO:S . VICENTE - A cómm1ssão tambem propoz tudo isso, acei-
' tand'Ó o. pr.ojecto vind~ da Camara, 

o. SR. LEI1'J!l . E 0ITICICA - Justificarei as émnmissões, ·e mo~trar~,i qu~es 
às razões · de direito em qu!'l ellas. se fundaram para dar este parecer. 

Peco ao honrado Sep.ador · que me pe1·mitta continuar sem esta interru-
' pÇão_ constante ...::.. a commissão taml;lem propoz - porque eu irei- ao parecer 

··.da commissão. 
'.Ü •SR. DoMIN~OS VICENTE - , Não q~ero fallar, pqr isso ·VOU . ex;licando ~~ 

minha Ópinião . 
.O SR: ;_·LEJITE ~ OITICICA .- Mae esta· repetição constante ' - a corilm:iss!!-o 

tambem que isto - perturba completamente o debate. Isto 'não é uma <!ueixa . 
. Q:u_e eu :!laço; é 'um pedido. 

. I 

. ' . 
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·· "' ·0 §!R ;. DoMiNGOs VICENT!il : - Taml~em ilão· me queixo; digo ' sõ •que · 'Lt~ , ·· 
tendéref .ao St!il ped.ido. , '· .. 

:. O Sit. LEITE E DrTICÍCA: · _ r E: neces9ario que 
·=nJ.igsões reunidas nç:>s levantemos desde." logo pa-r-a 

nós !'n embros · das • com-
pmiestar. contra: aquino 

·q ue os ·nobre. senado"res querem. qque o Sena,do façâ, pelo p!'incipio· de que 
-s omos e dwemos ser .os guardas da Constituiçã:o, e não devemos querer 
\1~" . o 'Senado . fira de ·frente ~- C'ónlltitui~ão, d.erxa~do de l)ê . os ' seus_ acto~; 
·r,a;cto que nem ·. caJbe nas attribuiç.ões d~ GÓ1~gre:;;so - Naciqnal' :reuni(\o, ~tem 
·:nas a ttri1:iu ições dos tr-e~ ·poderes t·eunid,os da Nação, ·porque ne8te paiz 

• ·, ·, - t ' ·. • 

·não ha poder· que tBnha .a t trtl;mições para comrnetter ta,es actos deixanrlo-!>ll · 
ae ··p·é. E' n ecessa rio que se di"ga . que n.o Senado da: R epublica·:ha hoje um · 
g rtipp {1à . J·esistenciá :>contra , a proclam ação da -omnipote~cia do Congt·esso 
Nacional, .. con1o ' h oÓtem houve urü óutro grupo · •que se ievanto.u contra a 
on'Ínipotencia do !P'odoel' E),<ecu"tivo . 

. O sn: .TqÃo CoRDErRo:_ ~ Só ~~ses· é que s[~ as pa tl"io.tas! O outro grupo 
rhuito obrigado l];el_a min~a parté : nitó valia. náda! 

~· 
O Sn. L EITJ!l E .OrTICICA; - Não d!go sen ão que esse 

sàlvou 'desta fôrma a Republica . 
gl"upo, resis-tinuo, 

O SR. JoÃo CoRDELRo: -- EnJ;ão, lfot-á:m os salvadores da Repuóáca'? 
I 

·' 

O SR .. LEITE E 01TICLCA: - . Acredito e tenho a p_retenção de i!i:t.er ·a ' · · 
V. Ex. -que · sim. ·Foi esse grupo · de resisten cia. contra .a. omhipotenoia .do 
Poder Execut iv_o que salvou a ·ReiJu'blica ; como :;;ená este grupo .de . h"ome"ns 
de acend:rado pa triotismo, que. préga m a tol:erdncia contra a i·ntoler;inc!a. ·do 
dla . de hoj e, a que11e que 1)1a de fa~er ~ oll:n:a. da .P~Z, da conso'Udaç:ã\? ·d:i_ • 
Republi-ca :e· da feliCidade deste l'>aiz: isto é, fal'lend_o a quillo qúe 11ão é · a,bso~ 
luta~ente aqumo que nós presenciamos. 

O .SR. ,.JoÃo CORDEIRo:--;- 0 paiz agraldecerá; a V . ·Ex·. 
O · 6R. L EiTE )TI OITICICA: - Com -certeza que. ha d:~ agradecer. 

Cónt'inúo, " · peço . deculpa ao ·s enaqo desta. , cligressã~, , a · qU'e ~ne arras-
.t ou o aparte. do hm;Irado senador, a quem peço desculpa tainbem . S. Ex. 
pe:iJ..sa ele um mqdo, ~ eu pensq ·de outrq ; esta mos . em lados . oppostos,; :mas 
quere!'do eu pa t·a mim a 'boa · in.tenção <le 'P:restar s·e1•v.iços áo m eu paiz, , 
n ão quero com isto , dizer que S . . E.xc ' não queira .pre'stal.os tambem. A..._;·· 

. . . !' . ~~ 

questão . ~ no n1odo de a ppreciaçã?. . 
Sr. Presidente, abro a Constitu ição- da Republica e encontro nel!a o ar .. 

tigo .so., que diz : ·(Lê . ) 

D este paragraphi:J r esulta i:J . seguintB: 
!Desde que, · não eJ;;t!iindo · reunido ·o iCongresso, ·.o· 'Poder .E)xecu.tiv'o · h ouveJ; 

<ie,cí:étado o sitio; a sua o'borigação .é, 1;go: que se reunir o- Congr~sso, vir pe-
r;mte _.este .dlzer: -'-eu, em :l?a-ce ela Constituição e do imminerlte p_erigo que a. 
patria -corria, deçretei as seguintes· medidas ·de excepçãb qu·e · subnietto á 
·vossa· apreciação . 

O C@ngresso 'Nac.iona l diante ela ménsagem do Poder Executivo,." ·estuàá 

., 

·. 
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M ... ;nEldidas cleor,e~adas . e r ,esoive , se ellas deve_m ou , nã o · ser -á pprovadas, se 
· inerecem: oq não. a s.af.\cÇÍÍO , do· P-oder L8g)slativ(), .perm~tta-se-me a phrase, 
-pm:que nestas medidas dá-·se e _inverso do -que. •Se d~ em• relação a Qutr~ 
medidas qu_e, sã~ ·conv~_rtidas em lei. Nestas, o ,·Congresso resolve. e sul:imettrot 
a. . !3Üi!-. re:;lOl~ção á sancção do Pode1•· Executiv-o, mas •quando, ·a . patria -corre 
iltiminehte ·lJetigQ; em .o virtude da >COnstitlilção, o· Poder Executivo .de?ret~~o 
e ·.pede p~steriormen.te ·_·a . sancção do Podér 'Legisl~tivo . . Se sã9 reprovadas 
as-· medidas são riscadas .dlj. col~ecção .de de.crétos,. não se · tornam leis; pt>r 
issÇJ mes111o . não obrigan:i ninguem;. e, .s~. o iP.residente da Republi-ca ou seu~:~ 
agentes i:-espoj1saveis -excederarr1-se no. uso das suas ""attribuições, - o pr~ceaso . 

·se . dará._ ., \ 
. . ~ergunto ao -Sena do, qu,e foi que se fez em 1894, dan:do em resultado .. u 
·pr-ojecto que se dÍscute?. Dada a 1:evolta, o ,sitio f oi concedido pêlo Poder Le-
gislativo, reu.r'Iido. ·-como. estava , . •Mais tarde, nã~ · estandÓ reunido ·o . Con-
g;e~so, .. o LPoder Ex~c~tivo decir~tbu o sitio na f6rma dà Constituição; . mas 
quando o Gongresso reunio-.se, o Preside nte da Repilblica veio com à su~ m_en-. ' . . . .. . 
sagem e disse: 

·. ;• Srs. membros d': . Congresso: eu ~decr.ete1 est[\-s ~ied.iÇ!as na ·fôrma ·<la. 
-êonstituição, porque o Congresso não !lstava r~unido. . . e submetto-as . á. 

' ' -
v ossa a preciação .• -

' . .Sr . .. Presidente, pergunto ao l:lenado, com ·que competencia, quem ae11 
a~ Gongresso :N-acionil-i a atüibüi\:ão _de julgar m edidas ·de excepção que uão 
~orim ~ubrnettid·a.~ á sua apreciação, unit:amente porque c onstam dos .lor-
naes que -~oi·am decr etadas·? 
·. ··se· a acçã~ ·à o PGC!e~ I;~gislaÚvo Umita-se a tomar conhecimento das. me-

, didas ' de . que o l"oder Legislativo lhe deu sciencia,, motivando-as, afim . d~ q~e 
o Poder Legislativo possa estudar as causas -que determinaram os motivos 
d~ ' excepç[o, quem dá" a este pode.; Competencia para ir bUSC~r na ·Collecção 
dos ."Diarios O!ficia~s . décretos que foram expedidos, para delle tomar' c{mhe-
.cÍmento, 'co)_r;·absoluta ,ausência .elos motivos que oa determinaram, .e, ,de veZ: 
Çlizer, eu ap])rovo ,tud'q (lUanto fiz.este,' todós O~· VOSSOS actos, s em indagar Se 
fÉti·iram a ConstituLção; se feri~·a~ 'direitos adq-uiridos, se são ou não -de con-
ve~Úm~ia ·para o pai·~, se 'tem ou : n1io motivos que. os j"us.tifiq~em. 
! - • Approvo·" tu doi cilta~to fize~tes. . . ' . \ . . -

_!Mas neste ·.caso; Senhores_. proponha-se de · uma '~ez o uni-co meio legi-
timo, pelo q-ual , o Co~gresso Nacional P6de dar essa approvação incondicional 
absoluta, sem exame a,, 'esses actos. ; 

O _S,R. ESTEVEs J ·u.NJ:.,oR: -- Deixe os delegadàs· que atirem ao !llvu. 
O SR. LEl11'E E OITIGICA: - V. Ex. ha de. comprehender ao menos · que, 

qmi:'ndo ·fç1llo por ·est:a fórma não viso absolutamente. esse abuso a que Vos~," 
:mxcellenci'a se ' í·efere, p~rque não 'ha . moti-vo algum· peseon:t ou politioo q~e 
me obrig ue lioje a odia r o Sr. Flloriano Peixoto; ao -contrario, se tives§e 
motivo pe_ssoal para és.tar. me . pronunciando por esta · fórma; que não f-osse · 
deÚmder· prerog~tivas .dq ·Poder Le~.slatlvo, em f~~e da Constit~ição, €u. ~_6 



644 

teria que acompanhar o Sr. ·Senado1' ·pelo Paraná, e ·bater· palmas a tudo· 
quanto fizeram o .Sr. Floriano Pe"ixoto e seus agentes. ·.· Mas não ·é possivel 
.Senhores, -a commissão diz claramente que· o Preside.nte da Republica não 
pôde· ser em · face da lei, attingido p.or qualquer resolução. do ' congress~ 'Na. 
cional. Pois se eu declaro -ca'm o.s meus >honrados . collegas: da co~missão, que. ~ 
'' . .. ' ' . .I 
qualquer · que seja a resolução do Cong'res.So Nacio'n~ essa não pfide at~in• 

gir o Pr~sidente d'a Republica, porque. 'elle ·estA . acobertàdo pela .. lei, ·POr ·,ter · 
deixai:1o o cargo, se eu não tenho interesses pessoaes e pol!ticos que me façam ' 

. àpproximar do Pi·e.s!dente da Republlca, o apar:.te do ~ot're. .Senador absolu" 
- tamente não tem ·razão de ,·ser. 

I 

E' necessariq que . nos acgstumemos a discutir neste recinto coni a ·im-
pas!llbilidade, com .a sinceridade de deposi~arios da spberan!a. nacional, e não 
esteJamos constantemente , a vêr,. por ·traz das ·p~Iavras do orad~r • . penaa-
.mento reservado, que não pôde existir, e que absorutamE;Jnte não deve ·entrar 
'neste :recinto. 

Contint1o a minha arg~méntaçã'o. 

O Congresso Naciona1 tem unicamente' de tomar conhecimentq d~s a.Ctoe 
do Presidente {la Republica e dos mótivos . qtie os deteFminaram e afinal pro-
nunciar-se •sobre taes actos; .pOl'que, Sr. Presidente, o que ha de menos im~ 
portante ne;;ta approvação · -é a pessoa oo. funccionario que decretou ·essai! 
r:oectida>~; o mais importante 'está no facto ·de que taes ·actos, um~ vez appro-
vados por deliberação do . Congresso Nacional, vã~ constituir 'leis do pabt; 
dec:reto.s que hão de ser executad<;Js, apanhando todll(s aS, relaçõe~· soci11-es, e 
todos os fndiv!c1uos a que esses decretos se ·referem por qualquer circumstari·· 
cia, e do estudo desse direito, que 1ê o <Ilireit\l do povo, ._ que é o interesse da · 
NaÇão, que tem seus represent~ntes no P-oder Legislativo é que está a obri-
gaÇão "de conhecer os actos, os motivos que o -dete~minara~. e approval-,o!'; 
úm por um, para que possam produzir effeitos .lá fóra. 

Quanto â pes~oa do fu~cciona~·io -que decretou taes actos .elle está em 
atm'osphera · differimte daqueqa que preside a · acção dÓ 'iPoder, 'Legislativo,' 
quanto â. approvação ·dos act9s; porque, ainda que approvemos estes, e!Ie 
não póde ser atting.id~ . pelo pl~~cediinento · do Cong;re~so Na:cional senão de-
poif! qUE; fôr r~conhecido culpapo pela· Carnara âos .De]3utados e em proces8o. 
outro que não o da r~jeição dos actos. • ·. 

Foi, por L~so;, Sr. Presidente, .'.que a commissão, toman!lo conhecimento / 
dos decretos submettidos á sua apreciação junta~ente com a ljlemlage-m, es~ 
tudou-'os ~la. fôrma 'do arti'go constitucional que lhe impunha esse dever.~ 

IQra, pergunto a V. Ex., pergunto aos ·honrados Senadores, que qu~rem 
estender esta approvação a todos o.s actos·- po.ss1veis pratieados -pelo Poder· 

-Exec·utlvo e seus agentes, pois se toçlos elles ~ão susceptíveis de ·· apr~rova\:ãd, 
esia ·approvaçãb ·o 'Podei· Legislativo influe no sentid~ de poderem tae.s acto~ 
~er convertidos 'ein Ieis- do paiz? Não influe. ·sr. Presidente, nós .,estamos 

. conhecendo . todos os actos praticados , pelu"Poder Executivo, ma::~, ha alguns 
~ : l'eSpeito dos -qu'àes a nossa' approvação ~nv~lve um abSUrd'o, são aqueÜes . 



<J.Ue o Poder Judiciario, ·competente · parà de!leu tomar · conheciinente já os 
d<~clarou inconstitucionaes, impossive:ls de . constituir leis Para uma nação. · 

Nó!! todqs sabe~ os . q ué Ó~. Çiecretós de . 28 de Fevereiro e de ·.5 . de · Março, 
que . creav,am o fôro militar, qué .decretaram a hi1 _marcial, que -resu.scitru'am 
a -lei de 1850, que _fizer!J.m com que -os . civis cah!ssem sob· a -acção do. fôro. n{i-
litar, . o tribunal judiciario, . -unico competente, já os condemnou . . 

· ' Or~:·· .p~rguiJ,to, que papel v~e faze-r o Poder Legislativ-o, appt·ovando 
hQje decretos .. que o . Poder Judicia~io na sua . ·soberania, tão ·grande como a 
ot'lo:.- J:> dder Legislativo, tão · grande como a do Executivo, "já. considerou. ·m-

·COniSti~ueionaes? 1 · 
, .. _o tSR. MloRAEs BARRos: ~ ,,& -nossa a~_pporovação -não ' tem o. intuito de dSJr' 

-fqrça de lei a. estes decretos. , 
0 •SR. LEITE E 'ÜITICICAt - Mas não pôde deixar de 1:er.:·. 
O SR, MoRA:Es BARRps: ·. ~Não púde ter . Não , se legisla por essa fôrma . 

·A e.pprovação ~ão dá força de lei á esses decretos .. 
.O 'SR. CÓm.Ho E CAMPos: - - Ha a hi uma confusão . 
}> SR. LEITE E ÜITICICA: - :Efstá enganad~. 

· Q SR. ~!')RAElS BARR0~ : -;-. O ,pontp é is·E.ntar o ·Presidente da Reilublica 
dâ;. reE,pon.sabilidade politica. 

·o SR. LEITEJ E OrTrcmA: Então é inutil o· <projecto, · porque o P.resi 
den.te da, Repub.lica não pôde ser attin~~-ido . .. 

· O SR. ;Moll.AÊS i'l BARRos dá un1 aparte. · 
O :sR. ·LEITE m' <orTicrcA: - ·:Ma8 V. Ex. quer saber como 'v ã.o ? Eu lhe 
. ' exp'lico. 
Sr: !Presidente, -rlã,o f di . e.·tôa, não foi a -esmo, sem ·razão plallsivel -que a 

-· Cpmmis~ãó " de·'. Fih<!-nças, estudàndo os . actos submetticlos · pela mei1sagem: 
ao ccnhecimentl~ do :foder Legi~laliv~. 'propóz a sua approvação, pri~~Lpal-

. I ; I 

mente áquel.tés que diziam r 'espeito á. emissão do ,papel..:rnoeda e aos •Creditos 
abertos. 

O SR. ·MoRAEs E BARRos: Isto, sim, · er'a leg;Lli.sar a emissão feita. · 
O SR. kTE E OrTrcrCA:- si a ·approvação ~ue pudesse vi~ do Poder Le-

1 gisÍativo 'se dirig-isse unica;ti:lente a attingir ou não o Pr-esidente da Rep'tl-
;blfca, o Senado tem motivos paa-a -: acreditar que · a:s · comrr;issões não , t·e-
·cuariam ànte este procedimentõ - o de mandar ru·chivar o ~tojecto, ·Ma.S é 
que êm quasi todos os decretos que foran~ submetti1:1os p ela mE:nsa gem, -ha 
div·ersas abertm'as de· credi-tos, assim coi'n:n· emissão de papel-moeda., creação 
de corpos, que são. factos permanentes · que 'estão :ng-uáu1do : illega ;mente ' ~a 
eSc['ipturação. ·dO Tliesouro, .como D.a org~nizB.Qão do exerciió, e que não Po-
derão ser regulari-sados sinão depois que o Congresso N a cion:Ú 'os' Í:ive~ á,p-~ 
provado·. 
' ( O 1SR. :M:oR&Es -E 'B-ARRos: - Esses acto3 p rep.isam de uma législaçãó ·es-

;peclal; ' não ha duvida alu; ·v. Ex. tem. •razão. 

,. 

-G SR. LEITEJ· E OITICICA: - .Perdoe-m-e, Com es ta a }'>:pt'ovação . . . 
O· Sk. MoRAEs Ei BA.ÍiRos ãâ um a pai·te. 

'· 

. ~ .. 
·i.:·...-,' 
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O .SR. Lm:_TJ;) E OITICICÀ: -'- ~;~·tli. ·pet!eitaníe-nte 1eg-ís1ádo . Foi; per isto 
·que ··:,~.s .• -comrílissões niio man·daram at:ch:ivar o ;prp_jecto. · l?as .. apJ;>xov;aram ·()s 
a~tos, -porqúe ,' sendo factos consumma(Ios, os, cteditos . já tendo sido âberto:>, . 
d;sti'iihu,idos e gast~S, .o' Pipei-n;oeda já ésta~ti<; , eni" clrCula_ç:ão, não e~à ' p'Os" . 

· . sive),. al'Chivar :este P,~Ojecto, 'deixando que este!; àCÍOS ~,'fi-ciassem sein a ' ~'~ 
cc;;ao ·Jegal nas rel(l.çõ·es jurí-d-icas e aàministratiV'as que iS'so .cria para·,-a · nação,_ 
e a -commissão o disse no seu pare em·. 

l\,fas, ·s·r.. Presidente, dar approvi:tção a 0ut~·os d~cr:etos possiveis·· -&e 
a,P.IJ9rec_el" POl' motivo: da revólta, a:· actos, já nãó S~o s6,m ént~ lle'Cretos,~ a a~tós · 
do !Poder E~eau tivo e (los seus agentes rpor· motiYo· da r~volta, ' ê além ·.dê ··um.a ' ' 
su:preriia leviandade do Poder Legislativo. d,escurar completamente a.'> ,att:i+ 

. . . I . . . 

buições que ·Jlie competem de ·est.udar· os motivos que teve o Presidente da: 
'Republic'a . -p~ta expedir ._esses actos, mais ain·da ;-· um a:cto de incompetench. 
que nós. nã.o podemos ··prati>éar, · por.que Sr. 'Presidenté,' desde que o § 4;, d !> 
<t~t : . 8íl ~la . ConstÍtui\;~io deel~r~ · que a s · ,autoridades· q·ue -tenham: · orden!J,d.;; -:' 
me<li'das são responsav-els . pelos act~s conú:nettido's, não ha poder n~nhun:~ 
neste paiz, neni o executivo, ~em q Iegi~lativo ~o~ todo o , Congr~ss ci e _os dolh • 
reunidos, _q-u_e ~o~am tolhe~ a . acção dà 'Poder- Judiciario 'q.uanto "a re~pons·<~-- ' 

.. . • • • 'I ~.. • • ,... f- ' • • • . 

bili'dade dess es agentes res·:Qonsaveis pela Constituição, porquanto . o Poder . 
Legisla tivo, como o Poder ·. Exe.cutiv.o, na,da .. podem. d!"~·etar que :Hrk a -'Con- · 
stit'llição naquil!o .que -~lla . tem, de ex]Jress~ qtia~to . ás' responsabilid~de~:. 

· Demaás, Sr . Pre'sidente~ .essa a,ppro:Vação incon(\i'Ci~nal -á todos . os acto:; 
vae revogar e relações · créadas, dapas pela Constit~ição, pode.r algum' .:[o pai>: 
IJ6de 'revogi~p e quê enh·eta11to. ficam de facto revogadas .. 1 

'Sr. Presidente; -o· mais bello titulo da ,no.ssa ·t:;nstitu.i\:ão,_ é aquelle . qu'.' 
se inscre_ve sob a sec'ção segu11da, é o Codlgo.-rPoli.ti.cq (i_qs direitos: {)ft Naçãr> ·. 
:Bt-asile!rá - · ~onquista da liberda;ãe; -coil·qúista. de ci,;_ilizaçã~ de tai ordem qup· 
marcou, desci e 'o dia 'em . qtie eÜa foi.' aÍ1,3an~ada e~ uiTI1~ J-uta? de sártgue tn:,-· 

r • ' I ~ ,.! • • { 

mendá, a consagração em todós os ·pactos fundamentaes; é o titulo -que se 
inscreve - D~ -d~·olaração dos direitos,. · · · . 1 

• · ' 

Pois bem; enti.>e as medidas pra.ticail'as pel0 'v~ce-iPresicle~te' ela; Ret-'" '" ' 
'biica, em. seu nome liÍ.divfduaJ, como pelos : seus agentes res)>onsaveis,- r és- . 
ponsaveis é~ - face ' da Constit\liçíio e ' ~rtja ll"esponsalÍiJldade não põde sm· n;u~·-
d Lda,' qualque~ que ~ej~ o voto do Congresso ]'fa'Cional ou 'de quaittuer . pod"r ,,. . \• - \, . ' .. ,. . ~ . .... . 
d,este paJz, -encontro parag>t·aphos que .entendem. com a ctos que fo~·am in'ati7 

· · · cados, cuja ·tiermanencia existe ainda hoje, acio:s que são 'ivpprovados -pe-h 
· Poder Legislativo e que ,:vão continuar· ; fe~iv · esses . direitos 0 fràn·c;i:ri~~te 

con;àgrados ila. Constituição. O ·:Senaà·q ba: de :ter prucie'ncla de oÚv·!~r .en'urrie·· 
rar él'!ses· a:ctos.· 

Desde que os honrados senadores rubs~!~e1;am .por meio ,dé'. um JM'OJ~C~o:-dr.: - . ·;. 
· al)provação de 'actos, amilistiarem o Poder Eixe'cuÚvo e os' seus agentes, .pre;-
t~nção que não ·alcançarão, pm·q~e, co~Ô acabei ~~ direr.c, . o l'oder Ju~i~la-• , 
rio não ' ·se· submetterâ. absolutíi,Il)ente a esta decretaç~o .illegarl ' do Poder 
L egislativo; ·· de~de 'qu(,) o Congresso _appr.ove tn,condiéi'onaimente os .actos ::lll 

•,..,t 

J. 
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VIce.~:p_tesicle~te da .cRêp.u!'>l'tca ·e c1os seus agep.tes ~ re';'po:nsa,yeis; per-gunto~- " I 
v.oto' do 'Congresso póde evÍtUl' que esses pomens, que foram' feridOs . em- SCUJ!I . 

dlteitos · e cuja pe~anen.eüi · d~ J~e-são 'de direitos .contin_úa, vão ·. âenÚnci<~ ~· 
· a:qÚelles · que pra;tica~am _essef! actos Ulegaes, q·ue cumt:}ríram medidas de ex-
~p.çãe em abuso, na · fÔrma da Co~sÚtÚição '? , · :. · 1 , 

Entretant~; - essa .: denun·cia __ e~tá: e.ic.PI:ess:a no· 9° _do :ovrt . 72 .da ·Con-
sbtui.~ãq:- '!'I!;' __ permittido a ··qmem · ~J!Uer que seja . ·l~Piresenttl,(', ·mediante pe-

. tiç[~ aos·' poderes. publt,co~. ·.denunclar '.[!busus das autor-idades e· J;iromover· .-t 
t;'esponsaipil-idaàe dos · cuJ'pados.'' . . 

'
1 

. 1Si se appr_ovam os' actos . ~n:aticac1Õs pelos agent'~s do '- ~6der Executivo; 
pex·grin1to· ay Henadu sl ó seu ·voto tem a preténção ([tJ revogThr o § 9" ·do artigo 

• , .\ ,, ( , • 1 • I , " : { ~- • 

'27 · da C<)Nstit:uição, ·ev itando . que ·aque1Ies que foram fêri'dos nos seus.' di·reitos 
pos_sâm i1r den unciá.r . 6;· I:!Ui:p'a•do~ ~ pedir . à st,ta punição .. ·Nilo .IJócle ter esta 

• prelençil,_, . 
o Sn .. MoRAES BA_RROS: ---: A responsà'bilidade· peios 'Orimes commuris con -

'tlnúa intei-ra; · a appr.ovaçáo dlrÚn.e .rupenas a respons'1bililladf3 politic~:~.. 
<. -Ó sr.·~ LE~~ :a OITicm\.: - Politich? Eu não; sei qual é ~ re.s'Porisa.bil!da.de 

. polittc'a : á~ agente.·· ~ ., · ' . . . 
O :S_R·. lW?RA'P.l!l R.ffit:os: ~ :ror cr-imes de li'esponsabilida lll) e não por crime.~ 

commun». 
O SR .. "LEITID El 0 1Tic.<ICA :• - .O agénte não tem •re;ponsabilidade. 
O Slr " Vrt".BNTg i\'lA<ÍrüLu: - - V. Jflx. est:Í .. raHando' coiitr;a as co~clusões ·· d•J 

. p;~r~e;~r - dtt comm.issão '? 
·\ ':.: ' '0. SR. 'L~~ ·F! OtTIO:Í~A: ' -c- · J~ -h~ntem v. ' ·mx. interpretou a:s pa1avr'l-S 

'·ela commjssão ·cly tal" i:noi't'o,. como que provando que eu ·rião entendia. de grani-
m,a~ica, c que hoje me (! oiffi:Cil dar;IP.e qualquer . expliç~ão. 
' o SI<. VrC~T.rJJ: MACHADO; .:.... ·o 'parecer conclue ' pela a pprovação dos actos 

· ao PodÚ EJxecutiv<J: ··.v. - Ex. _assignou _esse 'parecer e a,_gora 1 ~stá .faDando · 
oo;n.trtt . Ji . • ' • • 

O SR. J~mT-m · _É .OITIOIOA: - .Oh! ·sr. ·Presi-dente! O h-onra do <S en ruclor: att -
t·ou-me -;J;ri.te-h'onte~ tlm aparte que ·nãà ouvi, e .honten1 em plen o Senado a 
lgh;âo · de · não· ser gram~atico .. ::· 

:0 SR : ViCENTE ' MA.eHADo dá um apárte. 
'O -SR . · LEITE E . OrTr®cA.·: - O_t{ç~ S. ·Ex .. fallàr ag-or(,. e estou:·v-endo qu e 

· continÚ,a ~,•perism· que n.ão.'sef gramm.atlca : Pare-C~ - qúe ~casa tocia me est(t , 
co~·preh~nd.enào; o honrado: sim·~~or . só .é quê . tem o. p-riVilegio de Émcontrac 
nus mlilbas pal~vr.f)l!l .. essa çonclusã,o . "' 

0 Sfi. Vrcr~NTE - M~CHADo dá urp .a.parte. 
{) SR. -LEITE, E OrTrCICA: - k h-.! m~-~ o ;parecer a p,prova oP. acto·s m eneio• 

nados, I') á mens·a.gem e · !l(lSeS actos' ,i á à·éclarei. ;na·c1a , têm CO~ OS {1-J.reitos· inc1'i-
vid-üaes<· 

O •$R. VlCEN~ -' ]II[A.dHAIÍO dá um: aparÚ: '· 
O s{ .VE11'E E ·ÓITICIGA: , - /0 · projecto · à lcan:ça os agentes que cumpriram 

es!!Í"S acto11' mencionados n a. m E'.n sagem; os minif!:tros .que referenda:l:'a~ - os de-
:~ 'i ' 

\ . ..:.. 

/ 
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eretos, · aquelles que r:tJ-Ceberam os cr,editos, ,que os gastaram todos· e 
··agentes · responSáveis por ter~rri cutjl~~idp. uma. ordem, iflega.l. , .-!"" 

b SR." Pt:N.HElRO . ~""qHADO; - ·E' ·:umà. coÍ);clusã-o ,logica para ' a . cemmissão 
propvr ·a: rejei\lão da proposição da Camara. .- ··· 

o . SR. LEITE E OrTICICA: - ' Não, · J>Ol'q'1le e na:· tem · effeito 'ÍJ<.Lra · o~ . Cl ue 
' c (.'titã:o ••• 

. : Qutro, -~Sr. ~r'esident~ . . Todoi> riós ~a;bemos ·que dur~nte o . estado de c·l· 
·tl9 houve vi'olaÇão :do làr domestico do cida:dão .. 

Fago •justiça ao hon1rado Preside~te da ~e.J>ub!Íc1!-.i. . s·: Ex. não· i1odla .t!Jr . 
'ó't~e!}ado ·semelhante·s áctos, não ... os ocd~nou. 

: ·U~vla .1•es~ cidade. uma turma de. : individuo~ .. . 
O .SR. CosTA AzEv,EDo: r.::_ E · que se dizia\']i de .' gravata lavada.. . 
O SR. LEITE E OrTicícA: -' ·'· ·; qu~ se di.ziam agente do Podér .Executivo, 

que infe!izm·ente receberam esta investidm:a <e que se ·~proveitaram .:d~saa 
cí_r.cumstá:ncia para commetter ' vinganças· indiv;duaes. . . . 

Esses indivíduos abusaram 'do ' lar domesti'Co ' do ·cidadão, _ p er.gunto: · O.!'I 

'IJonrados .senadores querem. q~e o~ . offertdidos fi~uem pr'ohibidos de ·v.lr .Pedir·. 
aos ·poderes · pu.blicos a punição dos cr imin,osos? · ·- - ,: 

·Demais, Sr· P.reslden.te, o· ·projecto .15 diz ~Zil): 
Quem -desconhe-ce, quem .póde cha mar-se á 'ignorancia · de que; durante 

esse tempo m .eàonho da .revolta, lÍetive cida~ã9s .que f~ani · sentenciado~ sem 
ser por auto'ridade regular, sem ser em nÓme da lei € sem.· ser:' c'om as t.o-:--
malidades que a: lei não cr.eou absolutamente par.a . semelhantes julgamentos, 
porque ah!i está o § 31 dó mesmo aortig.o que mand{i. fica r · ábolidà. 'logo,:a ' pe;na 
de morte? 

.Mas, senhores , é possível negar ã ·fac-~ desse paiz-, q1:1e . houve inà,ividuo'i! 
que fora n:t tuzila dos dentro das prlsõ~& e. a t•ê barbaramente, deixando . os ca~ 

daveres · Inse~ultos, e tuào em nome dO, .Pr,esidente da Re.publicà? ·E os nobres 
. . senador~s querem que · esses indivíduos sejam a'bsolviÇI.os em, nome da ' lei? ' : 

o SR . ·MoRAES ·BARRos : -São crimes cemmuns que . não fi<Jam app!'ov!tdo~ . 
O SR . .. LiiliTE m OITICIGA: - Eh·. Presidente. estoü. vemlo que a . tbeoria daS 

comrnlss'õe;; estâ. v-ingando perfeitamente. , Dizem os nobres senadores: n6.! 
da mos approvaçã o a esses actos, mas <Urna a.pprovaçã.o J:5la tonlca' porque ~a a· 
dam.os qu,e os trlbuJ~aes tomem corita desses. assassinos. Mas os . hop.raÇI.os oo.-
na dores não são gep.erosos , os •honrados senaà.orres coht'eltl 13om a . bandeha ·da 
mlsericor,dia oS" .. crimln6sos .e mandat;n~nos ao julgàmento dos tribunaes. 

0 SR. MORAES, BARROS dá um a parte . 
o SR. LEITE El OI'TICICA: - Se 'os. agentes do Poder 'Executivo não . têm 

t·ê;sp-onsab!lidade politi.ca. si os agent~ ·ao Vice-P~esid~nte da· Republfca rüio 
s?.o atting.ldos por esta lei 'de, r eli.i;JOnsabilkÍa.de, si o Vlce-P1;esidente d'a ··Re-" 
pu.'blica . unica autoridade em questão, não· ,pôde mais ser attingido P,Or ésta. 
responsabilidade i:>olitlca porque jê.' defxou· " ~Jargo, a qué ' vem esta a;ppco-
yaqão politi e,;, ·ao;; .seus actos! 

.. ••. Ah ! ... Sr , . ]?residente!-. E : opor isso que as ·commissões quiwra.rri _eyitai--"a . 
l 

.. 
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~c:ção ' .(lo Poder Judiciario .. Nós não estamos- legislando .para o presente .nem 
para o . passado; nós. estamÇ>'s firm;;mdo princi>I~ios que. ficam nos annaes dé 
nossa historla-:e ·. q.ue •. p.dderão ser<v,lv _amanhã, cjuàndo, ,porvent·ur:a, o g'o:ve1·n.;» 
.i:enha.·de se achar· a .J:iraços c.om urria revolta. Posso até chamar em meu .au~ 
31õilio . a irri'são dos aeonteeimentos •humanos, porque aquelll')s. que . foram·:oH 
primeiros promotores das medidas de ex,cepção a ,que ~oi a;utorizado o Pre-
sidente da Repttlb1ica, como a de , lO de Abril, aqÚellés :que, est11-v:am d,e accôl' -' ' . -do cone o :Pn!s'dente da RE'ipublica, q·u-e coparticipavam- de seus actos, que 
agiram ·francamente · ·cem -elle,, •posteriormente f.oram apan'hados . e · enviados 

- '· 
ãs .prisões de crime comi:num, transformadas, p·or um .decreto . .inconstitu.c!o-
iJ.al, 'em . prisões 'P-oliticas, .. es•ses mesmoS. foral;ll declarados trahidor~s á patt~ia 
como si' a desnrucÍona:lização do cidadão tmdesse ser f"ita por decreto de p?der 
algum. 

!Sen•horel:!, já d!sse; não estamos Jegisianqo para o passado; o passado 
de:ve ,ser olhado .como un1·a treva densa na •:vida da. :<historiá deste pa!z par11 

que os cidadãos brasile·iros olhem-a ·!!ervindo-.Jhes . essa tre~~- de pr.evenção 
par;;t a , liberqad:e deste paiz, que nunõ~· perigou tanto como neste pel"iodo d:~. 
RepubliCIJ," 

E' a liberdade, _é a garan\ia do cida.(lão no fut1;1ro que devemos resgua~·.

dar, essa Uberdade tãó fe rida nestes ,momen·tos críticos :em crue cada um que 
se diz o sahrador dà patl;ia não ·passa de u~ ganancioso d~ poder. 

Amanhã, se por :ventut·a tivermos de repelJ.ir qualquer ameaça de . ot-
fensa á soberania 'nà cional · serão os nossos :votos ·de ·hoje, as Iiossas op!l1!ões 
. ma,nifestada>i ~ na ·tribuna en; ra-te Oi\. n:açâo q~-e rhâo de justificar ·as · m·e-
<llda~:~ de excepção qu~ vão dêsõe ~ prisão sem proce:oso commum até o e.s-. 
earneo. até o , fuzil<tmento; e então,:. aquel16 ~<Ú.G ·· f<h- 0 t1epositario da . torç;:j, 
·1rá procurar ;na aJiprovação ··inconstltucional q·pe d~u o Congresso de 1895, 
aos acto·, dó GoV·erno a justificação dos actos Ç!e tyrannJa. 

·P~ · i"so . 'eu . dig.o, <$r. Presiclente: ;o Co11gresso Nacional' não d·eve ' 1}1'~
occupar--se ·'Com as m.ise"ria's do à ia de hontem, com a h~di!mdez pratiç.àdn, 
por esses homens, senão p•ara proêurar fazer com que elles sejam. punidos, 

••!'>ara que amanlilã este acto' do Congresso nãe si•rva .de justificação aos instin-
. \ ' ' -
_ctos da barb!l'ria e da selvageria • 

.S-r. Preside-nte, . . pretenderão os ·honrados senadores que o voto do ,Con-
gresso N<:wi,onal ·revogue o artigo da Constituição qu~ fez ·com que os mHl-

. tares ile · ma,r e terra tenha,m as suas patentes garantidas po•r lei em·-toda a 
sus. ·plenitude'! Pretend-erá a Congresso Nacional que seu voto faç:a com q)l8 

' . . , • I 
·e,;ses individuas, q·ue podem · voltar ao seu paiz, . pa,ra serem submett~dos uos 
tt·'b'llnae~· co~pet,en.tes e delles _recebendo a :pen~ em V.irtvde da qual 'podem 
tHJ:rder as suas pa tentes, f.iquem fóra dess.a,s patentes, de ,acc(\rdo com o de-. ' 
çreto inconstitucional · do .P •residente da. Re);}ub,Iiça. 'que dellas ·os ·.privou:! ,- , 

Não ]Jóde ser . O Oongresso Na cional não tem competencia para re:vogru: 
~; .rtlgos da ·. Oonstitl,lição,,' .neJ!l para app-rovar ;3;ctos:. que ylj.o fer-h· df'l frente. 
aq'ulllo que é · ga.r-al!lti:a i,ll;divíg-ua) dos dil:eitos ' do qidadão. ' 



·. ·, 

\ 

o SR. MoRAEis. ·BARRos: - . Ningue11~ . t em. essa Iiretengã'o·. 
' · .. 0 SR.: LlillTE E 'ÜITlCICA: - Se assim. ê Sr . . Presidente, ·'se. e8s-e~ 'a~tos . não 
·Ix>(lem: ser . appr:ovados, se:.os hon~ados s~~adofes e~tã.Q de accOrdo comn!}sco, 
.,;-e não Çonhecem .taeJ? 'á ctos, . se . não .sabem . d e 'que se t rata , elles n ã o •POden1\i .. 
ser . ·appr,ovados, ·porqlJ~ : a condição essenc-lal . pà ra. o c di-erio do Pod~r . Legis-
la tivo, · 'Como de q•ualquer . juiz, é con).?.ecer o f ac to, sa;b eJ:. dos document os q ue 
QS ' justificam pat•a depois pronunciar-·se SÕbre '.el!es . pró OU conti a · ... · 

' I ' , ', , - . '!' ' , , • 
O !SR . · CosTA AzEV;EI>o: - Apoiado; é yrecizo conhecei-os. · -

.... o SR. 'LmTEl El OiTICidA: - Sé .não os. conhece, se na~ póde dizer q·ue ·.elles 
· fi~am tcidqs desaP'P·r?:.vado~ como poderá, dize;r t a in.bem ·. q'Ue· fi cam todos ap! 
.provados? · 

,·Nilo é .. possiv~l . q~1e 11ma 'COr·pora çã() · respeitavel CÇJm o ··o ·sen a.ã:o' da R.e" 
publica pronunci'e-se por esta fôrma, q·ue .eu qualifiquei de·''levianda de, .de 
\l~scurament; 'd~s s.e~s ,ae~eres , .attvihuindo a i-nda m ais á Cai11ar a. dos Depu·-
tados procedim.ento ig!la .l . · . '' \ . 

Wã o.; pa ra honr a da .R epublica, para hon•ra do s.e.t11 :Poder L egisfatlvo, 
p~.ra e n sinamen to do !futu:r,o, p a_ra .Hção aos ·v indour os ' presidentes ?a R e-
.public~ ·de.ste p a iz, q.ue . n lnguem s'a:9 e qua'es· serã o, é ·n ecessario .que ' f~que 
ésta];Jele·ci dp ci ue .o. J"oder . -!J~gislati:vo ·só a ppr-ova aétos · que o :m~ecuti"l'o ,' na 

·fôrma da ·cons tituiçãó, t ·rouxer ao seu cành~lmentb, ln.st r uindo-os · d~ ~odo 
. a J»:op_6rcionai· o: e::,::en ;icio . legal. e Ieg.itim 0.. da(jPDi-ova~ao dessà:s ~é~li d.a s ·. 
de .. ex cepção! · 

·,Srt . .. Pres!dent~. quando eu li hoje em q.iver.sos . jornàes, n os extrà.ctos da 
Sess ão · de hontem, um substitutivo <J!p r'~sentatlo 'p0lo sen a dor .pelo Para nâ:, 

... , .oun, ·. asslgn_:t'tUl '~ <}., dif1'ereJ1tt:!l COJ!eg:ts s eu,, CO!.!'i ~ . ·J)hrca.se -- são app1"0VC~-
•' · dO!f tod.es ·os aotós •do· Presj.de11te ·da ReÍn~blioa e. seu.s age·~tes j'esponsavf:i,y .: 

dec.Jà:ro a· V'. E x . CfU\l m e senti possui do de u~a tr-iste~ pr ofun da. pelo .f u: . 
·turo ... 

O SR . , V WElN1'E. M'ACH'ADO: - V. Ex . . p ergunte; á Mesa qual fói o subs tl -
t utivó apresent:ido .· ' 

·0 SR. L EII!'E E 0ITICICA : Refíro~me a o gu,e li, guiei-m e po;r. a quillo que 
' oi'. . joru<tes p!Jblicara m . "; ' 

' o · S'k :V'rcr;:l!ifl'EÍ MACHADo : - Não ·f oi o t}ue se aiJ'resentou aqui. 
' ! • 

\ O SR. LE:rril E OJTrCIOA: - 'Sr ., Pnisiàente, quando . os . nos·:;;os pos t el'O., , 
·.a y ·u ~lles qu~ nos "hão,.dé substit uir ·nestas cadeira s ·oú em ··outras q_u~ dig am 
·respeito "á . polittca .ge;r :;hl do · .paiz l.erero i:J.O~ anna.es do CongFesso Ná ción a: ·· 
em .um:a ;pagimi. da? sessõef! do Sen:otdc .que diversos s <;lna dores ·pret{,nderam 
dat· ' es~a at)J}r-ovat';ão \ ncondlciomn a actos C:tue não cont.eciam, elles dirão 

' >:!omsjgo; a.o estu dwr._ os fãotos de ' hoje _qu~ ;.s_ .. paixões poli.tic~ do· principio da 
R ep.U'bUca foca m a·ema siado aecesas ... 

O '811. . .ToÃ.é- ConnruÍ<o · ~ Foi Dará SIJ.lvar a R e·publicÍ... que eHa-s "e acce11- · 
oeram .. 

Q .Sn . LEITE' E 0 ITl<:!ICA: que OS di'versos momentos p oilticos, a tra· 
v egsados . por a quelles . homen~, ·,.foram deina sfa do perigoso.~, até a o . J)oÚtó de 

'i 

\ 

.. . I 
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fazer co.m que, depolã da. v.ictoria, :quando a Repulbli(;la __ astava ~sentada) já 

na paz, jii. reconhe'Cido ·o principio de que este paiz é ~sencialmente t'eP'U-. 
hli<J.<lonO, q,ue deseja a Republica ~lo. instincto natural que -~oaus nós, 1,-"dl-
tantes da America livre; temos de nãe q1.1;erer privilegi-os de nascimento·; •to 
1_:)0nto !de fazer . cqnj..· qu.~ e.sses homens esqueces.st:~ _ poer · fuom.ento a ~rando 

·re&ponsa,bi!idade qU;e ·s~lYre enes pesava .e as- conse('{uencias . perniciosas ~uc 
!J.SSUI~ira.m; perante O· futuro, .p_ropondo ·tima ap~rovação como essa, -que, de Um 

. lado .vai de encori{ro ás attribuições de qutro p~der ; e de · outro ·laclo inm.J'iztt 
compleiam~nte a · Constitutção '. da . Re.~ublic~, p')rque S r: .. ·, Presid<'nto .... ' •. ' . , ... 
· O SR. J;,STJ<JVES JUNIOR: ~ Então n ão quer-em a amnisHa pa;·a. esL!u·oci7 
1.nen.to de tudo? Em ·fàvor dos revoltosos t udo, ·e t:udo contra . os qu.e d.e'fen -
deram n ' legalidade. 

O ·SR.. CoSTA AzEYED? : Para · os 1;evoltosos ha os tribunaes ; cha m e-
mó:l-os a eHes. 

·ç .SR . Es;rEYES JuNioR: Andam pa'ssea-ndo· pelas· l'URS da· ddade'; estãó 
pc•r ahi ' Jlllli•to á. vo·p.•tàd~ . Esquécem..se se111\>re dós · Jnimig~s da lei, ~ tudo · 
.ach,am PO\]C\), .'C011:tra os que Sttstentaram a leg-alidade.! Isto é o que: desgbst;a; ' . 
ij o qÚe . incoinn:nóda . 

{;> SR. LEirrrn E OrTICICA: _:_ Sr. Presidente, o / a•pa rte do honrado Sena dor . 
por Sa nta ICatharln·a fere o~!tr·o poi~to· que preciso .deixa~ ex.plicado .. s, Ex .' 
nã~ ~ntend~ ql:Íe· ·se- devé ser ta,nt~ contra uns como coütra ou.tcos. S. Ex ~ 
.não parece convencido ·de que nao -of.fende assini. l:!om o seu a parte senão a 
'Constituição -da R~publica; .1S . ·E,.'C. vai convencer-se de que nã~ tem razão 
u.esse a.pa,r·te ·que tem (l_add . p ór di·versas vezes quando s~ t rata do assumpto , 

·O honrado ·senaçlor .d-iz que nós outros nãJo somos just os quando pug:r:.a-
mos por ·.e~>te princip\0; -Jlão ,para·. attin gir ós cj_ ue sé rebellara m , mas par~ . . · . 
. crear medidas de exGepção contra esses._ que tora.m jlefensores . da, R epublica, 
quando: q· que queremós é prevénir.' os depositarias. futuros do pode~· .. . 

0 SR .' ES'l'EIVElS JUNÍOR ... - Querem o esqueclniento sómenté para os. r e -
voltoso::p 

0 SR. LEI'l'E El Oi.TICICÀ : - Slenho.l·es; o q ue temos nós · com os Crimes dOS 
. - . 'I 

t·evoltosos, quanQ.o nós todos condemnamos a rev.oHa? 
Qu~ eHes commetter~m crimes, n ão ha duvida nenhuma, estavam ~o seu 

. papel. I!'lt"am . inimigos · da Republka, eram inimigo's das :autoridades const!. 
t uidas, <'lSta·vam em. revolta contra o po'der, desafiavam c6ntra seus feitos' a~ 
balas legaes, . ·comrn.ettiat~ ·um· crime· nessa o-ccasião .... . 

O S.R . Cos~A: A:õElVEDo: ·_ .Sem du:Vida. . • 
: O ,SR. LEIT:El El OITICi:CA:·- -.- Mas .o Governo -caminqava .. contta elles em nome 

da iel; em · nome . da Just iça. e devia · suibjugal-os •em pume -da lei, p:elos crimes , 
~ommettido~ 'contra as · autoridades, ~ontra a Constituição, contra ~ lei.:.Esseij '' 

· attehtadGs; ·que . .- todos ~s dias , sê. 'c9inmettem na guena çjvH, -exigiarh ÇJ.a .a uto-
r idade a calma · ·e a energfà necessá.rias. pa t·a dorriinacr essas cabeças, 9.8 chef~s 

.ela · revolta e seus .·a:panig·uad~s ' no . cam~ da- hataà-ha, e· de_poi.s de venc.el-o=. 

• 
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éhamal-'os ao se'ie ·da · náÇão,::: tomai~!Js .pelps. tpulsos • e ~eYàl~-o& c ~~s ~t~ibunaes 
'lue ' 'os tinha ··' de julgar. ~ ~ : • '' '' .,. 

'·. · ·vozES: ~ AI>oiado · · · ~ · 
'' .0 SR. LEIIDE E Oi.TICI\')A:. P.órque a ·revolta; Sr·.'· •Presidente, só -podia,· 

, "!ier coi!lb~tida pelas armas, em nome . da le1, e a leL ·não dàva ~ d-ireito, a 
ninguem .para, depois de fazer Jl'l"isioneiro,• o que a ti-ansg,redia: atar-lhe -os 

, ptilsos, e ''.arcabuzal-o, •po:rqu~ .. nes~e • caso os agentést da wutori'da_de · torn~- ·. · 
vam-s~ mais revoltosos do que os . preprios revoltosos, . mais · assass·inos. d':.i 
que- os ' outros "q'jle eram defenso~·es daqui:lla: que eües ente:t?-diani s Eir 'llJ.'1'l. 

direito .· 
i:nas aquelles evam <tefensores _ da. lei' a qu" tinham lil d!'ve:r -de •obe·-

decer e os outros não tinham lei nem patria, davam-se· à todos. os - ~rimes. 
\ ' .. ', ,· 
Que diria o nobre senador de· um juiz que 'foss_e atacado por um faécinora 
(!; • depois de ·prenàel~o, em vez· .de . o eri'tlregar á a,utorldade para · se1: julgado, 
l~ . cusJ)isse no . rosto, lhe ·Corta~$. e-as mãoso? .. . 

. o ·SR. · ESTEJVES JU'K~OR: - Então esses são bandidos? 

o SR .' LEITE E OrTicrcA: - 'São bandidos . contra a ordem ~.ul:}lica,. ·ba:~di~, 
dos politi'cos; e quando V . ' Ex.,_ com ' os documen(os em ,mão,.- mostrar factos 
'horros.osos prati'cados pelos · r:eyoltosos; ha de e)'lcont'r a:r, d;:t . par~e dos·· que 
a:S'sÍgT{aram -esse parecer, a:o.sim como' dos _que não qu~rem approvar todos 
'os á.ctos dos agimüis do Po'der · Ex~cuti'.;;.;, 'a 'repulsa, a .rep~ovação dessú 
aictos ,·. mas , ha de taJ;Uben~ : nos :permittir, como o nobt"e Senaiior'" llo .Piauhy 
fez ha· poucos dias, que condemnemos ·esses a gentes ela autoridade que, pre-
valecendo-se · da. força que ti11ham . em mão~. não foram ao cam'PD· de 'Qatalha 
tia ter reveltados mas fria e caJ'Culadamente roubar a · vida a esses · cidadãos, 
e muitas vezes 'quà,ndo elies nã.o tinha~ tido parte . na revolta. ·nem erain 
criminosos, 

Vê o Senado que as .Óommissões, e~tenden'do que o projecto da Camri,i-.q, 
referia-se unicament~: àos- actós do Poder E;xeq~tivo à:m iriclfcados, ··o fiz~ra.m 
dê .accõrdq c.om a Constituição; 'CÚmpri-ram a lei, pprque não pod'am admihk 
cíue a C amara· dos' Deputad6s propl.Jzesse · um projecto que fm·iss'e a Consti-
tuição invooinde a esphera ·das attribu ições do Poder Judiciario, ·e fra.rica'-. . . .. . ' ) . 
mente deciaraKam q ue o projecto da ca;mara :iião podi-a referir-se' a outros 
act'os, porq·ue actos inconstltucionaes ne~ o· Congriss'O ·Nacional' nem 'poder 
.algum deste pa~z podia approvar .' 

:Sendo asl'lim, Sr. · Presid~nte, não compre1lendo porqu€ se faz barulho 
em torno deste projecto e do parecer 'da commissão·: Quereis .a·ppirovar. iricon-
di'c'lonalmerite toâos "·os ' ~ctos; ~as ó - c 'on·gresso . não . tein- competencia para 

· l~to ·· ~ só tém o deve'r de conh~cer dos ,_ actos s·ubmettidds ~ stia: deliberação; 
'de v é . resalvar sobretudo a responsabilidade . treme'rid<J, ·- que"' sobre elite . po,í'!ia 
:recah!r1 . se· -~Úiz~sse.' ap·prov.~r os . h_orr~res que·. todos os dias' éstão.' sén'do ·de: 
n:un'cjados. · · · · ·-- · ~..... '· 

O . .SR . .ESTE'VES JUNIÓR . dá- mh !~!Parte . 



\ 
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. · . ;:,.:O~-· 'Jj~TJl: . EJ 0-r~rcrcA : . 7- Não :â ·!\. imprensa par.ciai; não se chamam . .:: 
:im·ii.r:enr>a; -:-; agu ()lles .'que_ vêm pedir · ads poàeres pu·o1Icos · o · pão para irull:.% 
·fam·ilias . .. ··(H a ttm . aparte .") ' . · - · 

' ., ·, ' ; •• •l 

.. -... ;; · ~m nome ·.:da. .:Jtlii>UlYhca; _ I! ne<!es_sil:rio que !)Sta. q u"tlstão termine, par_a 
, ~!fya.:. 'gªra(ntia . ê p~~cis<D. ·que; a~ pa1xoes se l;lalem! ~ l:ntoler.ahcí,. . não' tem · 
,;li.razid>~ _,vap:tagem algú~a . á. . ·R~pu'blic_ai ~ ;. q-u; _" remo~ vil? to, d-.:;:,;01~·, :te, tref> 
a,nnos de edios, .deepaixões. acce~as, e que a P.epubhca. sé ~c·na emPobrecida .. · . 
. ,,' "p'JV(, ~R. S~NADO~: ..,. . Qu~e!l -708 cul;ados ?: . ' 

. O -SR. LEJITEÍ . EJ Or'i'iercA: .,.- AqtieHes -que .dirig'iram; V. Ex. nã.o p(l_de 
··· 

1 tiriJ:f delles .a pesp_onsab.ilidadé . q'u-e a: ~1is-torta; lhe~-: ha \ de dar . . N::J f im dp· tr'es 
;miÍ,9s ' d~ - gpve~-!lo, . essa :poÚuoo~ ~ntol'era~t~, . qu~ nã_ô qtiet· es·queJer -o3 factos , 
que , não-: quer . a]:>~fol\.11 @s · pdios·, ~ue -~ão: ·q·uer hau:rh•' ·(!e todos ~s ~ra:z;E)res . 
da. v'c't~~üf · q•ue é o d~ ·,.paz; . .essa . ínt~Ierancia, qU!;Í tei11 feito cojn que a~ 
sessÇ)es no -co"ngr~~-so estejatn todo_s os· <'!as -ac se:v i.ncendiàas com as diseussõ·es 
mc~·:t_·rven_i;!nte~ cl~ nossas · miser.f;:ts, · das ·nossas desg~aç:~, doíl .. ct·jrpes , pas 

:' nd'ssôs .· pa:~riciíos, ~ssá :: i\1tol'eranoia • · t~m .· r~duzida o povo bras·\Ie:ro · á cir-
-~:J:un~t~:vcia de· u~.:(mehj[i~o á: -p:ró-cura do:;~ m,e:os . de su)Js-ist~'nci-'1. . que todos 

'.Os· .'!l.ia_s ·.se :i:or rla>tri rp.ais , diffice:s, exigindo ' augmento. ·, ~e ·sala>rió, . .desdEl ' o 
pobl'e "até ~'âs altas .-.·classes-. . - -Esta - :política que -· deJ:>o;s ·da .yictó;-ia, :,não 
que'!' a. bandeira branc.~ , que ,colDre tod~s . ·a~ yenc:dos e q.11e at{> os' Gotr!u_ em 
18"70 na corfimill'l~, _ €~- França; .est~ QJ,Olitic~ q~ue quf?r levar· ·o adio _ po}i-

··tÍ.QO,• a. ·gúer"ra: CiVil ao .:extre:{llO, de 'dorn,in~r Q adversario, PE'in. forç:a, não dá 
,J;,!*'!l·ltado~ .ianta:josos, neirl.· wesmo> áq\}e!.!es que, estando . hoje <lO~ a ' "part\3 

,, f;r:te,~ pÓd~~ ser,: a lcànçados 'amey,nhã. ' pelo 'deíJastr~- d~ se .i~rnai:em pa~6 · 
. ~ fi~ca~ · \ ... #".~ ~- __ • , • 

< .. '.>;Ne,s~a Republ-ic<~o es~á . ~~ ·: çreanilo ·um .Pa;rtidb de ·v.1ngadores- ~ ' outro' d~ 
Ying;ldo~ .·; :. . ~ · ·- · ~ · . . . · · 

-. O : S)l_. E.sTEJV"Es. Jtnúoa dá . um apáit;e , ·. 
--;• .. 0 - $R , ~ErrTE , J;l ÓIT~CICll.: .~ Q:h! ,Senh?r,j· e\3tou -'P~Eigándo a paz: 

~· neçessal'ia -qUEl se 'diga,· embor.a se.ia: tomado isto -co'!no . u;na denún· · 
da â:; N~Ção,· tque. se. está ·C:r~~ndo .,o , par:tido _ do~. 'Vingadores e d;s virig·ádo3; 

. hil- 'um, clul:í de ~ac'abl~os .. : . . ' .. ·" .: - ' ' . . 
, .... o Sk, .Ésmrrs 'J .uNtpR.dá outro apa~te. I 

. \) ,sr~ . . X,EJITEJ ,m dr.~crdA: . ~ : Y·.: .E.J.x. não_,f!)."z' v.p.rte de. um rluÍY de Ja:co-
. ·.\)i~ às ? · Ell~s . ~~crevei11 com t'~t~ '. v~rmelha e ' o ánno pasflàdo veio ul).'la-
iepresentação ao :Congresso . Nabion'al dessa férma. (Ri.'!o ; ·apartes.) - ' . . ' ' .· .~.·:~- . . ' 
.· Sr. P.res"den'te; é necessariQ, ·f}àrp. felicidade da Republica, que de!- _ 

xemos ho alt~/ 'd~· patria ~·s·_." od"os :de ' honte~, .faz~ndo esquecer tódõs es~es 
ià:cté~: qu~ ~ :r~fu:, servem ~enã.~ . pa.r~ inféÜcitar a no'sso patria.' ' ' 

. ··o SR. EsTEVEs· JuNI;R: · - Entãb ~oté-rt'I6s pelo ciue veio· da camara ' dos 
~-• , ~ .... >' .- ' , . .JI ' ' > , ' , • ; ' I ' ' >, • v ' 

:qeputRdos. · l _ , . , _ . -: 

o SR: CoSTA AzElY'Eli>os:- E ·vbtare,inós. 
·,• O SR c EsTEVEs v.fu-~rpR: I:M~s 'Vv. EEX:. l'l_áo quei:-;~ - is~o ; VV . ÊEx . 

. qÜer.ein'. as'' -\i-!ngaÍrç:Xs . . 
.-, 

_,. 
' 

·' 

''· 
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.o sr.t. LElTE m O;TICICA :,_ As ·minhas ,palav.I·as/,de •Ji)à1l •• nãó p.ódem ,t;er 
' o>•Ú<vidas . '!'klo .. hmu·ado '$eE:ado'r !);>O r 1Sa·n ta: :Catl'larina; c~ I~ gT~ride -Pie.ze.r: 

. I 

:meu.. .. ' , " . ~ ., ~ 

s ... 
Admb:a isto,'! .S. E:X., . cuj_~s 10:ãs .~•eneF<g-Ída;.~/s'a~· ··o.' sy>mb.oÍo · 'di pa;?.,. · 

EJt. de -. i:ndole. tão ben~fi~ como eu coO:heco, ; incapa~ de ·~m ad:o de 
' ... ' -, . ' .. 

, •Perversi>dade, d .e . UI?J-. ·acto máo, · (~poiaàosy · ~.em.-~e . .lntei:r'om'!)ido :três ·qu 
quatro -ve:z;es,. -desde •rue' pire.tepdo ,fallar ·na ~~z. ·· .. · · 

o: ISR·. EsTElÍ'ES · Ju~roR: ~'· Não que1!ém ~-ue se e,scu ... reça,m os a-ctos nó~:··. 
• • ' ~ ' ~ I "i·-

~utros, .. -.. , ·'' · · ·' 1, "--: 

O SR. -LÉITÉl ' E . O~Trl:r.ICA: ·.....,. Eu não escureço nada; eu sou :Ó p.rimei'ro á ,' 
J;>rocl.ama~.; bem .~JÚ'l . ~~~- vs vencedqreq .:da.~ ;revoltá. ·: fo~ain beRein~~itos dâ · 
patl'ia; -mas pa~·a ·se~em benemeritos é n~cesrudo q).le cÓncluafu.' a· sua: v:i-
ctor;ia: ·e .a victo~ia não estará oeónéluid:'!,'senão -'depois .de f e: ta ~ pa~. V . . Ex 

' conhece ~ .iemna q~e - 0 gr:~nde . ,Poe'ta <'lo: sec~1o .escr-eveu ~'em u:r;a: ' ~aS por~-
tas· de 'sua <Cllsa·. · ·.· · 1 

••• • , •. . , ,· ' 

·. · Subs
1
tituiu ,a formulá "v!e 1Victll;!'' ·tt~I' .·es~a:": ''Né n'emine; t;ioria victisW: 

Gl01~ia aos vencidOs. l Po1'q;ue·, s'~ ho momen~o: do 'accessq. a e' luta uma párt;,i'_. 
· ·. · c . , ._ . ·.. I 

ve·nee, é o ·carac~eFls:tipo 'd['> ' homem nao . faz.~r .cotp_o a . f .éra, qu,e traga, "qú~' 

. suga o sa.ngue ' de seu .inimigo â quem ~nceu. ·' .. ' ' 
.Os homem têm .sentim~ntq_s superior_~_S; · e _v~l1Çe.~, ,Pel'doandÔ ., depois a<O>E'· 

ven'cldoS. ,::_,, 

. • '·. .Pois·, bmn, Sr: .fre.siüente,.· ' é .'· ~~ecess~.ri? :p.a~a .feUcid~e. desfà RepubUca, 
'e 'sõmente sob , esta ·cond:ção élla 'se c.o.nsol!dará, ·.é necessario., extinguir :os 
ooÍos, a~abar co in· a di~tincção~ 'de , ·jacob'i.nó~J ~ .nã:o · jacobihoi!, fazer e.oii!- .que· 
ne>te paiz só haia ~idadão~ or~sileiros, :' dar as -bat:i.Ihas ,ja pa~·; · n~-s ~1'~as 
~' . . ' . ' ' . ,. . - ' . . . . " ': 

e ·. na tribuna, J}rqcurar vencer , Os ,adver.~:J,l'i Os~na!;j conquistas 1m'gé\-S da civili_;-
sação, por meio da .palavra ,.e da · 'pena e. não ~esta~ todos ·o'ii· ct:as '·:a exigir esta 
sepàraçã.o odiosa . de i<Io~s .- l&.dos ,_:denlro .da · ReJ:}ubÚca; •Proauiahdo a ·. todo 
momehto 1eva,!-lta;· o -~p)lant~sm\i .d0 sebasHanf~JffiO, ·que 't~m .;;!d'Õ at.é· hoje a 
cvapa, a bandeira ~cqrii qiie ."sé .-Jt:efu ··:pro-~uradó excit~r .o::( odios " 

1 • • • • • 

.Sr. Presrde!]-t~, eu ,neg? . aos ):J.qnrado~ senàdü_~es · gue 1'al~~m .. erp. sa:-
bast.lanismo .ditei te de exigLr- que . 'neste · pafl( não haja Itoinens amantes . ~a 

' - , . I .. . . . . 
monarch:a; nego.-J.l:Íes esse ·uireito ·como 'os· lfonrados senadores ,exigi'ram .em 
tod~ o ~emp.o à~ - m~narchia a tolef'án'dia' p.,;_~a os ' ;~publida.nÇ>s 'que exis~iaixt 
no; pa iz, tolera npia com gué , -p·rêg~tram a·s· Sl,IaS doutrinas, , tor~anéú',,,_ ,él:ubs, 
tendo orgãos na tlmprensa .. '. , · t . / . 

o tSR.• EsTEVEs JU]'I~o!i: : Ma'> __ ·:Coram áta~aldos ;muitos club~-- , , 
''.. o sa;, LEITE 'E Ü[TrCICA·: - .:vv. iEEx. J:roje . q;uere:rr: >extev:min!l:r ·OS ln~-

narchiiÍtàs pa·ra consolidai' a RepubHca. . - '., ' 
PoÍ:;;, 

1 
'Sr., . Pr()sid<'ntl:e, , púa :. q~e a :·-R,e-pul:í'liea . "]e ' co·nsoli~'e ,: ai11da· ~s 

é nec·ess.ario . •ÇlU~ O par't'dp monatohteo e~ista. ·' 
,· Mas, -o que . ~ riec,essario v.ira-.co~l3<~:t,er o .partipo,_- ri:wnarclHco .-~ão · ~9 .' · 

·os 28. OOÓ . spldàdos ·do .·Góv-erriô ' Fe'de.ral; n.ãp são os pecrétos 'inco~stit)lcii:i-

... 
. -i l·. 
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·nae;;- nem· a s _medidas -:de· ty-ranríia e selváge\-ia.; . o •que é necessario é jjusta~'' 
mente •apr:oveitar esse· exercito para . fir-mà,r: a paz, euidar seriamenteJ do '. 
problema · do .futuro deste ··-paiz, lqUe nli.nea '' est-eve tão. rUim COmO hoje . 

6 SR. EsTE1VEs JúNroR: · - Mas ha n).uito ·dinheiro extrangeiro 
O SR. L~ITE E OrTICICA: - Façamos com qU:e a Republica tenha ·mais 

.dinheiro que o e:xtrangeiro, •pa-rà poder ·,cu$tear a~ ·suas · déspeza.s ·e tlar a 
felicidade :;to povo. 

' Não estejJlmos como o j nY'?joso a ciamar todos os dias contra · os di-. 
1lheiFo dos monar.chista:s, porque o ·que isso ·prova é qoue a Republica não ., 
o teri:i. ·r· 

E' necessaho ifazer com 1que a Republica tenha -dinheiro, mas em por-
.ção .muito sup.etior, para poder fazer a !felicidade do pov o, e não· dar' a os 
_monar-c-htstas, o attestado do -cambio no estado . em que se acha; das · fi -
nan:çils aàuh1ada.s, e ·de uni .paiz onde as· l~bérdaides .publica.s são · até ' corr-
Úo,·erti'das· no · se'o do Congresso Nacional. 

Não será assim que se ha . de consolidar a R,epUbHca . . 
Quanto mais VY. E .Ex quizei'ein exting·uiq· os sebastianistas, tànto mais 

·elles S).l,rgii·ão,' a 'p,roveitando-se dos ·erros ;' ~a R1e1~ublioa \paJra .fazerem a 
-comparação. 

E' necessario que -existam mor:tarchistas e que sejam vencidos . pela sa-
b.edorla · dos q u é governam , p·ela liberda de concedida ao pa iz, ·pelas· vanta-
gens que o p.ovo possuir no regimen ··republicano, attestando · desta 1'6rma 
que elle ser-i!.· muito mais fe1iz sobre este regimen do q•ue .goh o reglmen 
.a ntigo. 

E ·querem a •p·rova? DeSde que · a: ~el~Ub1ica · se fez andam os que a di-
rigem· .a procurar a sombr·a do 'sebastiani'smo ·pat·a ' atacai-a, e todos os 
dias · a RepubUca está ·p;esenc:ando scenas como a revolta que nos . deu as . . 
tristes e nefandas scenas dos arcabuzamen tüs em nome · da [ib-erdâu e . 

Não t ehhq medo do sebastianismo; não tenho absolu.tarnentc receio da 
nlOJ;J.árchia . 

A monarohia foi uma pianta que não c:reou raizes, e que cainu' ao pri" 
meiro vendaval mai;,. ,forte . ô.e uma ,revolução popular; cah iu coin o p1·: .. 
meiro imperador· pOr uma revoluÇão, da rua, e ··cahiu ·com o segundo; a ponto 
·de e;X:.iJa,r para o . extrangeii·o o soberano, s,em ter •quem o <defendesse. 

·O . ISR' .CoElLH'O ;RODRIGUES: __: Teve um homem que está presente. 
O SR. CoELHo E CAMPos : ~- CUmp;riu ·um d•ever de honra . 
o SR. CoSTA AZEJVBDO: - Ded'e:qdi a l ei, cqmo a hei de defender sempre . 
O SR. Co·ElLHo RoDIUCUES: :.._Perfeitamente, q-ua ndo E:U receei que _V . Ex . 

morresEe, não quiz que morresse sem eu cumpr:menta.l-o . . · 
o SR . LEITEJ E .OITidrcA:: ·_ Ora, Sr. Presidente, uma planta que , não 

medrou durante sessenta . e ' tantos 'a nnos, e qué não poude resisti-r e~ tempo' 
a lgpm ào embate cl.e urha revo!Úçã.o de momento; que cahiu com o pr!meiro 

. imperador, que .-cahiu ,com e> segundo, e de modo a deixar ' que · se fizesse ·.a ' 



Republica com a ,- tmanimidade .quasi do paiz, não pode · inspíta r rece:osr 
hoje •que a RepubJi.ca está con solidada, e q ue reahnente'·d_eu· · ~-- prov.<t mais-
solemne de ·que não .'pod armas ~ce'tar .. a presump()ã<J· de 'u'm ·monarcha •m,.agé,.· 
que queria a to~ o pasmo apt'oveitar das desgra,ças . da Repuhli:ca para has-
t ear a sua bandei-ra ... 

0 'SR. ÉSTE\'ES JUNlJR dá um ~parte. 
o . SR. LEITFJ E OI'J,'ICICA: - V. Ex. sab'e ·crue a historia do St·. Salda --

danha da Gama -ha de set' esori9ta p or esta fôrma: a revolta nada tin ha. 
de.· inonarchista; o S r . Sa ldanha da Gama qua ndo vi.u bons elementos · pa ra 
revolta, e possibilida de de t-riump,ha r , de cla,rou-se por ella , sómente nessa • 
Ot!casião ·deiXOU a n~utralidade . 

. o· SR . C oSTA AZENEDo: - Criminosa. 
- O SR. LEITE E OITICICA: - Neutra,Jida de cr :·m inosa, de accôt"do. 
-O .SR. ' PIRES FERREIRA: --; V. Ex. está interpretando ma.! o procedi~ 

_menta desse homem, que quiz mata r a R epubJi.ea, que trahiu seus compa --
neiros de mar e ten-a . 

·o SR . ' LEITE E OITICICA : - Estou de a ccôrdo . · 
·o SR. PIREs FERREIRA : - -E ntã o, como d,z que -a bandeira da resta ura.· 

· ção não foi hasteada por elle ? 
O SR. LEITI!l E OITICIOA: - Eu drsse que a r evolta n ã o começou mo :=-

narchista , e .que o Sr . Sa lda nha c1a .Gama conhecendo que tinha bons ele-
' ' m entos para t;r.·umphar, aprov eitou-s e deiles, e ha:olteou a sua ba.ndeir..J.. 

0 SR. E STEYEJS J ÜNIOR : ';E continüa no- sul. 
0 SR . LEJITFl EJ ÜITICICA : - Mas, s enhores, eu não tenho r eceio da mo.-

nar.chia, dec.!aro que pela Republ ca só tenho -receio dos republicano~ , por~ 

q ue não será com o espectaculo que esta nação estâ. da r;do todos .?s dias 
q u e a RepubJ,ica se poderá nobilitar e e'rg-uer perante -o povo bra.si1eiro. 

Ic1e, senhores, q.e porta em port,a cunsultar t êdos os cidadãos e per--
guntae-_l,h es se por vertura a felic ·da-de do pqvo -está ·na ca rest:a enonneo 
e impossível dos gerieros a limentí-cios ! 

U.M SR. S~anoR: - Quasi fome I 
O ·SR. EsTEJVEJs JuNIOR: - Acabemos com os e'specu!adores . 

, O SR. LEITE :E OrT'IcrcA: - Se a v ossa d ignida'de, se a vossa ~pobreza, e: 
se a vossa sabedoria de r epu,blicano rião tem podido venÇer os especulado -
res, então ·decla rae a vossa fra queza déante delles, confessa e que elles têm. 
f orça basta nte para dominar e imp,ôr ao ,povo bras!lei-ro aquillo que elle· 
nunca supportou d1,1rante a sua vida ! 

Senhores, d izia ·.eu, não tenho medo da monarehia; -tenho receio p,ela 
republ~ca: dos r>roprios r epublicanos. 

Não ê s ustentar a Republ ' ca, não é concorrêr pat;a a ' . .felicidade da Iiaçã . 
q u_e tem a RepubUca por fórma de governo, o que' até: hoje se tem fe'to; 
a.o ·contrario, é trahil -a, porque- a: f6rma de governo pouco i~p.orta . a um< 
povo desd·e o momento · .q-ue este lh·e "de a · ~iberdade e a fartura . 
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. O pobre, _aqtielle · qpe vive a cavar á: terra, e a rega com às bagas dd 
~mor, cada sulco ·que abrê, ·nã.o -procura sa,ber se é governado po1· um rei 
ou por . um presid'ente . 

Quando nõs sustentamos · o .:princip,!o ela Repubiica, ·qua ndo qum-eJnos 
que ella subsista em lugar da monarchia ê justamente no Pl'E'SUj}posto "d:e· 
que e:; te governo de v -residente . da . R"'lJ'Ubli<:q. s ja -superior, para felicidade 
ela na.Qão, ao · governo de. ·um monf).rc.ha . 

Nem ha outra Tazão ele ser das diversas fórmas de govel'no. · Por isso~ · 

Sr. PreslC1eJ1te, . eu . concl-uo esta~ oração, que está càusando ao Senado ·em 
hor?. tão a diantada, concitando todos; nós outros · r~publicanos que n ã o so-
mos absolutamente monarcbistas, .nem podemos ser suspeitos de tal; par a 
que nos reuna mos em torn-o do g overno civil que a:hi está exercido por )lllT 

h omem dig no a todos os respeitos (apoiaaos), acim a de qual·q uer s uspeita 
já pe~a sua ).}rob.lda.de individua l, j á p ela sua c:apacidade adm inist'rativa; 
não pro-çuremos crear-lhe obstaculos todos os dias, accendendo : esses od-io>? 
entre irmãos, a.f~m de que elle p,ossa dirigi r o -leme ela n{Lo uo Estado com 

' m ão firme, }J·rocuranclo ·conter os -criminosos , m~ fazendo com que os ·que 
não o são, sejani resp·e.tados em .seus direitos, em suas ·por erogativas de ci-
da1fãos, para que todo o mundo possa viver sem. as agruras ela ' fome, sem 
os tropeços ae uma justiça m a l executa\1a, poTém, que aquelles que fal-
searam a lei, aquelles q ue atacaram e. liberdade ela nação, que violara.m a 
ConsÜ~ui Ç_ão, possam .ser alcançados pelo lei em todo o temp-o, e 
não tpossam de modo , algum 1:1rocla ma.r a manhã que têm o direito 
de commetter as a t tQcidades 'que qu;zerem em nome da salvação da Rep.u -
b lica; porque o Congresso Nacional ; 'levado por um sentemmto de m a -
~,..an:midade para com · os que venceràm manda abso!ve.r âqu elles que com 
me'ttera:in crimes, ue nem perarite a huma nidade poderã o éncont1~ar. um a 

. palavra de bene'Volencia, aquelles . . que a ssass inaram prisioneiros dentro das 
pri-sões e cómmetteram atrocidades indignas de um •paii qua lquer, mas d e 
uma nação como {) B r d.Sil, · conhecido ;pela sua indole benevola e huma-
nitarja . 

Este deve ser todo o .nosso empenho, cumpra.:se a lei est'r:ctamente p'ara 
que n ão possa ningue;:n conimeter c rimes·. n a es·peran ça de que o Poder Le-
gislativQ, esquecendo a s ua missão e os ·prec.eitos do ·codigo ftmdamental , 
absolva ' criminosos q ue .absolutamente nã,o podem ser absolvidos. 

E' o que eu tinha a dizer em defesa do· ·).}arecer,_, que me pa1·ece· est a t· 
. I . de pé. 

O parecer não )J!Odia · deixa!~ de concluir pela ap·prova.ção à o aotos . . A 
commissão não podia deixar d e consig nar a ·obr' gação· que tem <> · Exe-
cutivo de q!zer ·ao Congresso ·ôS 'mo'tivos que teve· para ,deci-etar m edidas de ex-
cepçâ{), e quaes ·foram ell:rus, pàra que a manhã· ó Presidente ·da Rf-publi'ca não 
teiJha 0 direito de, à br;gando-se· com o procedimento ·condHnnavel do Congresso 
fug;r á responsal)Hida de .de •seu.s a:ctos e elos ~otivos ·q-u'e ·os .. determina-ram,. 

.r 
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em ~ista dos 'J..Ua!Js . pócl~ o 
s~ jndi.gnos de ap•prova ção 
a sua a pprovação . 

j ;cqngt':(lSSp, delipe\·ar ,1 rep;vo•vandp .. aq ueUés • ;que 
<q .. ~anf).a,t:ldo aJ:)P'rqvq,r. aque,lles, . que .. meTecem 

·:.I 

0 ·Src ESTJ!li' F.S JUNIO)l: . 
amilistia. 

A' vi~ ta dísso .. V. Ex. .deve v:otar eontra a 

'Ü SR. LEI'r·E E ÜITlCICA: 

no, · conhecida a questão constitucional · oqae ·ene envolv·'e; ' sabidas, t'espe;·c' 
p,eitadas as ];}rercgativa:s do Congresse Nacional; Lmitada como deve ficar 
a esphera elas attribuições·. d@ Poder . Legisla'Hvo unicamente áquellas qua 
a . Co.nstüuiç.ãó lhe tra çou, o . Senado . votará o projecto da Camara d.oíi 
Srs. Deputados r,om a ded;u;ação ,ft·anca . de q.ue ·são approv·adoil · tini&~· 

mente . 0s ~ctos que o Poder Execut"vo. submetter á sua . ap·J,Jrova:Ção. · 

E' .o que tinha a · dizer. 
0 SR. DOMINGOS ViiCEJNTEl: Não podemos tomar essa dellberação; · ha"' •·· 

vemos de appxova;r ou não o porojecto vindo da Carnar;ot. · (Ha ol~t1·os · 
apa'rtes.) 

·.O Sr. Coelh~ Rodri~ues : Sr. Presidente, entro consti'ang'ido neste 'de- ' 
.bate por ~uas razões. 

:<\. · primeira porque x-econheço que a minha •posição é ·um poÜco sin,-
gular, e não ha posição mais odiosa do que esta no seio dos c'orpo~ deH-· 
'be1·antes. Tenho a infortunio de não ·concordar 'nem d:im · as comH!·s~ 
sões que deram parecre e~ · disc.ussão, nem como aquelles que a · têm 
eombatid,o, de mono ·que dLfficilmímte encontra'rei corripa.'nheiroi; 1:>ara formai: 
~aioria. 

Q S·R. fRANcrsco J\![ACHADo: QY.em sabe? ! 
O SR. CoELHo RoDRIGUES: - Apezar disto, v enho cumpriy, um dever .e 

r esolvido a 1l1'od.ire ten~.~, S'Í non àatur ultra . 
A segunda , contrariedad~ yom que venho á tribuna. deriva do facto (!.e 

tet· s' do opposicion',sta do ·governo do . ex-Vice -preside.n..te da R e publica. . , , .. 
O SR. JoÃo CoRDEIRo: ·- Já muito (no f·im. 
0 ·SR. CoELHO RODRIGUES·: - Não, senhor; 'esj:á !lfUito engana,do. 
O SR. JoÃo CoR; m:Ro: ,' ~ Si•~. serihor ; me lemb;o in~·itd . beni; ~ decl~; 

r Rção ele V. • Ex. está n ds "annaes". , · 
O SR. CoElLno 'RoDRIGUES: ~ Quando fiz ra dedaTaçãQ, a · que se re'fe~T-: · 

j á ha via muito t empo votàva contra elle .' 
) SR . J ().i o Co "DEliRO: - Ref'ro-me á declaração. \ · . ; 
O SR. CoELHo RoDRIGUEJ;>: - O , meu voto .nunca entrou nas estatis•ticas 

()<?· governo,. lembre-se hem, e V. Ex . , o sa)lia .. 
Q· SR. JoÃo CoRDEIROl - Não faço es.tatisti;:a.' 
' O SR. CoELHo RoDRIG'!JES: , - O,ra bem .. ! 'Pensei que as fazia. 
o. ~J:l .. .Jo.~o C oRDEl!Rp: Refiro-me á declaJração de ·V'. Ex. que foi 

f eita no fim da festa. 
,• t,"!, ~ : I ~ ' '' ' : : • 
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0 8R. CoELHo RODRIGUES ·: - Mas, sem ~mbargo disso, V. Ex sabe qUe _a 

minha opposição. nunca foi irritante, foi · sempre -coheetor-ia, não só . ~r: 
.que j'á estou . velho e 'liou rlai;uralmente pacifico, ' qomo ·-porqúê riã o ve jo· vali'-' 
tagem ' na.s opposiçõEo>s . irritantes:. augmentam a ~ossi-IJilidade do mal · que 
o governo pód.e fazer, e não tem res·ultií.do .pratico no sentido de .' riú~lhorãi.• 
a · flUa acção ·de• · accôtdo com aS -idéas da mesma oppos·o(;}ão, ]~Oí•que '0 ir-
rita do não se corrige ' · .. , 

Por conse·quencia, rião me aproveitarei· agora •ela,' oocasião ])ara ir ' t'e::. 
volver ·o punhal ·n a ferida., ··nem incommodar ·a um li.omem -que <:Jstá réü!: 
rado do -poder ~· Elle ã~- ~ nenhum leão· decrep-ito, nem. eu 5 eria o ·animal dâ 
fabtlla ·que rfoi ca•paz de a.busar ·da sua_ decrepitudé, aJd.mi ttido que 'e lle es~' 
tivesse nesse estado. ?· que quéró di~er, p011:anto; a respeito do seu ' ió~ 
verno, -espero q ·ue seja toma do á boa parte, ( por n ecessidade ua exposiç.-:ta 
da materia Ja não pela intenção Çte· incommodal-o. . 

:Combnto não só o lJ}rojeeto, como o ·parecer, e desde que este precede 
Íllquell~o, ·com _,.m·ei o meu combate pelo mesmo parecer. 
. Sr . Presidente, eJ , já, disse aqui uma vez € peço ' ·l~ennissão · · ·para .re• 

,' p<:Jtir: o parece~ infri.giu a regr.a do regimento que manda dal-os concht' . 
dente~, isto é, de :;l!qcõ~·-do "C"om <~os razõe·s w!lduzidas, o , q ue é . n_ão só ··Uma. 
regra da no~sa 1-ei i!lterna,, como um •princip.io -elementar de lqg ica .. E; 0 pa-
recíír infringiu essa :reg,ra. na4a II)·enos de dusa. vezes. · ; ~ '· 

A pr)Jl)eira . tql,lfl,ndo tendo . declara~lo ·que o Sena:do não devia. ap-p.t·ovar 
senão os aotos a que s-e :referia a, . m ensagem do . governo' de 4 de 6ut.ub;::o 
do a nno pa-ssa;do, concluiu pedi-ndo a -a;pprovação do 'J)roj ecto, ·. que·· ~oJ)õe. 

p ara todos os acto•s -Iião só do chefe do Poder Executivo, ·.como · de ·t .odos 
O'S seus agentes ... 

0 .SR. DoMINGOS VICE.l\l'~ : . - Muito hem! 
O SR. CoELHo .·Ron~GUElS: - cou.sa de 1que 'o [H'91:lJrio ·.:·heJe. d0 go-

vernr' não •ha.:ia ' cogitád~. e que ser ia muito duro exi-gi·r, mesmo dos seus;: 
melhores amigos. 

. li 

0 SR. DOMINGOS VICEJNTJ'l : ' _:._ A conclusão é ·essa . 
. O SR. CoElHo RoJ?RIGUES: - Fere · ainda a log :,ca e o regimento quandq, 

depoiJ;;. de 't er declarado que. o Copgr~sso · na:da ·podia contra a Constituiç~.o, 
ü1clue. e'ntre os actps. cuja a-pprovaçã~ p~de ao Sena;cl:o, algmis· que. fora.~~;< 
~vi,!lentemente inconstituidoaes, corno não póde deixar de ser considera,.dal') 
por exemplo, a emissão de 100 m il conteis :de p,aJ?el~moeda, por clecr r to.-, 4-f; 
governo, 

~ip!la mais. ·pelo art. 79 do nosso regimento, n enhum projecto ou ip~ 

~~cação p6'de s~r subme~tido ao 1S~nado, que nãJo tenha por fim ·o cxercieiÇ~ · 
g~ , fllguma das suas attri•buiçães; e, os provo-quei v-ara ·que me . dissessem. 
"'9.Ujll é . a . d}spo.!l!ção ·do r7gimento . ou da .Constituição, que dá i.l.o senado . o~ 
á <:::amara dqs .. . De:pu~a.dos, 0tt a os dous. corpos .. legisla tivos - conjuncta,me'\}~eP. 

a· ff;H:ul~ade .. cl !'l c ::n>prp:v~ em al:)so1:utó, .indistinctrum(;)nt.e, üJ~os. os . actos - ?,Q, 
I 
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PO'der .Executiv:o, •J,waticados du!ran'te mn período anormal eómo é, n0<1 
tet"Jll~s- da Con·stituiç,ã.o; o estado de sitio; estitdo _:de \Sitio; que foi prorogado 
àu~nt~ ql.lasí · 12 mezeso' :Nio ó enco~tro, S.r.' ipresideitte; . ·pelo contrar!Ó~ 
enconti·o a {lada •passo disrposiÇões que resistem, 1quer ao fundo, qtJe1· -â. formá 
u o prÓjecto . 
- E p,a.ra ' não alongil.r~me neste , ponto, a que i:àlvez tenha de voltar -níai.S 

a deante, basta rá; lembrar o § 3" do art. 11 ·da Cot]Stit.uição, que veda "'Pres-
.-erever leis -retroativas", e ' 'er que o p-rojecto nãq .-faz outra 'cousa senã~ 
êJ!>p-rovar actos pa;ss·ados, 'ó-que·:destoa ta nto da 'funcÇão natm-al ·da lei, -cQfno 
aff.ronta _ao .. texto exp-resso da Constitu:ção, que é o titulo dos nossos."'po-' 
<;leres, ·_que - é a razão da nossa _J:}resença nesta' Cas~, -contt·1~ a q-ua:., por-
tanto, de . direito, não !Wde mos nada, ainda que de fa cto •possames tudo, 
por -abuso. 

As Unica :-; _ CX!llica ções ,-que e u encontro para O parecer .dai; illU}ltrada.s 
commd-ssões são duas, que espero sejam tomadas ã. boa p-at·te pelos hon-
.rados- -collegas q_ ue. ~~ éom11õem: a 1 "- >foi ·o reS<pei-to a um mão prec~ente, 
relat:va á -m esma m à.t.eria, ein é.poca· aÍlterior, e a 2",, fiJi o receio d~ quE; • 

. . se emendasse o proje~tó na íórma das •consideraÇõ.es do parecer, elle tives-
·s e :'!e voltar •pará a outra --casa e lá fosse avprovado .pot· 

0 SR. CoSTA AZEVEDO: __..:. Sem duvida alguma. 
2!3. / 

O SR. Oo'm..Ho RonrucuEl.s-: -Vê-se que a exp.lireção é autlrentica. 
O SR. CoSTA AZE\'El?o : ____: Respondo .po~· mim, que fazia pa1·te da com-

missão. 
0 S'R. COELHO RoDR.rGUElS: 

' me pat·ece fundade .. . 
0 SR. CHRISTIANO 0TTONI: 

Pois bem, Sr. Pr~sidente , este 1ieceio não 

-I~ que fosse ... 
O ·. SR . . Co~Ho RoDRIG'UElS . _. . n~m devia ·infl-uir . na nossa delibet·ação, 

por"C!Ue o que nos cumpre fazer aqui é votarm_os de accôrdo com a nossa .. 
consc!encia e com as le:s. 

0 SR. CHRIST!AJ:'i'O 0TTONI: - Apoiado; c~da ·um reflponde pot· si. 
O SR. CoELHo : Ro.DRIGVElS: - ('e a op.tra ·casa do Congl"es'so )~rocedet· de 

um modo differerite "' al)provar ·p01·· dous terços o que ·nós rep-rovamos. 
t tm1os cumprido o ·nossc dever, e se ella cumprir ou n:ão o seu, o juiz .é- a 
na!)ã? soberana e não a ·um' .. dos ranw~ ·que compõe, o Poder Legislat:võ, 
que compete j u lgai-a-. Por COJ?-Seql.le_ncia, esta consideração para mim. · não 

. ' ·~ '· . ' .. - ~ . - ·. ' 
seria digna da attenção das cÕmmissões . . . . _ 

A outra cóns,ideraçã.o ta~bem . nã~ seria na _m:nha op,inÚí.o, por~ue tó-
d,)s oE mâo~ pr~cedentes dev~in . ser combatido~ e a nece~idad_e ·· d.es~ c~~ 
bate é - tanto mais . urgente ctuan to. ·n;ai~ v~lh? fÔr . . ? má9 !Jl'(lOO{ient•e. ,E :' 
mesmo regra -de direito commum ,que o uso póde SUPJ>_r::r as lei~ •. mas" ~-e
diante {lertas condições, a pritn~ira das_ g,uaes é' que -~ãp ~~ja cbntrariQ ·á. 

· alguma lei. l)a~i ~~m a n:!ca;.im.a db v,elho itn'IJ-éfMm;: ··roi_nan'o, tllJ., · I<ef 2 
Cod . L. 8, T. 53: "OonS'ltetudin-is· wmsque -long:cv-i non "VÚi-s. 011./Cf:.OII~itas · est: 
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veru1n non usque adeo sui valitura .. momento ut rat!ilonem vinca.t out . lege11i~1 ; 
· 'isto . é; não. ê_ pa-ra despreza~::se a · autqridade. d'e um costume ' o\.r U.!O a ntigr;, 
:m~' ess.e . :rião -~ vaitõt: ta;nto . que prevaleça c~ntra a razão ou contra a 
lei, e ~ui te~~~ a 1:a~ão ~ a, lei · contra o precedente, fazendo desaJ)parec.\>r 
a . conclusão do.· J);recer das comrn;ssões reun'das . 

JI::emi:ís; infel,izme:nte, ·var~os outros que' são tão dignos de 'reforma. coJilo 
-.este; ·e lembrare.·_. "per .eumma. capita", alguns, visto ·que . a mate ria ·nã.o se 
rpresta a delongas. 

_ E' principio comj.:num que . nenhuma lei .póde ter effeito. retroativo; en-
:i:retan.to,' temos. não , só· uma lei. semel.hante ao projecto, at>pi·0vando actos 
·passados, como· votámos, a:nda ha pouoo, outra • que annullava uma ·pres• 
-cripção consummada· havia perto de. 30 annos. 
. T'ivemos o :pr~C'<=d~.me d~ . co~ferir ~or moções poderes clidator.iaes: ao 
P>-e:sLdente· da Republica, pelos . quaes deve'l'a . ter sido , res•ponsabilizado e pu-
nido; · ' tivemos as aposiÚ1tadorias com pingues vencimentos (cousa que. só . a 
•le.i permitte para os "vellio.s se1:v~dores da patria encanecido>< no seu servi-
-Ço) em favor ' de ~ninistros cul~ados . _da dissol~ção do Con'g-rBsso, decretacl(t 
.aliás peló · P-residehte ·da 'Republica; B o Congresso . a1;.ppov:ov i:uP.o. , 

O SR . . Vmon~Ici DAMASio: A ruposentad~t·ia desses ministros foi re-
-queri-da por elles·. 

0 SR ~ CoELHa RoDRIGUES: ü que é v·er.dade é que· subsiste o ::cr! 1~p 

·CO~ 'sc!tncia· e ·J?aCiencfa do éongresso, ao.to pelo qual deviam ps nos revol-
-tar có'ntl'a o Poda· JJ)xecutivo, que o praticasse. 

I-Ia pouco tempo, tivemos aqui o caso d'a · <VJ>resenta.ção ·de um . pa-
·i·ecel', reoonheeendo· um -se·nador, ·parecer que f10i ·lido, •pos~o em dis-
cussão e appQ,ovaQ.o _.no mes111o (Ha. -Este Senador teve um Q~rocedime·n 

.to tãio -correcto que não quiz · tomar assento ao ·mes-mo· . wa, .e sõmen~ 

:te o · f:ez. no .seguinte, e <qua:si i;eco·nhecemos dous seri:t diploma, aiJ€.-
.zal: dos arts. 20 . da Consütui"ão ~. 46 da: · l~li , eleitoral . . 

.Porta.nto, Sr. ;prcesid-ente, sãq . muitos os casos 'de 'máos precedentes, 
.contra, ps ·quaes d-e-vemcis nüs •ins\lrgir:· quanto antes · e, pois, não ex-trarth~ 
,o Senado que, por mf,nha _,,ez.[ me. insurja conti"a este · -parecer :que ~ão · de'~ 
via·. ser e rnitt1do. 

·J; .· 

Em ·'conclusão, t'ddàs razões · qu.e rne pat·ecem e.:-Qplicar· o parecer da,s 
·coii-rihissoos rc~utítdas ··~ã:o ·são sufficientes . ·1<1ntro, J)Orta:nto, em · n'lateria .; 
vou ' t~m~r mn' cbnsideráçãc>" ú projecto -em si mesmó. 

"' . . . ' .• I " . ~ . . . _. . . , . . .' ' 

Já dj.sse ·qu-e pão cor.'lwcia no ·'regimento nem na ConstLmição d~sposição 

.que -no~ · autorizasse a . _tómrur a med'ida . que se propõe. Ef~ec~ivamente . dn . 
~~e se trata: Sr. ]?,residente, é de ~pprÔvar to&os os àct.Js praJti~dos .. cpe.J,; ,' 
;Qo,\}'erno d~r~J;.te uni pér;Íod~ ' crl'tico, ; teneb•:osó cluraiife o · ~rua! esÚvemós .. 
coi~Stá.tltt~~erit~t eiri. êst8.(fo ·· d~::· Sítio. ;· · ~: ·" · .. ,,. 

. ~-·· ~ç:ô';fllút~!~~ .. sb' ; ~~;~~ ,?<> citado' de . siti~ em tres lugares: ·' no r :ti; .. 
. a.rt. 34, on.c1e · c1á .· originar1ame111te Áô;'.congress2i': 6· vodêr cl.e dec:l:i!l:Al-Q/se .<ê!itli'' .. 

·' · ':· . {f·. ·-~- ~-~ -~· : ·. :.:... ' . . . ,. /,• --~~ . ,,· . 
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reunido, ou s.e foi c1eclara<lo na ausencia do : Congresso, a competend a- -de 
apprçval-o ou _suspend,el-p; , no . § 1'5, art. 48, onde' se ·men<liona, -entre ·as ·at-
tril:!U!5:ões -d.o __ ;?odl)r E;lCecu two a de .declarar o estaoo: de s:uo na a u se·ncía 
·do Co'_lgresso, e no _art . - 80 da iConsti-tuiçãó _.-,que ··diz (lê) -: "P'odez<-se-h a dé--
·clarar' em estado de sit~o - _qua lquer <p~trte do terrltorio <la U nião; suspendert~ 

l'l!l-se ahi a s garanti!'ts . ·CO)'l!l-tirt;ucionaes :por tempo , deta·minado, ,:.quail'<kl a 
s.egurança da Re.puP,lic.a, O; ~xigir, ~rn cas.o ' de aggrel';são e~tl'an·geira OU 

commoção i·nt-eSitina (art. 34 n. 2·1) . '-- · -· - ;·, ,_ 

, § 1. o Nã o se ach,a J1dc;> .reunido li> Congresso e correndo :a . ' 1>a t~ia -iÍnmi-
ne~te p eri.go, exercerá -essa a ttJ;ibuiç:ão o Pode..· Executtvo : r eder.al .-~àrt-; 48 

J1 ·- - ~ 5). . ··' ·; 

§· 2. • Este porém, pur_a nte o e'st'àdo d<e sitio, -!"c-stringi·!"~se-~'a ; ' n~s ; ~~~ 
-didas de r€i]_:)ressão contra as pessoas: a impôr: 1°, ~- detençã9 em lug~~ - não 
•destinado á prisão dos rêo!l " dos ' Cri~ e!!' communs'; ' 2°, o desten.o Par:'!- Ó>J-
tros s Ltios do teTritorio nacional. 

§ 3. o Logo ·que se reunir -.o Congresso; -o : Préside nte 'd t~ Repubiica lh•~
-velata,r-á., motivando-as as ' m-edidas ·!'1-é ex.cepçã:o, que houvere~n sido tomadas . 

§ 4. o - As a,utork1ade's que t e1;ha;n or&enado t-aes medida~ s ão r esponsa--
vêis pelos abusos c om'mettidos" : 

Ora, o Congresso cl~via reunir-s-e o a nnq passado -nos m elados do m ez 
de 'Abril ; ·e quando elle j á devia achar-se no f im das sua s sesSÕes J?r.epa-
:ratorias deV'ia terminar tambem o ultimo estaã·o de s itio, at6 então decreta-
do pelo -chefe do Podçr Exe~uti,ro: -o.· que estendeu-se do pT!ncipio d~ Março-
a 3{} de Abril, se não me , engapo. 

Pois_ bem; ,est-e estado d~ siti..o, qu~ devia terminar em p."'e~en ça. do CÇ>n-
gre.sso, já no fim C.as sessões :preparatoria.s, fOii proro·gaJdo ·po1· mais dour; 
_m?zes,, até . 30 d~ J unho! _E, a.pezar qo art!go qp.e a cabei de lêr; _ o .IPod,pr 
•EJ...\ecu tivo ·não se deu ao tra]:>alho pe :eommunicar, du.railltEi toda· a , sessíif, 
ordlnaria, -cous::' a lguma_ a o Congres·sq, na fôrma do m ésmo ,pq.ragraphb 3° .. 

· __ 86 muito tarde, ~ ~ d:e Outub~·o do mesnw a.nno, já no fim _da :pdmeii·!!t· _ 
,prorogação _!la ses~ão, _ f oi gu~ elle mandou a mensagem de 4 de; Outubro ,-e 
com ella •ne nhum dos decr etos, que haviam ;feito a declara ção do _ esta\]<.-
do -sítio ._ 

Nesta mensagem d·e 4 de Outubro tambem não se en [;ontra a mínima 
re~rencia aos m a is im1Jorta ntes , -nem mais graves que :0 Gov~rno e Xjpedio 'd).l-
rante aquelle lqngo periodo de violencia e de arbitrio. 

Não sé e ncontra com .ella n-enhum dos decretos, que cr eara m esses -tí-i-
bunaes de .ex·éepção, Eissa:s :juntas· militares, yerdadeiras aJ\,ada" _.do '-·ferri~ 

d'O ;rei velho, -não se enGoilltra , como --djsse,- nenhum decreto ·ctúe • se refira ; -ao 
menos, á de c.r-etação <to ei3mdo d~ -sit-io. 1'[o ' emtari.to: era.- --està a lbáse 
sd]jre a-- qual -se -f•irma va o seu- :pedei· --disc"ridÓn ario ' na : opi!1)-ão - então -ciomi-
m:iilt-e nas --reiiões officioos !-· • 
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· .. . A ç.ommissão ·que .tr;out"Ou da ·mat eria Ba Camara, achou q u'e ·d-evia supprh· 
,o siJ.encio do Poder ll}xecutivo ; s'i.lentiunt 'L•er.bis fammclius ; · e;· fei a dia:n'tb dl'!. 
sua inte~ção, · approvando não .só tudo quanto vi•nha na m ensagem · de 4. él.e 

,()utul:;>xo, ·como tudo mai::i que ·U'Iessa S·idto prrutlcad~; pelo ,G!Yiret':no ou 1>" 
los seu" agentes r t)sponsaveis . ou ·nii.o, quer o ~overno .soupesse, quer · não 
~oubes~e, quer . o <~JPprovasse , que~: o ·' condemnasse. Era uma' especie nova 
d'e . a:mnistia, era lançar-se, sem fórma n em figura · de juizo, um véo sobre 
tudo, . assim, á .guisa - de imduJg.enda ·plenaria, sob a formula italiana · do 
p a1·à.on o a tu tt i . 

Veio nes.tes t e rmos a propos<ição que e.stá aubmettida á con sidera ção tL 

Senado . . Fo1 )·em ettioda, . na fôrma d~ regimento, a ôuag comrnissões !'mpot·-
,tantissimas, não ·só p:el~ sua natureza e , at~r·ibu.tções, como -p~l.o · p&ss<:>al :dis-
Uncto _que as compõe. Essas .·commissões .. restrüngiram, corno .. ·era . n a tural, . . '. 
~ ·1déã do projecto a os decre,to.;r, ·que acompa nharam a . Jp(!nsagem; , mas · 

.. não .. ~usa~~m,:, .sem r!'l.z.ã.o t ocar naquella <il' ca .·sai1ta par; .. o:Úen>Ger -uma 
' ~me.nda, apeza~ do :Pr~peito regimental; porque, depois _ ·elas· .: considerações, 
qpe 1'lzeram contra o prpjecto, .tal qu~l estaw~ .. concebic\o, .. ·.deviam.· apr e-
sentar, pelo menos, uma em enqa de redacçã.o, . 

O SR. Co~TA AzEV]IDo: - Foi para o f im de n ão vólt:;.t· o projecto it 
Camara. 

' 0 SR. CoEI..Ii:o ' Ro:óRLGUES: Is to nos &eve s<;>r incl•iifferente; 
:mos o 'nbsso d.ev.er e ·a Camara faça o que ·quizer; 
ueÜa e não nos•sa. 

a r e.s p_onsabilidade ~· 

·E '. -.precize notaT aind·a que· este 'artíg!o da C011SitÍt~ii;ãc óa ·R epubÜc;l 
(o art .' 80) foi calca.do sobre outro d<L C~nstitui.çã~ •do Imper•i·o, e calcac-:.o 

·i.tmisi ' íittera.lmente; .embora com:·a lgumas lÍ!.tei·ações •. todas· tende,,ntes a r e-
:iu.·ingir as a ttribulçÕes do Govet·~o. dura nte o estado de sitio. 
' h ' Rebrb~me, aos §§ 34 .e 35 do art. 179 claquella Constituição, que · dispu-
nha o ·seg'~inte (lê) : - ~·· , ,· ' . 

' "§. 34·. 'os poderes constítucionaes n,ão podem suspenil.er· a Constit~liÇã" 

no que cliz respeito aos direito~ . indrv•Jdi.Iaes .salvo nos casos e circurp.stan -
c ias especificac1a:;. no . P<•ragrapho se·guinte : 

"§ 3S. N'os casos ele rebelÚão ou invasão ele inimigos, .pedi:ndo a segu-
ranÇa . do estado quê ) !3~ dispensem, por tempó determinado, algu_m·~~ :das 
forrnalida:des , qu[> gáraptem a. liberdade individual, poder-se-.ha faz·0tr . por' 
acto especial do Poder 'Legislativo. Não • se achando, porém', a.' esse tempo 
·reuruidai a Asse~bléa e correndo· ·a patria .perigo irrúninente' poéferã. ·o Go-
veí·:rio exercer :esta mesma _próvfáencia., como medida .pi·óvisot' ia' e· indispe n·-
.savel,""' s'tllipendéndo-a · irnmediatarnente que cesse a neêessi·dact'e u·rgente, que 
'a: : motivou·' devéndo; em um ou . em . outro ;.caso, remettei- á Assémbléa rogo ' 
q\Íe} reu~lcia 'fÔr, . uma' relaçio . móÜvada das ,prisões . e 'das . oütrii.s :rhédida.s 
de :prev.·e~ção tomadas, e quaesq~Jer autoridades .que tivere~ ; mandado . pr,o-
eecler a '•ellas, · senão serão res:pmisavies pelo's abüsos que d\rereffi: i>t~attcado 

I . 

a: esse· respeito'' ~ ... ~ ... 
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.. .A filiaçãt;> ~ patente; o !l}ensamel~to de' restringià~ . resaJt!a da · il'imples· · 
.• confrontação. d'()s textos ,.e .da!l . differenças reap.ectivas· ·e:ntl·e uma ·e ·ôUtr:J. -·· 

. const~tuição. 

Temos, pÕis, que originm·iatnente .o estado . de sit1o é da competeücia ·:I(\ 

Con~~~~so,_. .se . e_stiver reu1;1ldo, e na au$encia . delle, . e sõménte . n.ella, o G'>, 
gerno .. ,P?de decP~tal-o, mas . dentro {\os termos rest~ictos do · § · 2•. ·t1o mes" 

. mó <~,~t. 80 .. 
. Ora, .se elle abusax-, , Isto é, :se 11sar mal desta .faculdade, ftca., apezar de 

o ter <praticado no estado qe sit1o, respon;;avel, nos .termos do ·. § 4" da-
quelle .artigo. 

_E ' não . se ·dlga que .elle não pód·e abusar dentro ·doe . t ennos ·do mesmo 
art~go; · praticamente, !!ada pois .II)ais facil de provar: basfa 'prend·et· ·um 
Se.nadqr, ou qualquer · ·outt·o representante da nação, Coronel do :)!:ix.m' cito, 
por e;K:e~nplo, _ou paisano, em prisão -de criminosos com~Ul1s; . ou em vez ~~ 
deterraJJ: alguns . dos individuas Sl.!.SPei:tps. para outro rx>nto da · sy-perfici~ do 
territorio do Bra,sil, desterr.al-o.s. p>Wa o. sub-sõlo de uma fortaleza ; basta isto 
IJ!lara !i:busar rla attribuição restricta que lhe dá. O· a rt . 80 .. e incorre!' na re.3- · 
q)Qnsabilidade imposta _pelo ·§ 4° do dtado artigo . 

. Isto ' j}OSto, vejamos como ·ha de o songre~so Ni\,ciona~ tomar cçnhec!;-
m<ento de seus ·act.os? Feitas as corrtmunicações officiaes, que _naturalment<'! 

·deverão ser · dirigidas á Gamara dos Deputados, porque· ella é que . tem 
competencia para .. accusar, e verificando-se ciu-e ·os 'actos ~xcederam aos ter~ 

mos :restrictos da Constituição, decreta-se a acc'usaçãó e ·_'ipso taoto- 0 P1·e4 

sid~nte fiea suspenso, e deixa o pode;·. ·Em. seguida, · iniciá-se o processo 
pet;tnte o Senad.o, para tomar . conhecimento; · e o· Senado, . juiz ·politlco, 
llôde, attendendo ás circumstancias e ás n-ecessidades da ciccasião 9-ue,- _ a s, 
vezes, podem mais do. q~.e as leis, justi-fi-car. a inobservancta ' do § 2q do) 
a:rt: 80. O Senado,. j}Õde, em taes caaós, como julz de consciencia, a;precia'1-
do as Cil'CUm.Sitancias e as provas, · absolver. ·O CUll)adií, deciê..ir que não lu'l.'. 

· · rnater1a bastante para .co.ndemnal-o pelo -crime de responsab.iJidade. 
Mas elle não tem outro meio de conhecer, regular ·e Ieg·alm'tl.nte· deSses 

factos.aenãoyo;: .este canal.. S;e porém, não quizer _ to.mar: conhecimento del-
-les, J?Or esse canal, ha sõ outro éamlnho legal para estende!' ·sua acção . so- · 
bre ,os actos praticados durante o estado de sitio, além dos l-imites impostos 
pelo art. 8·0: ê o da mnnistla. . ··, . ,_. '\·. . '.' . 

. E' ·-\?~' isto , que . dig·o . de~d-e;-.Q· anno .pasaado, que não· dev:emos. ·revolver 
~ . 

estes factos, que qmv1..to. mais,. f;-€ · revolvem .. menos utilidades nos trazem e · 
m:aipre.s odiosidades ·levantam; o verdadei.ro é esquece!' tudo · o ·com€-Ça,r _conta 
nova. Isto é que se.ria regular e .norma.!; e 9e fos.se pr.o.post_o .. aqui ou. n~t ·.· 

outra· Casa, não . lhe op.poria o rbenor. e,ml?.araço, a menor ... ohjecção\ .nem .. dhe 
P..eg"fUia ~ meu ::vót.o. ' : .•~-.. ~l • . • 

. ~l:as~ da -c lJlaneir~ 1lOl.< ,qjl e_ 'es~ã. . co!lce))id<bO~ ·pt'ojecto,. dadas , ~ •. cil;c:':lm,-· . 
sta nQias· e as dlsposiçõe::;,. ,que ,a cabo .de cjtar, não _1)Qdemos dei·;Kl;l.l' ele -·~'e.co-, · 
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nheeer -,que a approvação d·elles envolve uma ' us1l.rpaÇão de attri'buições qu~ 
nãio nos . eomrwtem, U!I,la . vholação da Constituiçã~. que é a lei das nóssa.S lef<;; , 
o titulo· que autoriza. -a nossa 

1
l}resença aqui .• e cujo eumrwimento- promet- · 

temos, antes de tomar assent-o nestas cadeiras. 

Ainda, pois . que ·quizesse acompanhar · as · horü·aaas comrnissões apÍJt:O-
vando o projecto, • não p:oderià fazel-o, e' n·ão o . t}Od~ria, porque não o devia: 

Al·ém disso, ·Si·. Presidente, não ha · menor utilidade ·pratica neste .pro- · 
jecto; é um luxo de forças ; é uma exhibiiçãÜ intempestlya da dedicaçã o 
d ç> Cong'i:esso a o ex-Presidente da Repul;Jlica, que n·ão TJ'ódf. teT a minima. 
impor.tancia pratica , por.que V. •E..x. sabe que o Presidente da R epublica só· 
pôde -se·r resp.on,sabilizado p-e-lo · Sena do, deJ?Ois de àecre-tad.'l. sua a~ou·saçã.o 
pela Camara,. em .. razão de re_pi·esentar :o P.oder Executi-vo e de como Útl, 
ser . inde_pendente e não J}Oder responder perante outro. O representante desse 
po~et:- .[}Õde,. porém; se1~- ·wccusado pela Camara , dos Deputaido;3 e, sendo decla-
rada procedente .á accusação, deixa ·o exer~icio do cargo, é ape8;áo do pe-
destal em- que se acha, para vir .responder perante nós outr.os como seu 
juiz . politi-co, . e t>erante -o Supremo Tribunal, -C:omo ·juiz cúmmum. Ora, o 
ex-Bres.idente da Repuhlica deixo·u o ex<>rClicio do cai·go legalmente a 15 
de Novembro; e o projecto d-e, que se. tl'ata foi remettid.o e m ·data posterior, 
isto. é , qua~do não tin!là , 1~1ais npão,. '1)0rque a unica peà; que podemos 
impôt·· ~.6 representante do Podei· Executivo é a perd~ -do emprego,. ou ~.:i 
ou com inha?iHt;tção coJij~ritq,mente -pora outro . emprego . . E' o· que se v~ · 
no a1't. 53 da Constituiçi'\.o .. 

Tenho o.uvido repetidas ·vezes · a obdecção fei·ta. pelo · honraüo Senac:or 
de M~nas; m as, com· o devi-rio -respeito ao seu talento·, saber· e eXJpériencia; 
fiigo · não tem razão. O art. :3"3 da Constituição diz ~ÜH: , ·I, 

."i§ 3.• Não .poderá (o .Senado) im.põr outras penais mais que a ·penl" 
·d O cargo e a . incap_a:cidade d e exer cei· qualquer ou·tro, sem prejuízo -da acção 
-da justiça ordinar.ia contra o condemnadô" . 

o Poder Legislativo, ·regulando esta materia declarou na IC'i de 8 de 
· J-a~iro. de 1892 o. seguinte (lê): 

\ 
"Art. . 1. o São crimes de responsabllidad·e -do ·PresLdente d a R epubliea 

o~· q,ue e~>ta lei .especifica. 

Art. 2. o ·. Es~es ·CÍ'imes sefão com a ,perd·a do·: cwrgo s6meiite ou <:Ora 

esta .pena e a in~pacidade pará exercer qualquer ~uti·~. imp~stas POi" se n.teu -· 
· ça ·do Senado, sem l>rejuizo da acção_ da justiçá ·ordinaria; que •julgat'á <> 

O:e!inquente segun•do o direito · pnicessual e crlmin&i cómrnuin" . 
· ~g(l, quando · n·ão ·oesth,~' fY !Pl.'e.i!!itlen-te no e:xerddo ·do · cargo, · não Ih.; 

p~de ser ~pplicada ·a; .;pena. '· • . · '· 
... '.10 SR.- GoNçALVES· ·CHAVIDS d'á ú:nl. apa-rte. .· .. ' 

o SR. CoEr..Ho RoDRIGUES: - Mas · -esta interpre tação é lei': e , emq,uantt. 
não :a,: l'evegamos, ou o . .,8up1·emo Tribunal ·não dec!arar ria hy;pothese>·estn. 
lei lnconstitneiórial, é obrigatilrla, ·. ;cí tie·t· :Para . o Congrf;lsSO q li e r . .para o pa'P)) :· . . 
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. ~lêm. disto, com o Constituição .mesmo se . :põde - aJrgumm;tar que · a se-
gunc1a . pená. ,sõ . póde ., ser appJi.cada ·c~nj)l-ntamente . com, a pr-imeira, porq.u~ 
alli está a -co~ulaüva - e -; não se diz - mt -. · E, se aind apudesse · há.r 

' . . . ~ 

ver dÚvida a este .re!ipeito, ahi está para ti.ral -a e -art. 3• da· lei ·: d<:l .pro--
<:esso, .n . _27 . de 7 de Janeiro de !l·S.\).2, que diz , (,lê): 
, I ; , I .. 

"Art. a. o O .processo · d-e que trat a esta l·ei sõ .poderá ~er · inte·ntado· du-
:rante o período pr~side11cial e cessará quand·a -o· !Presidente ~ :por qúalquer 

· _ mo~iVO (no~e-ije . '{;,em) . - deixar definitivamente ()· e'"er·CJÍ.CÍO 'ClO Cargo" . 
. Ist~ queL" di-zer CJUe, i•n:i!ciado o ·p-rocesso; ·se· •o President~ ·.re.nunciar o 

. cargo ou •PP.rdel-o por ()Ut•ra cau sa,_ dei-xa de ser processado na fõirma -da lei 
_citada, · porque esta só ' é com1peten;te ·.contra o Presidente da Repuiblica;, ' . 
emquanto fôr Prestdente; de.sd-e que deixar e cargo, -cessa a ra:?ão de ser 

. deste 1Jro~esso e~pecial. . Emqu~nto podev, como já disse elle não põde res" 
· I)OndE1l' perante O 'Legislativo ·nem !Perante .o Judidario; mas, logo .que deere,. 
taua a accusação, pas.Se o exercício para o . Vice-Presidente, · póde J:ser pro" 
'c~ssado e julgredo . P~r nós e :pelo · juiz commum, •que é o Sllpremo • Tribú.l'lál; 
portan to, e a torriori, deixando de ser Presidente, ·não tem . mais ru:gar o, 
pro~sso nem por con~quencia ·a pena, ·e ass)m. o· pí.·oje-cto, quando veio d~. 

outra ICama ra, j á era !perfeitamente escusa:do . 

Suppon.ha-se ~gora q·ue o pro:je-cto não fo.s'Se impertincmt•e, que tivesse 
, um .. alc,ance- pratico e esta o)Jjecção não .procedesse; os· acto.s a que se r& 
fer.e-, ou ·entt·am n.o uso legitimo da att•ribui.çã-o do § 2• -elo :wt. 80, e neste 
caso a att>provação do estado dfOl sitio teria -como effei.to virtual a sua áf,·. 
provação, ou enes exor.bitam delle .e immediatamente· constituem outros-
tantos crim·e.s, . nos . ternios do § 4°, e excede -ci.a com:petenci:;~. do Con~e.sS{.. . 
in.nocen:tar o seu a utor a p-provando--os, porque é o ·caso urüco de respo'n" 
sa~~il1dade, que a . Constituição define no preragrapho cHauo (4° ·do al,t. '80) t. 

que lé men ()ionad~- especialmente no art. 32 da lei de 8 ·<1e .Janeiro d-e 1892 . 
O Gov~jrno podia, P?is, ter-se limitado a . prati-car actos . comprehendidos no . 
a rt. __ 80 § 2• , e,_ não obstante, ser- responsabilizru<to á '\rista dei .. § 4• ·do ' mes-
mo a rtigo, por ter abusado daquella. :l'a:culd·~, 

0 Sn:. GoNç!AT,vES CHAVES dá Um aparte. 

0 SR. COElLHO RODRIGUEs: C'oncedo mais ; ente;n'dO qü<l a faculdade dr•-' 
approvar a decretação de sitio .:imj,)orta a de . approva:r . iin:plicHamente as 
medi-das tomadas; -no1:; . termos do § ·.zo do artigo '80; mas nã0 9 abuso 'ç_ella'l 
previsto . no . §' 4° ... 

!Des:de, porém, que esses actos não estão 
de que tràta a ConstituiçiÍ-o, nem nàquelle.s-
Governo, a . nossa _approvação é perfeitamete 
juvidicos. 

' · : 
A · quem -~ .q,u.e .de·ve obrigar -este acto? 

.comprehendldo'!l I)em naq)leÜes 
;ffi·en0ionados na mel'!sa.gé!f-. d o 
inutil, é um a,·to., sem : efjeitos 

',) 

Sem duviÇia ... :p~!lhuma a o Poder. Judiciarlo : · , 
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Mas o . Poder . Judioia.rio, com a f a:culdad.e · qúe tem; entr e n ós , ' de · int(:ir '-· 
-preta.; a Constituição e de n>egar· exe cução· ás leis que lhe forem · contra l'iá.s, 
pôde ·r espéit&r a di-:;~posição · -deste ·projeoto, se ·elie for · · ap;provad'o ... · c?i:no 
já' ·o --foi- -n a . outra ··03JID•ara,. e como está p1·ometteniio sE'r nesta · casa ? '·:· ··. · 

.. Depo.Ls: a medida. em si,' a lém ·• de inutil , lno-pportuna; fóra ·de tempo: · ~ 

de.]i),rime·nte . para o Congresso, com·o ern .re-gra geral ê toda a cortez.ia :ex-
~essiva. :~ 

O ex-Vice-Presiden te · da ReiJilblica nã\3 nos 'pediu sen ão a aii-pr ovação 
. \ 

dos actos que constam da mensGJgem; a gora pro-põe-se a approva ção 
~e ''todos '!. -DS a ctos; e não: SÓ daque lles que elle' p i ü).)l'iO n ã o Se a t•réveu 
a pedir, como a té dos seus a gentes, mudtos dos qua es elle pun iu · llO l' esses 
mesmos actos, De· rhe1do que nós nã-o só fazemos mais do qu e a quii'ló. que· 
elle· p edi•u, c omo fa zemos até o contra rio do que elle fez . O uni'co a:g·~~te .·citi ~ ' 

. responsavel do P -r esidente da" Rep:ubHca, coni relação ·ao prooesso poli t i-
ce, é ·o ·ministro . n os :termos · da Cons-t.ituição: isto resulta do ·confronto cio 
artigo 29 com o § 15 do art . 48 e com o f 2° do art . ·52. 

·Todos :os seus outros · agéntes não po·dem ser e~vdlvidos no P·rocesS'o 
político, a inda qu\'l tenham executado ordens de.Ue ;· 

Pa.r·a· ··prova i-o, vou · l-er os ·:a r tig os cita dos, .por;que todos os s 'lnadores n ão 
são juristas (lê) : • '·' · '' 

"Ar t . 29. Ccm1•p·ete á Ga mara. . . a decla r a ção da p.rocedencia ou· ·im-
proeedencia da accusação contra o Presidente da Re']:}ublica, nos t ermos do· 
a rt . 53, e c ontr a os minis tros de Estado· nos cr lm es connexos com os do 
Presiden·t·e da R.epublica: . ·. 

Art. 48 . Compete ]Jrivaúvam ente a o Presidente da R epubli ca . . ·. 15 : 
Declarar po1· s i · ou· seus agentes tresponsave!s o estado de s:tio en: q ua l-t[u er' 
ponto ·do territorio nacional nos cas'os de a ggressão ' extra nirmra ou· grav.e 

' commoção intestina (arts. ' ~~ n. ·3, 34, n:. 21 e a rt : 80) _. '' : .. f· .. 
Art. · 52 . § ·2• Nos crimes communs ·e de ·-resp-onsábilida d.; ser ão , ]Yroc" 

cessados e julgados (os m ::úistrós) pelo ·su.premo ' Tribuna l F ederal e ··nos 
connexos .com os -do Presidente da R e publica , pela a utqrida de competentE( 
para o julgam ento de·ste . " 

De maneira que o Ministr o é o unico agente :· l,esponsa yel do· ch ef e .do 
'Poder E xecutivo rque pôde ser processado · com , elle conjunctamente, e ao 
qual se ' podia r ef·erir .portanto a a pprovaçã:o do projecto , se f osse r ed:g lêi:<>. 
em termos menos ·va gos do q ue os da proposição · vi•nda da outra Ca - · 
mara . 

Quani;o á independencia ' q'l.le, na hy poth ese, eu attrÍ'buo a o Poder Ju-
die.lario , peço I"cença para cMar ··u;,na a ,utoridade, que não 'é su speita n ,e'l'll ·. 

me smo a os ·jacobinos; é St01·y ; no s~u Commenta'ri~ 'á Constitu:Çã:o ~OEf · ~N 7, 
tados 'Unildos t raduzido · por · Paul Odent n:s . ·877, 87S ' e 884 . 

. Diz ~11 (lê) : -' . 

" Além d i-sso a independencia éfÓ'' P~der ' Judlcia'.l' lo ' é ' indispansavel para 
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defender o povo das usurpações volunta:rias ou inV{)I·untarias dos·_podm;ês le ~ 

gislativo ou executivo (in~ei-rom,pendo a leitura.) 
Em nossa terra o .grap.cle usurpador ·tem .sido ·e,· éontinúa a se1• o exe--

cutivo (contimtrtndo a l~?"). A' téndeneia do · Poder Leg:slativo, para · obser~ 
var os outros p{)deres do governo; tem s ido sempre consi!derada pelos l:wmêns . 
de estado como uma verdade ,geralmente confirm~ada pela ex.perienCla. 

E os juizes sã:o 'nomeados por pouco tempo, quer, pelo orgão leglslat:vo, 
quer pelo executivo, ficarão certa e forçosamente na dependen~'.a do ' pode!' 
que os nomear. 

Se desejam obter ou con~eryar -ui:n cargo, :estarão dispostos a por-se 
a traz do poder então domi·nante no--Estado e a obedecer-lhe. 

A justiça .será a:dminis~rada com mão desfallecida, decidirá contorme.. 
as· ?piniões dq dia e esq-uecerá c1ue os pree>Jitos 'da lei repousam sobre bases 
immutaveis . 

Os governos e os cidadãos não combaterão, então, com !lrmas ig)laes 
:Perante os tri-bunae$. 

Ps favor:tos. do {lia fa-rão r:edo pelo seu· p,ode.r ou . seduzirão pela sua. 
influencia. Assim ficerá tacita mente reprova·do e abertamente v:iolado e·ste· 
principio fundam~mtal em toda -a .Rel,}ubLca que ella é wm go1J•;Tno pela le·i 
e não pelos homens. 

Esta s considerações. a dquirem a inda mais consistenc!a e força . quando 
~e ruppJi.cam ·a questões ele direi·to constitucional . 

Nas mona 1·.chias, não h a resistencia possível elo Poder Judicia:Dio, senão 
para as u sur<paçõBs d e um só ramo do governo, se o. Executiv o · e o Lel';'is· 
!ativo estão de a.ccôrdo sobre certas med das à. obediencia a sua vontade, 
torna -se para o Poder Judicjario não só um P,ev'er como uma .necessidade .. 

Assim, até nb Gov·erno .livre da Grã-B•·etanha um a,cto do Par,lamento , 
que Nmna a v on1;ade da · ·corôa e a -da legislatura é absolut0 . Ne nhuma re-
.sistenoia legal se l'he pó'de fazer. 

A a utorida de judiciaria é fi:Yrçad~ a fazer executar a Je i, a inda (l.ue ellà 
seja s ubvers-I-va dos ddreitos privados ou publicas. 

Mas as cousas ,,passam-se . ele, outro modo em ;uma R epu'blica, como a 
. nossa. com uma consNtliição defin'i·da1 que. fixa a o m esmo -t<-mp{) os poqer.e:; 
dos - governa ntes e ·OS .direitos dos cidadãos. 

J;;sta unica circumstanda baslarla para, :r:q.gstra r q~1 e a inclependencia 
•j udi-ciaria é a·bsolutainente indis·pensav el a o equilibrio dos poderes e á m a-
nutenção . da Cónstituição ... 

Tudo quanto f.iéa dii:o leva-nos .a ·concluh: que nas rep,_,;bhcas h a ra.r-ão· 
alnaa mais forte que n{l-S monarchias a· ,favor d<t - 1~~~pen'd~;ncia das . fun-
cções jucliciarias. "Certo, .uma repubHca ·Com . uni:;~. constituiçãe ' definida, mas 
sem um p·dõer judic!ârio bastante iridepe1~dente para resistir ás usurpações 
ou derender as liberdaJdes e os direitos ,privados, . seria u.ma .·chimera, ti~a 
soc1edade organizada sem nenhum freio ,legal. Uma tal repu1J.lica tornar-
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-. se-hla .uma ·derp.o_oraç.ia reV'?Stid~ -ele W{leres 'ill'i·rnítauo13, exercendo ptm se!lS 
.chefes uma soberania -despoti<:<J. ..... 

· No Governo dos hgmens, só lia ,, dous p<;!deres supremos :- . o _poder da'; 
.. firmai' ,:ou ·o , das -leis. ::)e este nã,o . é fortale<:ldo ]}Qr uma ot·.gan:izagão ju-
'didalia isenta ci.e todo -o -temor -e :de-- toda a censur;'l, o .primeiro prevaléeerá: 

' · . . . . 

as torças miHtares domina1'ão as instjtuições civis. 
·E' por isso · que . os r eqactores da . ConstituiÇão com profunda sabedoria 

•l> C~nsiderarão a. independenc:a consta nte do systema judiciaTio COmo a --base 
:f{rndameiital na nossa Republica ... . ' ' 

Depois de _ter-erh provido la-rgamente aos _l·amos legislativo e exect) t h ro, os 
funda;dores da éonstituiç:~o estabelecera1p, ~ uma ' es·pecie . de -con tra,peso, . que, 
pela sua organizaçã o 
da-eles, e re;primir as 

-~in a a zeüura) . 

ind-ependente , póde-se fazer , de.""'l.!J'pat·ece-r as irregulari -
usurpações acciden,taes n'a m ar-cha do G!Jvern.o ."-. (.!I'B1'-

) 

EJ já .que fall eri em ja:co,binos e qs -oradores gue m e .pre.cederam l>i'ocum-
rarn da<r a r-rhas da sua lealdade á Republi<ca, a proveito a O~·CUS'iào. para fa-
zer uma 'confissão publica e · solemne. 

Eu não s-ou r-epublicano hist·orico; não tenho J)re tençües a iSso; sou 
conservador na RepubÜca, -cmno fui 'c'onservador sob o in1p,eri o; não fui f>cl 

quem mudou, foram as .instit,uiçqes·, e pen so que a !}e-publica será. conser-
vadora, ou nãó será. Porque, Sr. Poresiclent e, as lnonar-chias J:}o clem e devem 
ser .gov.-etnos Hberae;~· · São U~vernos de privÍlel5'ios, sã,o Governos de e:xJce-
p ç[o, e· só· se tolera .uma -eX'cépção quando ella é bastante larga ou .ao me-
nos um J>OUco frouxa. l'(ias a Republica é ·Um Goverl,'lo igua! .. pal'a todos, sem 

• Pfeferencias riem p~·ivilegios; e tem, portanto, o'brigação de· ser tun Govern o 
conservador, tendo por base a lei su:prema, que ~ a do res,peito a todas as 
,leis. (Nuito · bem !) ·· 

Desg>raçadament-e nesta máte~·ia o Imperio deu muito mãos exemplo.:;, e 
a Re:Publica· não teln dado melhores . . · • 1 

O .que ha hoje·_ de SUS'p-eita de selJastíar:tismo é irracionaL 
A monarchia, que não se pôd'e defender uma hora, não se poderá o:-es-

tlturaí· de modo pe1·marien.te neste éontinente, onde aindo e hum rei mor-
~·eu , no seu tp.rono; e sê nenhum pôde morrer · ~o seu th~·ono até o fim· do 
. seculo :xrx, nã.o ha de' ser no seculo . XX Oll nos ultimos -· dias . deste que 
se ha de fundar a;qui uma i1ova monarc:hia . (llfuito bem) . 

Do· que tenho medo não é' ·aa monarchía é -da anal'chia, para a qu~~ <!a -
minhamo~;~ . _(Apoiados; · muito bem) . :. · ' 

, , Nã9 ·_te,nho ~eceio .desses antigos monarchistas enrrtgés eomo· o Sr . An- / 
_,drade F'i!';"Uelra!. ainda ago~iJ. , citado como . espamtalho, o qual, Jendo .aliás 
combÍüido €> -oriticado. quasi constantemente os. . a'busos da mpn!llrch·ia; no 
momento em . qUE/ a ' 'vi o aban_dOnlj,di!-, d\'liXa_u~.se fiCai;' -como .·. Jllil.rCp miliario 
n~ .meio. cÍ~st~ população_ iwmens~i ·. servin.do de . vro~sto vrivo enL favor do 
passado._ ··:\'; 
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. Não são esses os sue Ine fezem medo. Rari nantes . ·in ' sÍt'rgite ' vasto:' 

Infelizmente! Qulzera . que houvesse :um partido · monarchi-co · de ·homens con: 
vencidos, de homens da força de Andrade F ig ueira, um partido perfeitamen-
te organizad-o, e que sel:viss.e para ~ta:belecer a necessidade da formaçá.Ó 
de outro J)ar tido Igualmente· forte e ·convencido .que tratasse seriarnente de 
consoUdar e dc;f€.nder ·a Re.publlca. 

•São poucos, infelizmente, Tepito, esses monarchistas: é li desejava qu'3 
f ossem mais; porque dess~s inimigos francos não tenho m€do. ·De .quern 
tenho medo . sá o dos .que tornam a Republica odiosa, fa>;enào -a insu pport:r-
·v<õl .por intolerante . (muitos apoiddos); e infelizmente ·O zelo não é. bom con-
selheiro; e a id'éa de que só os republicanos• histori.cos não são ·suspeitos 
ao :novo regimen está grassando · de modo que ha de tornar odiosa a ·Re-
p u'bUca á maioria do pa~z .que não fo i republicano-historico·, como tam.'bem 
não o :foi a grande malol"Íia desta Casa que me ouve. (M1~ito ' 'vem), Mas fu i 
sempre cçmser;vador a m•eu modo; e faço votos para que a Republica me 
conserve na tribuna a liberdade que sem.p.re tive ·no tempv da monarchla., 
g·raça.s a Deus! 

Para exemplo, eu citarei o Ma?iual do sub~to fiel, /xue pubUquei em 
1884, e conclue assim o seu' post-sc1·ipt1~m: (lê) : 

;,As proprias províncias, qu e já não têm escravos,' nã:o devem prést'a.r-~e 
a servir de . instrume1~to ao Sr. Dantas para ,habilita-l -o a. fazer de cima 
para 'baixo uma reforma, que póde e ·de·ve .':ler feita · q,e baixo parà cim!;., 
ua Cama ra pa~·a ' o Governo . e ' não dos ministros do rei ·.~ara os -rep·resentan-r . . 
tes do povo. Pwra isJ:?o basta-nos u ma ·cousa: d-esmintamos o sr·. Fen;eiv; 
Vianna . 

·E ,s•e não somos capazes disto, en tão I1ão fal!emos má.i.s do poder pes-
soal, 11ern de escravos nem de senzalas; porque o ,poder pessoal s·erá o· e·f~· 

feito inevitavel' da ' nossa· d'egradaçâo voluntarlà; os es·cravo.s mais avilta-
' . ' 

{los deste paiz serão os eleitos· de seu ,povo, <') as se-nzalas mais ·d:espresiv.eis 
as duas Casas do Parlamento . 

·E' precizo · acaharmos com essa .parodia de gov~rno liV.re, que tem re-
duzido todo o :paiz a .. lfm zero .diante (la .u.ni.dade- J;'{ei. \ ·-·· 

·Pqr Deús, por nos::;a :patria,, .por noss-os _filhos sejamos· hpméns·, ao. rp.eno.s, 
uma vez nà vida ~ d~n~rn de quatro mezes poderemos ap•resentar ao im,.pe-
r a dor , o dilemma' de Gam]?eta a · MacMahon: submMta-se, 01~ de1n-iUa-se:: 
lVIettamol~.o dentro da Constituição ou Ppnhamol-o l'óra do Brasil. Noa~a 

independencía n!lciona) só será · uma realidaà.e dessa diata poo: diante . A 
Constituição tambem · é uni pa cto e se elle julgou-se com c1Dl' eeito ·de rom-
i}el-o por sua riarte, ro~.pamol ~o ' tàinbem pela nossa . o dúreito : é : o mesm.) 
ou não existe e a justiça não é ·ne.nhum funil com o lado largo para S. Ma-
gestade é o est•r'eito para !!6S·. · E; nestes termos 18 sóme!Ilte nelles que um 
cidadão bras~leiro, conserva.d'or da constituição e amigo · da li'óe<!'daile, pÓd·~ 
a inda assignar-se - Ul'vl SUBDITo FIF.I • . 
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0 ,SR. CHRISTIANO 0TTONI: - Logo é r eptl'blicano histodco. 
-0 Sn. CoELHo RoDRIGUEs: -:- Não mudei de partido, ahi estava e ahi 

fiqu~i. Q meu chefe, com quem mais _ convivi-o, me diz.ia: menino não mu-
des :de partido, ié uma tohlc.e; hÓje - d homem \<tuy .mu)da de partido . •é como 
o filho de -V.iuvo que foi s1:1r padre, pois quando lhe ,perguntam o nome do 
jlai preciz.a de resp-onder que é o padre fulano e a:ocr_escentar a historia. 
desse padr-e antes qe sel-o; porque, sem isso, a· ·p·resumpção é 'que o 

1
filh-o 

é não só il jegitimo como sacrilego; o que não é uma culpa delle, mas se:in-
-pre incomrqoda , no .m eio -dos ,p.reconceitos· so•ciaes, em que vivemos. 

Olha, o Sr. ·Sara iva é um homem sei·io, mas desde que deixou o parti-
·do conservador, perdeu até o geito de andat·, anda entre nós como ba-
rata , em gallinh~iro, por isso nunca mudei de partido, e dei esta mesm'l. 
-explicação no .prqprio seio do Congresso em 1888; p rura não citar outras 

' 1 ·mais anti-gas. 

•Em 1888, quando acabava de demittir-me de 1° Secretario da Camara, e 
-&"a Ministro da ,Marinha o meu finado amigo- Senador Vi:eir-a · da Silva, tendo 

. de me d.\rigir a elle por occasião de tratar de seu orçamento, disse-lhe o 
seguinte na ·sessão de 7 .de Junho: (Zê): 

"Não 1he ve>nho, portanto regatea:r, meios de Governo. Não os regatea-
re! a _um a:dversario politoi-co e menos a um correligim'lario nas condições 
de S. Ex. 

·E' -certo que o facto de commungrurmos na m esma · politica não Ún-
por~ -idyntidade de crenças em todos .os pontos · que interessam ao Gi:>verno 
e as necessidades do paiz. 

rS. Ex., porém, nã,o •poder á ter estranhado ou tomado á mâ. parte .nem 
mesmo os dous pr,ojectos que nesta sessão tive occasião de of,ferecer e que· 
.parec-erão i-nconvenientes < ao seu Governo e a maioria d'esta Çasa;. porque 
-eonhece as cru.·tas do Subdito Fiel. 

' Teve mesmo ·a bondade de lel-·as, ·e, por . signal, não as approvou, mas 
. ~abe qve ·os assumptos sobre que versavam meus projectos Unham sotÍa 
origem ·nesse _trabalho, publi-cação anonyrna, mas geralmente attri'bulda a 
mim; sem éontestação da minh::~, _parte. . • · . ., ' 

A·penas, o nobre Mi:nistro terá not,ado •no p~:o•jecto de r ef-orma da Con-
·stiturição, que fiquei um ;pou-co att·ás· do que pedia o Suàdito Fiel. Este era 
francamente republicano, ·O ,Proj.ecto pedia ap~nas no á rtigo 3o ·uma mo-
·di.üeação que l)3Jra.ria. neste ponto a nossa constituição a ingleza ... 

Erri outros pontos tarnbem diverg-i um pouco, ver'bi gratia a reSJP,eito 
·do Senadó .. ; ' •Essas diflferenças; por-ém, .que (POdem ser notada~ entre as 
· idéas do S1~bdito Fiel e o meu projecto, · expl]cam-se ,p-ela natureza diversa. 

dos dous trabalhos: um era de .propaganda e ·de polemica emquanto o ou-
tro se. destinava a ser l-ogo ·convertido em l~i . 

. Sr _ •Presidente, a Ame'rica é -republicana, o Brazil é ameri-cano e eu sou' 
: b:·<!zil~iro, 1pas J.)arece-me que a maiori;;t. do paiz ainda é monarchista ... 
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O Sr, Lourenl}i> de Albu.querq1i'e: - E' ·eom ·certeza. 
'";-

0 S. C'oelho Rodrigues: - Eu o supponho, mas não ~ffirme. 
O Sr . . Joaq~dm Na.buao: - FJ:a muito poucas re.I]uhlicas verdadeiras 

n,t An'lervca, •porqu€ eu não chamo ;:t repuqlica do Equador uma verda deira 
re1Juh lica, e ainda outra . .. (B.'a ·O~tros apartes.) · 

O S.R. CoELHo RoDRIGUEJS: - !Além .desta consideração que me fez r ecilia;r'-
urna g u84'ra civil; ca;so ·se tentasse uma transformação do nosso g0verno, 
ainda t enl1o , outra. 

Ultim.a-mente vae-·se accentuando, .era aliguma:s das nossas' J}rovincial;l, 
CP.rt a t endencia se,parat ist'a qlie tra.duz-.se nas n<w;.,s denominações de,· P~~ 
tr 'l(l!, P cLuUsta., Ama;?!0?11ica, etc., que ri.w ·fazem receiar tambem a divisão 
elo Braz.i! s e m .udar-s€ a forma de governo. 

fJra, eu tenho tanto amqr a €Ssa patriw que recebi de meus paes a-
desej o transmittir inteira ·aos meus . fil4o3 (tanto 'mais quanto o:;; tenho 
nascidos no sul ~ ·rio norte) que rião· p asso admittir , te nham elles patrias 
diversas, e diante deste . ·per igo ,sintocme com ~·esigmtç~o para. sup,portar-
:nã o .só · uma .como du:xs · dymnastia~. . . Eu votei po·r elle (o projecto d.a 
.abuiição) p o.r mÕ~ivos diversos e -porventura .. c.ontlJarios entr€ si•: vo'tro: 
~or a1nor do· escrav·0 1 votei ~Por á~or do· S·e'n-b~r; .votei ·~pO:r:;' am~r do$ 
prmcipios e votei por odio ao ' gover-no. 

O Sr. Pedro Lu·iz dá um à parte .. · 
O 81·. · Coelho Rodrig1Les: -:- Votei po1· cdio ao. governo, sim, porque ha. 

muito qu€ €lle vivia fortalec~ndo-,se cáda .vez ma~s .sabre os · odios que in-.' 
dií'C<ota e cpnsta;ntetiJ.ente ex-citava entre a.s ; dUas ·raÇa.!! . .. 

Não ha quem ignore quem é esse governo por isso nãc. d~c!áro, ,,fica 
occ.ul'to por eclypse ·(riso). 

' 
.Á lavoura mesmo tem muita . culpa do · que tem spf;frido e o q.ue di~o 

agÔr:1 ·~á o · disse no O B1·azi1 corri scienria, '])acieRcia e. talv~Ji applauso d,o-· 
-noJ:.re C\·e:put,a<j:o . 

6 fjr, Ped.ro L~iz:,- · Ma)~. eu não tinh·a nelle ' inteFferencia qu.e o 'aobre-
du:')utadq me .'Que•· dar. 

O 81·. Coelho' Roà1'igu.es: :-- Sabe Gl nol:H.:-e deputado' qu" um dá!' actua·es 
:n;tmistros. -coRvocgu. u:na· l'uu níão da redacç:ão paJ;a . proh,ibü· n~quel'l-a fo,Iha . 
a publicaqão das min1:Jas <:oarta"' e ·q~e. n,ãe: -obs tant~ . ella~ sa~i~~m até <l 

f im, salvo o Post script'l!m, q.Ué' f·Oi ,,con,si(\~rado mui.to Cl'Mpo (r>isoJ. 
Estou •. '])ortiwto, · nas ~nesnias. i,dé~, q~e tive ~n:tã.c • . 
A•ec~:eo,ce ·que, quando ches.uei foJ;mado a<;l ·P iauhy, ·ou h~via .. de s er H-.· 

b el .1 1 ií, a ran aguá ou conserva dor· porQUê os Uhera.es, sau~osos da d_ir-e-' 
c<;<w à·o v:i scapde da Pa~:na h ;.rb•t , haYi;;t·:m tomado aqu!'ll.e. 'ch,efe da;> fileiras . 
·contra r ias . 

, .(;!h f'gan clo aqui, 'elei to dep utado em 1&69, encontr~i· os oonseryador€3 . 
màis ad~antados e refmmistas qo qy.e os· l! beraes. 

Nesta,~,. condiçães n:q,nc;l. t ive• necessida de de :qmdar .·d.e par-tido: e~>~Va.· 
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ml!Ho a meti cÓh1modo · cr~so) e -os incommodados são os que se mudam 
·' (r.isa.d:d:s) . . 

(11Íte,rrom.pe7i do a leit~tm) . 
. , 

.No discurso .d.e 26 de setembro ·do m esmo: ann o disse tambem -o seguinte:· 
"Embora. seja anomal·o. · (o estado servi~); ·a monarchia hen:ditaria tambem 
é ·urms. anomalia creada pelo direito positivo; _- e si: com pa1'armos os .p rocesso:-, 
cdmp.- se acclimg~.rãÓ . nes'te 's glo as dua s instit-u içõés, não sei qua1 .dellas fi- 1 

éal'á'· d.evendo à o~tra eni ~aterüi de legitimi'd~d e (apartes) ~ -
Nã,o- quexo . dar· il;rrhas ao' p a rtido de nobr e Ç!.eput~do .por - ~ifinas que, 

m & ,parece, va.e .crescendo ,e apparec:enflo ma.is. df' pr eBsa do que' :convêm: 
á un.idade d-o 'BrazH e á _manutençã o da o1·Çlern p.ubli~a .. 

, yão a:ppare.cendo e C•rescendn. ri;Úit'o ·depressa. 
O Sr . : João Manoel; -: El' ,t r aço ·:!iionicte!·istico dos que defen dem a in-

dEmÚJ.isação, fav_orecer ·ao movimento rep~blica~o · . . 
O Sr ; Coelho Roàr·igues: - E .a . não fa V·Or!')l'O o movimento r epu.b icarJ.O·, 

·c<;mfesso ao no)Dre Deputado; at1;'enda"me, pc•·em, ,s ., Ex. e -conc6rdarrá com.., 
m;igo . 

'. Nunca ftii méa ' iàeal, como ,pae de fainilia; cr'iar e ,educa r fil hos par<L 
ter5m' a honra de ser :fiat,almen.te g'b•vernad-o.s -pelos déscendenfes de uma 

\ . ' . 
!l;_amil.is. Pl'ivil~giada (apoiados do Sr. J.oão· -Penitlo); si os nobres deputa dos 
te~m .<est~t ~ ftSPir~ção· su·wrei:na, ·confessa-1hes . que . nunca Jloi a m in1la , mas! 

' a\(' redito <'ÍJU~ a .. m GHJarchta: teve sua \ razão de. se•· coma , teve a · escravidão;, 
9.üe. 9 tempo· de ellJ:'!l-inal-a . a:inàa ,não !chegbu., . e '· que · ·s i :liôr . eliminada an tea 
deste tempo, a resta.urac;;ão' virá v.io}enta ou que as perigo.sas· cons equ.en biae 
cJessa,. eli;rp.ina~ão serão II_lai<;>re~ -de que as v<J..ntagens imm-edktfa;: ou r emo· 
tas de ' ~rpa Il1J.!dança de g'OiVÉll~ Il,@. 

Vozl!lS; - <F_.er.feita·rhente'. 
\ . 

l o·~SR. Col!lLHo Roi:>RIG]J:ElS: - E1' ·POr isso ··que não ~ou repub)icano .. "· ,, . 
(Te.nn/i.nanàã a· le-i.t·z•1·a). Pqdia prOJêSeguir n este terrer.w,. mas bastá. . 

Decl~ações semelhantes ·. ct'iz na · m esma Camara e no mesmo a.nno, em 
" ,· , . . I 

15 de Navem·bro em ou1ró_ discuFso profel'ido exactamente 12 m ezes. a ntes 
da ·pro-Clama·ção .da .Republfca, .com o qual se póde !provar que eu n~o est a va 
n>tcl~ · sadsfei;to ' ·co~ o imperio, mas .não . qu~ria · a~sil~·ir . a' r. espo~sa)Jilid~de 

-~ .. 
da r-evolução .que devia trazer-nos a · nova ct'(>1·ma ·de goyerno·. 

, ' . I - ' ,• l 

Não · sou, ,pois, historie a, sou tim conserv~dor independep.te {!·o tem o drj 
·.· in.Pilrio, ma~ OORSel' vo. o ·meu modo de ·pensar, que manifestei no Post1 

~;criv.<t ·um, a. q:ue ha b ou'có referi-n;e, onde escrévi a respeito .d•o impc·~·ado!
qpe,. COHSerV:ar ;, a nal'Chia :· -ÍllCaEnada ' á frente· do ·gOV:erno, não· ê SeJ I{(.Jn• 
servà.doF, poPêm, antes. ser · a·narchista como ali e.: 

. . ! ' -
M:as, SF. · i):r·esidente, estou• sendo um. poueo longo, e nãJO poderer .[l<~e :q-

d.er .mal~; a attenção ela · Casa por,., muito teinpo . 
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Quando chegou a ReimbUca, eu a(\heri no dia 18 de Novembro, e o pu-
bliquei no Jornal do Oommercio depois qu& vi ·que· ~lia não tinha chegado 
ja ~obina nem matando gente. 

As medidas que a Republic.a tomou em relação á familia imperial, r o~ 
seus primeiros a.ctos a collocaram na altura ae um governo digno dO/ 

t apoio e da admdraçãJo. de todos os seus . .conterva.neo&,. (Muito be1n.) 
-I 

Antes, porém, de publicar a minha declaração do dia 18, pedi dem issãO' 
de uma . commissão retribuída que tinlia e aposentadorià de um cao.-go vi-' 

I . • 
1.alic:io qúe occupava e .havia obtido por' concurso, declarando que nfuo .era/ 
invalià1o, mas não queria o:ppõ.r embaraços ao novo regimen . 

I 
Depois, nesse mêsmo düi, sabendo que estava para morrer (ao menos, 

foi a noticia q ue me chegou) o nosso honrado collega, o Sr. bat-ão do La-. 
daria, que aqui nos ouve ... 

O S~. 'CHRISTIANo O'I'ToNr: - Eu tive' noticia da morte. 
o 'SR. CoELHo :j'toDRIGUElS: - : . . corri á sua casa e fui vis·ital-9, porql.!e, 

apezar de ter acceitado a Republ'ica, não . quiz que elle morresse antes dét 
·aper,tar-lhe a mão, tão bello .se me afig.prou o seu procedimento, muito-
mu,i" nobre do que o àaquelles que esperàcam ·as :probabilidades da ·ultima' 
hora •lto ' dia 115 de Novembro para se de.cidirem, como Metto Suffecio entre 
os romanos e os inimigos dos romanos. 

Res-peito a todos os adversarios de opinião vencida; .e o que lamenta 
na vida poliUca deste paiz é 'não haver partidos o:-o;anisados, que aos seu9 
chefes substituam · principias defi•nidos, que s&rviam Ue bandeira real ás 

~ nerssas Juctas e ennobreçrum as nossas discuss'ões, nesta e · na outra casa do 
Congresso e em toda a imprensa d0 paiz. (A.poiãdos.) 

. Emquanto ·me conservar' a qui, não desconfiem de mim. Qujmdo e;u 
dcseSTJera.r da Republica não guardlJ.rei mysterio e começa.rei aba;ndona,ndo 
as posições que ella me confiou . Emquanto as •ocçupar, é que es tou · dis-
posto a sustentar a Republica, •o que não que..- dizE7 ' que esteja contente com 
o seu .governo, p-o·rque . pó de o governo me pare'cer "mau, e niio tha quem · 
mo.is faça mal a ·urna instituição, seja Republíca, seja ~1onarchia, do. que 
aqnelleR que gover nam mal em seu nome /~ .<iob SUlj> responsabilidade. 

E' por isso que tenho sido qua.si sempre op_posicionista, não estou con-
tente •cqrh muita cousà do que se tem feito. Não quero muda.r de regi;men 
·<', P'{)r'tanto, na medida das. minhas forças, procut·o concertar o que me 
parece torto da fôrma que ~e parece melhor. 

Ténho conclu'ido. (Muito bem.) 

' O Sr. Presidente: - O nobre sen,ador por Piauhy, no correr do seu dis-
curso, -como que •Jn·ocur0u censura.r a Mesa, não só :por haver dado anda-< 
menta li. proposição, sobre que, Vf>A'Sa -o ·PI'esente debate, como ainda por' 
haver -rucceito o parecer das Commissões, ba~ea:nào a sua censura nos arti-
gr.'il 79 e 97 do regimento. 

Não . me cabe a responsabilidade desses · actos. 
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O SR. CoELHo RoDRIGUÉls: - Nem·, eu disse isso . 

L. 

O , 1StR. ;ç'RElSIDEiNTE: ...:... Mas, uas palavras dP. V. Ex. ,póde trarisparecet'l 
llrr,a ' c.ensura -ã. Mesa. 

O •SR . tCoELHo RoDRIGUES; Não senhol', á Commissão . 
O SR . PRESIDENTI!l: -: Devo dz.er ao~ Seuado que, si o Intuito dG nobre 

.·S3r::J.çlor foi esse, a sua censura não procede . 
Quanto á proposição o !lirtigo 79 do nosso regimento s6 se refere · aos 

pr ojectos ou ilÍdicaÇões do Senado; não ·póde referir-se nem ê applicave! a 
um<> . .p-roposição da Camara, a respeito ·da qual ·o Senado não deve pronun-
ciar-se por outra fórma que n ão seja ap.provação, emenda ou t·eprov'ação. 

Quanto â acceitação do parecer, é manifesto que elle não con'clue de 
fórma dubitativa; ao· 'Contrario, propõe, a·o S enado a ap,p1;õvação da. p-ropo ... 
~> iç;ão •que J'he foi .remettida. O regime.nto ·O que disp.õe é que não são aill-
missiveis parecere,; que -conc1uam . por fót'ma dubitativa; e o. parecer de que. 
E"e trata ·Pl'O.põe, ele mo.do claro. e terminante, que à proposiçã0 seja a-cceita. 
pelo Senado . ' 

Portanto, a Mesa não podia deixar de acceitar o parecer e mandai-o im-
primir para enti·aJr em. discussão ·com a ~r~pos!ção a- que se referia. 

' Esta ndo reduzido a menos ele l j3 o ;.umero de •Srs. ·Senadores _p-resen · 
' ' · tes, fica a-dia-da a discussão da proposi9ão. 

Í· SES·SÃ!O DE ·1 • DI;; !JUNHO 

O Sr. Virgilio Damasio não viria á tribuna, ·sei o seu illustrado colleg.1., 
-o Sr 'Coelho R0dJrigt,1e.s . .tiYesse tirado uma 'con~lusão mais log!ca dos ar-
gumentos que exJ?enâera., em· sessão a-nteri'or, sobre a matena de que s_, 
vàe occupar . 

Tinha formulado um 1 substitutivo ·â propos!çã.o da Camara dos Depu-
h<los;, pcecedendo de alguns consideran,dos onde veem as mesmas dou-
tr.-!nas desenvolvida!:! pelo seu illustre . preop!n.ante, q,ue. depo!11 de combater 
o ,pa·r.ece .. - .das comm'issões reunida s de ·Constituiçã.o e poderes e de finan-

' ' ças, nfuo precisou o a lcance do que quiz tS. Ex. -deprehender M'inal. 
·Poderia em uma só . proposição assenta r o .ponto de partida da doutrinlb 

qus acceita, colhendo--se â sombra do ahalisado -civilista a. quem se ref~re. · 

Opina que- fallec~ ao Congresso Legislativo a competencia de tomar co~ 
nheciment<o. dos .actos praticados. p elo , Poder Executivo durante o estado de. 
sltio. salvo -pelos tt·amites e mediantE:• o processo estabelecido na-a leis dE> 
.7 e 8 de . janeiro de 1892. 

Além dos in-convenientes resultantes de uma discussão que não obedeça> 
ao cns-posto nlaq;ttellas -dua-~ le.i~· . ocicorr~ q:ue o .Senado seria !eva(lto a. 
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attentár . cont-ra as normas presidencialistas. · disfarçando em semelhantei 
d'iscussã.o a.s p•raf{es , absolutas do parl9-mentar-ismo. · 

:A!ccr esce ainda, q11e edssa transgressão do sysrtema a <}viria um C:onflicto 
mon~l entre os po-deres lE'!gislativo e judiciario, incidindo· s0b a alçada destes 
ultimos actbs a respeito dos qua es. o Congresso se pronuncia diversamente •. 

Não Sil dig<'L que, uma vez a];}pro'!'ados ta:es actos pelo poder competente, 
flC;a exoluida a acção judiciaria ; IJOrque, tratando-se de .crilnes ·.communs, ·, 
SeJam ou não •C0nnexos com os 
c-omiJeten<Cia do Po:der Judiciario 

< ' 
mf's pod8'!'á .ser invocada tendo 

a-ctos de natureza. meraiT_~ente pol'itica ·a 
em.quanto não lJrescrevem a.q.uelles cri-

lagar a hypothese de uma ccmtradlcção 
entro n.."' decisões de um e outro ;pQder. 

Mas não vaé discutir esse~ actos: -pensa que o Senado . 'é incomp-etente 
p~ra isso. Deixa mesmo de discutir alguns topicos .do pa.re<cer ·em discussão, 
limita ndo-.se á IJarte em ·qu,e, devois de firmada a doutrina -da ine'ompete:J;l-

·cia .do ' IPodér Legislativo . .para. :wi:>rovar medidas i111constitucionaes, conclue-· . ' . 
. se que sejam approvados os actos submettid-os -ao Congresso, , entl:e o~ 

quaes se acham -os. menci'onados na mensagem de 25 de · jun'ho de 1894, 
- !, . 

A um aparte do Sr. Oiti-cica responde que o Ren'l.do •não tem razão del 
ignorar a.s mensagens q'\le á outra casa do 
gov-erno da União, o que ·consta do Di,ario 
todos os representantes . da Nação. 

Congresso foram dirigidas · 'Pelo . 
Otftaial, que deve ser lido polÍ 

!Deixa, porém, o parecer, para limitar-se a justificar a sua ·ememda. 
Recorrendo á Constituição se vê que, em materi~ de estado de sitio,- a: 

· attribuição do Oongresso- é_ apprbval-o ou não, quando Ciec~arado pelo Pocler' 
Exeeutiv o, na ausencia daJq,uelle outro poder; e, quand9 este t·eunir serli 
inteiraõ.o de todos · os . actos praticados na· _vige~cia daq uella ·medida . extraor· 
dinariá . 

·A hermeneutica - manda _que ' além dq que está· ex·presso na 'lei, não se 
cceem ou a-mpliem attribi:Jioçõe~ qu<;> ·ená <"Ohfere. 

R esul ta que, no -caso de exor,bitancia do Poder Executivo 'a commissã.o 
- encarreg~da de· tomar ·conhecil:p.ento da m~msagem .. deye se entenét~.' com a 

Camara dos De.putados, p.M"a que \')Sta ' proceda na fõrma da .lei de respon~ 
sabiilãade . 

. Si nada disso Uver Jogar é cJarci que esítão appt·ovad'os todos os actos 
a que se referir a fuEmsagem. 

N?.6 se argumên ta C'Óm · a inconvenien.cia da denuncia dàda ·contra 9 
primeiro majgístrado 'da Republica; ' pois·· que dós debates r;elativos nas'ceria à 
plena 1~ da verdadE\ do~ factos · e a -1u súftcação· 'ampla .e_ ·emio'brecedora do 
chefe do Poder. ExeéU:,Ü:':'o, si a . legalida?e de. seus actos pas~ades fOr reco-1 
nliecW:i. 

t.iuanto aos credi~os extra:ordinari9S, a sua approvação é m ai-s · summaría! 
() regular, mediant~ aécusadio 1.' defesa do , 'que por '. um _projec.to .. como d 
que, ··na Cainara .d~s Deputados passei~ ·poo· tres discussões apaixori.adâs, Oi 
agora é submettido ·á apreci~çã.o . do Senado. 
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O lorador lê' os considerandos de sua emenda . 

_A : diversos apartes do Sr. Oiticica, referentes á pt·orogação de estado 
.de sitio, obsetva -<:[Ue tal não se deu em 1893; mas, sim que, autorizado o 

<' go~erno a estehde..· ·- os effeitos daquella medida a outros pontos d ~ te~rltorio ., 
j::t Republica -f-oi pelo mesmo, j•á •encerrada a ' se~são leg i-slativa, declara do 
novamente o es<i:ado de · siÜo, que ·pro rogou m-ais de U!na vez . Os decretos 
res-pectivo-s ê que devem ser · a·pprovados ou .não, ainda mesmo que, anterior~ 
::mente tivessem sido ~pprovados os actos ·do Pocfer Executivo dentro do 
,prazo do esta;do de sitio . 

Em favClã· da doutrina que sustenta. cíta o exemplo ele uma Republica. 
<lo Rio da {'rata, onde tornou-se objecto de discussão ca lor.osa um a,ctd 
iclenti-i::o q)Ue foi censurado; e, parece a o orador, chegbu.-.se a denegar · a 
approvagão da medida. ti\.o s-ério e impo1;tan te ê o assumpto. 

Nisto· cifrou-se a· acção cTh Poder J;_,egi·slativo · daquelle paiz, regido 'POl' 

· instituiç;'ões sem~lhantes ás que foram adaptadas no B~·azil . 

A approvação dos actos do governe se regula por outros pr,ecei tos :· ê a 
' ~·esponsabiÚdade 'do iÍ=>.resideni:-e da. Republica ã c:iual· ein relação ao 'ex-vice~ 

Ji.resjdente da Rep·ublica, 'não tem mais logar, desde 15 de Novembro ultimo, 
de aocôrdo com · o que, na. especie, diz a <Constituição ' Federal. 

Conélue. declarando que está digc-essã.o de um discurso, a fez em .ho-
T1lenagem ás aptidões incontestaveis do nobre senador .p elo Estado· de AJaJ 
-goas que o h•onrou com os seus apartes. 

V em á 'Mesa ê licla, at?oiada e posta conjuntamente em discüssão, a 
seguinte· emenda: 

"Considerando que é attribuição do ;Congresso Naciona-l (art . 34 n . 2l 
da Cons•tituição Federal) a~p.rova.r o·u não o estado de sitio, declar~do peJo· 

•
1 Poder Executivo ou seus 31g,entes responsa.veis na ausencia. do :Congr-esso; 

Consid~·ando que, quando os a ctós ou medic1as de eXJcepçãJo rE-lata;-· 
dos ao O'ongresso, · logo que se reunir (art. 80, <§ 3°), foram impugnadas· 
-com exorbitantes 'das f~.euldades conferidas ao Exec~tivo pelo § 2• do citado· 
tt-rtigo sõ -·pôde isso dar Jogar a ·que se inicie, n a fórma da· lei n. 27, de 7' 
-de J arteil'o de 189•2, processo de r esponsaJbilidade ao Presidente da Rei}ublica , 
<como incurso no ·at·t. ·3:2 da lei n. 30, de 8 ele J a neiro do mesmo anno; 

Considerando ·qu,e, tão sómente_ em caso <tal, podem ·esses aJCtos ' ser jul-
g _.;_dos. com a absolviçãb ou •condemnaçã.o do Ptesid;nte da R epublica., Ihas 
nft·o pela .camll.ra dos' Deputados cuja c·ompetencia é apenas de decretar a· 
accusação e ·sim pelo •Setiado na fôrma dos· art~. 14 a 27 da cita da lei àl'l 
·7 de .Tan'eiro. e Constituição Federal, arts . 29 e 33; 

· Consid~rando: porém. qu~ os ~.ctos rela tados ao Congr~sso nas Mensa · 
' ~ • • ' ' , • I :, ' '· • f ' , _ 1j• ' ,,j 

ge:rpi de 7 de . Maio, 17 e 25 de Junho e 4 ele Outubro do anno prox-uno pas-
d, · . ~ na Camara dos 'Denutados nem clecretaçãô de ac-. sa,. p, . nao provocaram ,_ . 

.cusação, n em mesmo a d~nuncia, c-onfo~·me o art. 2o da lei citada; 
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Coruüderando mais· que · mes·rn.o quando o 1S~nad•o , .descobrisse nesses 

-acto;; motivo de responsabilidade, j•á lbe era vedada denunciai-os á Camara, 
qu<tnto mais .julgai-os, por isso .que o respectivo processo '(art . . So da lei 

·d e 7 combinado com .o ' a'.rt. 2° da lei de 8 de JaneiTo) '!só poderá ser in-
tentado durante ·o -periodo presidencial e cessar.á quando o presidente po1•· 
qua.l::Juer motivo deixar o exercício :do cargo; 

Considerando, finàlrnente que a approvação ou não do .estado de sitio .. 
ju!;;:<t::nento COJ;Illlllettido a . ambã.s as Casas do Cong.resso ê ·por sua natureza 
e pot seus tramites leg11es, E;!Ssencialmente differente dos julgamentos do:. , 
actus do Poder Exeuutivo, praticados dut·ante o sitio, ju~g;a;merrto est~ de· 
natureza e fórma juC!icia.rias, que -o 'outro não tem: 

Proponho a seguinte emenda ,subsÚtutiva da proposição da Cama.ra ·do& 
:Petmtados : . 1 

Artigo unico. Ficam approvadas as, decla.rações de e!;[tado .de sit,\o, feita,.s• 
pelo Poder Executivo :t):a ausencia do Congresso Na·ciqnal, desde 2·5 de Se- · 
tembro de ,1893 até · 7 de M'aiõ .. de 1894. / 

•Sala das Sessões, M de Mai{) de 189·5. VirgLlio Dmnasio. 

O Sr. Christiano Ott~ni: - Sr. Presidente, acompanhei com attenção. 
pr.ofunda • e Jndef·ectivel o debate 'havido sol;>re o ·proJecto submettid0 ao 'Se-
n~do, Nutro a respeito de.Jle duvidas que :q:te coUoca,m em g.rande per,ple-
ocidade para , em .paz com a consciencia,. dar um voto. _Esperava, desejava. 
mesmo que ü debate dissipasse as minhas duvidas; e nesse caso, s•ervindo-
m~ de uma expressão um tanto iroi),ica mas muito usada •hoje, eu apro-· .. 
vei.taria a occa:sião·· para ficar calado, com•~ costumo . Sómelite salvaria a 
minha responsabilidade, manda ndo á mesa ·uma ' declaração de voto, como .. 
tambein .. costumo o 

o Inf~l-jzmente, e de . -certo po·r fraque za da minna lntellig-encia (nã~ 

apai&ãos), a s minhas duvidas supsistem.; não pude ve1-as solvidas, o qm1. 
me o1:>r1ga a extm'na !-as , .e a manaa.r a. mesa um proJeCto suDstltut1vo, 
compromettendo-me a liás a 'não quebrar lanças pela sua .susteni::tça.; 
Gu:mpro .o m el). dever como o entendo : o Senado o 1~esolverá melhor. 

Pec,;o ao Senado ,que acredlte-, V{)U fa~lar-J.he sim e ira aut gt'!u'ltio; s-.err.: 
paixão, l:!ern enthusiasmo e sem odio, -cumprindo sirnplesmente . 0 meu de..: 
ver. Não desejo conco-r r er de modo algum para a effervesccnda de paixões. 
A incandesce11cia que por vez·es eomeçou a assumir este debate convida-me 
a fé',zer esta dec:aração. Não àesejo excttar l!)ai:x;õ·2So embora nobres, Q·utras · 
naturalmente não seriam manifestadas nesta -casa; por.ém as paixões, no~

billsslmas' qu.e sejam, · conturb.am m.uitas vezes a intel!igencia, e a matc.r}~ .. 
requer grande calma. 

Começarei pe10 fim, o discurso que o Sena<to a:caba ele ou vir o Nesse 
discurso, assim •co-mo no que hontem -proferiu o -eminente . publicista, se-
nac'jor pel r>· PiaUihy,' pr etenue-se IProva.r q ue o de que se trata dev~ ser-
approvar 0 ~staclo de sltio, e não ltQmar em consideração os actos- que to-
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ram communi•cados , ao Congresso, .praticados durante o prazo do 1nesnio 
e~tado :de <Jitio. Mas eú -pergunto aos nob-res senadores : ·porventura a ap-
p.rovação elo est aclo de sitio dispensa o 'Congresso de tomar em consideração 
actos, q-u e 1}a ra esse fün Jhe ifo_ram communkados? 

Por · consequencia, não entro ~em poderia entr ar na deducção ' d~s 
•tl1eori~s e>om que os dous illustres preopina ntes ·1; rocm·a ram demonstrl'l•r 
a s ua · these .. / 

Digo sómente que, si ísto é as-sim, deviam· mand;:tr um a l' tig.0 additivo 
qu e ' ?J?:provasse o estado de sitio, e de nenhum m odo um a rtigo substi-
tutivo ; .parece -me q·u e 'si ha Jogica no ,mmi:clo é esta. 

Dispenso, porta nto, e es•tlrno ·,poder dispensar-me de entra r em , uma 
.demonstração de theorias de direito, nas quaes me achan:ia vexa do em 
dls'cutk com q ualqHer ·dos dous nobres ·senadores . Repito : si · é n ecessario 
approvar o estado de -sitio, o q·ue não c reio, .não fica , por Isso o Congresso 
dispensado de t omar em -consi'cleração os actos ·praticados no m esmo estado 
d-e sitio; e, .pontanto, sómente dest e ponto me 0 ccuparei. 

Ern .primeiro Jogar, e a;qui começo- a exPôr as minhas duvidas, n ã o me 
pa rP.ce , licito votar pura ·e .s'impleflmente contra a pr-op_osoiç~o da · Cam a·ra 

' (lo., S~s. Deputado~. Podera, e na mmha -oPinião devera. ser emendada, 
ma~ , não é Hcí~o repé1lll-a in H11tine . 

A Constituição .d,eternüna que f,inào o prazo do estado de )?!tio, o P re-
si-dente· da 'Re·publ,i'ca c~mmunicará ao . ' Congresso motivanclo~as ; a s m edidas 
a{fov-ta,das n es-se •prazo para o· !lm de fazer terminar a .commoção -civ il ou 
revolta que se tra tou de doma,r. 

Pa;ra que fj m o Presidente da R epublica é obrigado '1. ·comm.unicar ac. 
Congresso essas medidas •-e a motivai-as? .Serã para que o Congr esso m a-nde 
depositàr a mensagem n 0 seu ac(hi-v;o e cale-se ? Será um dever que se lhe 
i·mpõe .sem n enhUI).l fim util? Não se pôde _p1:esumir que o legislador consti-
tui~tes pu~essé a o poder e xecutivo -essa obrigação sem uni .if'im, sein ut-ili-dade 
alguma, sem que o Congresso tivesse de fazer qua'quer :ob.ra sob1'e a com-
munic.ação ·feita. Ha ·:pol'ta•nto ·um fim, e um fim util; e corno a communi-
caÇão .é m anda;da .fazer ao Congresso, a quem incumbe a gua rda da Consti-
ttÜÍção e das leis, é claro que' o fim da communicação é •para que o Con-
g~·ess o; 'como guarda da Consütuiçã,0 e das leis, -examine as medida s e 

' sohre eTlas s-e pronuncie. 
0 SR. VIRGILIO .DAM~SIO: Pronuncia -se pelo . m eio que existe na lei 

de responsabilidade . 
. O IStR, t0HRISTIANO Ü'I'J.lONI: - 'J.'odós os apa;rtes que se têm dado· n este 

s entido. SU)}!Jõerrí quê o fim da •communi>cação ·é só verificar si ó Presidente 
da Republica incorreu em crlri:fe de responsabi-lidade; 'mas não é esse o 
fim unico; não é, · ném p6de 'ser: Si o Corig·.resso tem obrigação de est'uaar 
e analy:sar as medidas que J.he forem submettidas .pelo presidente da· R epu-
blica, sobre que deve ~ersar este exa me? E ' Claro oue -em ~Jr1meiro' 1ogar 
o >Cong·res·s·o deve · examinar si o Presidente da Republlca -se (lncerrou ho~ 

I 



- 680' --

llmit~s das iacvldades ' que -iegalmente ih e fo.ram outor.ga<las: si as exce~e tt, 

serâ o •Caso de considerar-se -o orime de resp0nsa1Jili'da.de; mas s·i ,não a" '. 
excedeu, o 'Congresso não pó de deix~r de app1·ovar as med·idas .. . . ' . . 

0 SR, VIRGILio DAJI1:ASIO: - Pó de rejeÍtaJ-as. 
O .SR . . CHRlSTIANo •On'oNr: - Deve examinar si as medidas que o pre-

\ :;ideiÚe desref:ou ·auto:risaclo .ve'lo estado de s·i.ti.o dav,em continuar · em vigor; 
e ê nesse caso· que as arr>Prova . Já cUsse que o f1m não é uni·camente veN--
ficar a resp-onsabilidade' c.1·iminal . do presiderute da :J;\epub1lca. 

iN o esta de> de ~i tio 0 . presidente decreta m edi,das -verdadeirameme· ex-
clusiv._as do Poder Leg'islativo,' medidas que só tPódem ter vigor excepdo-
naÍmente no estado .de siti-o por virtude dos 1JOderes que ·são dados ao Poae:r 
Executivo, mas que. -findo o estado de sit'io, nilo poden•. ter vigor ~em 0 vatu 
do 'Congresso: Estão, po,r exemplo, n este caso os decret.os abrindo creditas, 
os clecretos ·creando novos s·erviços, ·que hã o ·de se·r cio•tados pelo o·rçamentó. 
e outros seme1ohantes: ha '·muitos desse~· 43 d~c~etos, q·u~ estão -;nestas con-
dições. Por cionseq uencia 'a ap~rovaçãq . do Congresso ê iiecessarla par':'. 

· qÚe esses .dec·retos a;pprovados possam s·er considerado.s leis, . embora ae-
• ... ' • • v 

pols de alguns terein jprod.uzido seus effeito:,. 
O SR. Vmor.Lio DAMASI0 :· - Não h a n ecessidade :. es,t?-0 produzln<lo· seu:!! 

effeitos. Ou são comiemnados, ou têm ju:;;tificaçã,o; si têm jllstHi~aç!l.o, 

çontlnue.m a produzir. os effeitos que produziam atê agora:. 
0 .SR. CHRISTIANO ÜT'I'ONI: - 'Si se tra.~a. ele :-ltlribuições do Podel' IA.·· 

gisla:tivo,' . os a,ctos ~utorisados pelos poderes excepcionaes do estado de 
si•ti'o, find-o este, · não podem . vigorar: ·se1n appJ'ovac:ãu ·do Congresso. 

Diz o :parecer: "Precisa-m , de a'.Jprovaç.ão para poderem regl,lla-risar :'1.1'1· 

relações jurídicas e administrativas por eÚas ' estabeleciJias, na vid::i, gP.ral 
da naç.o'io "·. 

Aqui es•tão, em uma phrase generlca, companüiada':l as o'bservaçne., 
que a:co.bo de fazer •e outras sem~l·hantes, .e ac{ui está determinado 0 fim 
geral, além da consideração· da criminalidaqe. 

~or c onseguinte, porq~e o presidente não !póde ser 'Jirocessado depol:,j 
de ter deixado -o cargo·,. nã.o se seg:ue que_ os, seus n.c'tos não precisem 4-!-
a-pprovação, isto me parece ti'i0 claro cru~ ÜJeco licença ao Senado 11ara 
passaJT· -a deante . 

GóúÜnuanC).o a .Procurar ' avivar na 11?-lnha f1·aca fnemotla -o que on:vJ 
dos quatr.o -ou ' cinco oradores qlloe me preéeder~m na tribuna, jll]g(,J-m~ 
certo de que uma_• mroposição pa1·a o . . noss0 fim muito .imPor:tanté e iÍ.e 
grande aicance, , está. levada á ul tima evidencia e não soffre _ç0ntes taçõe'l : 

·é ·rrue o Se nado nã.o pódê; votar a approvaçào de m edida -a-lguma. que n'i'í.q 
lhe ·fosse .expressa, oH,ic;alme-nte . communi:cad!). em n~oensag~m d9 Pot]er. 
Executivo ' <.i..:poiados.) 

n ·SR. 'VIRGI!JIO DAJY.[ASIO: ·- Isto, sim. 
O SR. CHRl&!'IANo prroNr ;. A /demonstração. que ~ este resJ?eito dPra . 

. () nobre senador IPOl' Alagoas, foi · tão àmpla, tão Jogica, t fuo eloguen1e,- que _I 
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si eu lhe qujzesse a-ccrescentar qualquer razão comn;J.etteria uma impertinen-
<:ia. Ningu€m o .-contestou, ninguem pelo que vejo, · o contesta; r:sú~. por-
tanto, averiguado que nã0 é licito ind·uir na .proposição que se submette ao 
!Senado a ap~)r-ovacão de actos não co<nmunkados ao ·Congresso . 

0utro ponto: não é tambem permittido, nao eonveli1, nem b congresso 
'tem que deliberwr cousa al.guma sobre a·ctos pràticados ·por agentes do 

' I • 
P.o.der Execut·ivo. Nenhum ' desses actos nos · foi communicaclo; e, ·rligo ma1s, 
Q •Sr. Presidente dá ;Republicá, a:bstendo-se na sua 1nensagem de citat· actos 
rvraticados ·por seus a.genles, ·pl·ocedeu · com correcção (apoiaàos). Quem 
d€Ve ·,contas a 0 !Congresso 'é o Presidente da Republica e não os seus agen-
tes. · Estes ·procediam tpor ordens, ctU.mpriam instrucoões: si obedeceram 
fi-elmente ás . ordens, si cumpriam lealmente as instr•u cções, a responsabi-
lidade t oda -cahe ·sobre ·a cabeça do S.r. Presidente· da Republica .. . 

0 •SR. COSTA AZEVEDO: - iPerfeirtamente. 
O SR,'., Llill'l'E E OITICIOA: - Toda, não. 
0 •SR. (;HRISTIANO ÜT'l'ONI; - ... P. é ' esté que tem de dar contas ao 

Co'ngt·esso. 

O SR. L EI'l'E E 'ÜITICICA: ·dá urn; at\)artc. 
0 .' SR. CHRISTI~No iO:rToNr: - Ah! sim; ·quanto a·os crimes communs 

.-;stão -sujeitos' tCJdos, como o •P1'esidente, sem duvida. 
Si -os agentes dó Poder executivo exhorbitarani, si não cumpriram as or-

dens, ' si vi-ciaram as instrucções·, s i a;busaram . da ' au·t·oridade que se · lhes 
<xmferiu pa1·a f<illS ·crimtnosos', para saüsfazer paixões rúü1s; t')iies são res-
ponsaveis ao seu c hefe, qüe, si fõr caso disto, o póde entregar ao Poder 
Judiciá·rio; nada tem éom isso o .Congresso. 

Ora, eis a'qu i as rn1nh.as duas duvidas; tenho-as exposto. 
A proposição· qu'e :nos vem 'da c1-mara app•r~a tudo quanto fizeram o 

!(Jreslden<te 'da R:epublka .-e os seus ag-entes. tudo quanto iiz~ral'h, fosse ' ou 
não fosse .9ornmunicad0; innoce~ta-os todos; · -d'á (por ·averig-uado que eram 
todos - os agentes .que ·co1;.rprehendem uma imménsa ' categoria dé funccio~ 

' ' ' 
narios civis e militares -, que eram todos uns ·santos. (.!lpoiaàos). Tudo que 
'rdzeram, o .dissere~ ou<não, j'á se sabe que está bem: fei>t'o . Este é· o espirito. 
isto é o que est<á escriptp na proposição da Carnara. 

O SR; M'. BARRos: - _/proposição que foi acceita pelas commissões. 

0 S!!. COSTA AZE!VEOO: - Não ap6iado. 
O SR. CHRISTIANo ÜTTONI: - · As commissõas ·estabelec: m no seu lu-

ciclo pareçer esta. mesma çloUtl'ina, mas concluem dizen'do: "Visto que as 
commissões pensam que a wpprovação só é p"dida para os· 43 deci·etos que 
€st ã 0 juntos á · mensagem, vote-se 'a tpro.posiç:ão da 'cainara" . 

·O SR. D .' ' Yrc~NTEk ~- Aipprova-se' tuc1o 'da niesma f0rma: 
'o SR. c. ÓT'J<oN'~: ~ Mas o Senado 'rúi~ 'vota - os c·onsideranéla dos pa-

receres elas commissõ~s ( apoiarlos.) / 

0, SR. LEITE E .ÜITICJCA: . dá um aparte, 
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O •8R. OHRISTIANO 0Tl'ONI: . . . o Senado vota pura e simy!esmente a · 
•proposição que estfL sujeita ao seu exame. 

O SR . GoSTA AZEVEDo: - A entender-se ass•im o ·Parecer da commiss·ão,-
. ' I voto .contra. 

O SR. <:;HRISTIANo 0TT'6Nr:. - Mas não se póde enrtender d~:: outro modo; 
appel>o para o Sr .. presidente. 

0 SR . CoSTA AzEVEDo: - Pois e·ntão, voto contra. Não posso arpprovar 
atquillo de que não tenho conhecimento. 

O SR. CHRISTIAN.o OTToNr: - Certamente. E:lrerr1:1lificarei com algumas 
·reflexões a respeit~ de dous celeberrimos decretos, a que se ' r~eriu Q meu 
i:mmediató predecessor na. tri·buna: o.s decrf;!tos ns. 1. '681, da 28 de Fevet" iro 
b 1.'68'5, de 5 de Março, tudo de 1894. 

Estes decretos estabel-eceram tr'ibuna;es excepciona.és•, p~·):Jc<\ssos sum-
marissimos, pumç:ao immediat~, is·to é. · proclama;r;J.m a · lei mar-

O SR . CosTA ..!\,ZEVEDo: - · Apoiado. 
0 >SR. ' LEITEJ E 0ITICIOA: 

approvar. 
Nem o Congresso,,· tem competencia pa-t~a 

O SR. CosTA A2lElVEDo: ....:. Nem, si tivesse compéúencia, deveria a;prn·ovar, 
é a Constituição quem o prohi'be. 

O SR. CHRISTIANo OTTo:Nr:· - Pois, bem Sr. presidente, a app:·ovação 
destes doti's decreto~ estJ{L incluída, contida na proposição da .Camara. 

0 SR . CoELHO E CAMPOS~ - Apoiado 
Q SR. ILEITEJ E 0ITICICA: -Mas, não na mensagem. 
,o · SR. ICHRISJIANO 0TTONI: - O· ·histori·co da discussão da Camara o 

prova clara·mente . 
I 

, Lá a materia foi s·uj-e'ita ao exame de duas commissões, que eram. então 
compostas ele 14 membros,; está wqui· o parecer (mostrando). Oito desses 
membros propuzeram >á Carrnara o projecto que ella appr.ovou e aqui ·estã. 
em discussão no s ·enado; seis outros divergentes apresentaram v·oto em se-
pa·rado, mandando exduir da ruprovação os dous ·decretos ·que acabei de 

' . ' 
mencio.nat' . Este voto em separado foi posto em discussão cpm o parecer. 

Aos seis . si'gnatario.s reuniram-se ma.is 6 td~putados, ·e os doze votaram 
pe~a exclusão dos dous dect;·etos \ A grande maioria rej,eitou este voto em 
separwdo, manteve, portanto, a apprOIVação ,dos decretos, cuja ex-clusão ellesJ 
pediram. Isto é tannbe!n claro. 

6 SR. CosTA Az·EVEDo : - E desse historico não tive ·conhecimenw. 
0 ISR. iGOELHO ·E CAMPOS; -::--- f'Ois consta do . ~)are•cer 

Deputados. 
o .SR CHRHiTrANor ÜTTONI: _:_ Estã ~qui ( most1·ando) . 

da Camara do.; 

Ora, ha a este res·peito circumstancias de que o Senado não tomou 
·~inda conhecii:nento e deve toma1-o. Fallam-nos tanto . em viver ás claras: 
vivamos ãs cla ·ras, ' 

O SR. ·coELHo CAM1$os: - Viver direito ... 

I 
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O SR. CqsTA AZElVEDo: - A's claras e direito. 
O .SR . . ,OHRIST.IANo OTToNr: - À mensacgem de 4 de Outubro de 189-i 

diz : "A1ém das medidas extraordinarias postas pela necessidade de m a nter 
a ordem e n }pr}mir a insurreição, outras providencias tive de adoptar para 
que , naq' ficassem paralisados alguns serviç6s, etc. Constam 1l?1WS e ou.tras 
elas cópias juntas:" 

' Assim a mens~gem diz . que estão junta~ tqdas as m edidas depen<.Jente!! 
d'e àppi'ovação, e entre ellas não se acham os dous decretos da lei marcial!; 
os 4'3 teeín· a numeração 11uasi :segu}da de n. 1. 550 . á 1. 707, e os nume-
ro 1 :6'8•1 á 1.•6•8•5 fora~ omittidos! 

O parecet-' da comm1ssão da Gamara fala em qua tro m ensagens, nós 
"só <temos a ultima, de 4 de outubm, não podemos ver as outras. Ouço, 
po·rém, di!ller que \ lm ' uma de!la~ se· faz referencia a esses dous deere to!! 
apresentados á Camara. 

O •SR. LEIT'E E OITI<:;ICA: - P·osso ai-firmar á V. Ex . que ·essas mensagens 
não vieram com a preposiçã o da Camara. 'Só <ve!u esta . 

-o SR. C:f!IS~IANO OTToNr: - A Camara tomou delolas con.qecimento e 
approvou-as como expuz. SI não vieram ao Senado, é isso mais uma razão 
para não approva1-as; perdoem os Srs. membros das comm:issões, o QcUe 
me parece derivar-se logicamente dos consideranda do seu pare·cer, seria 
m ;mda1· á 'Mlesa um su•bstitutiv~ nestes termos: "Ficam ar,provados os 43 
decretos que com a mensagem de 4 de outub·ro de 189,4 foram a.present<l!dos 
ao Congresso pelo .Presidente da · Hepubl!ca. 

O SR . Cos:rA AzEVEDo : - E esse foi o pe:osam.ento. 
O SR. CRIS!I'IANO OTTONI: - Mas si esse pensamento nã.o se traduz, 

st vamos votar a proposição da Camara; vát<11mos o contrario do qu~ 

queremos . 

O SR. CosTA AZEVEIDo: - Si não traduz isto, voto cont1·a.. 

O SH. CHRISTIANo OTToNJ: - Não posso resignar-me á amr,hybologia, 
a qualque·r duvida a respeito destes dous famosos decretos, não posso re-
conhecer por modo a lglum a n ecessidade de sua promulgação. p ·9r su'.L 
nat'ureza ·as medi'das· a que e!'les se referem, só são ap'plicav€üi depois dr: 
vencida a re'VQlta, só são a1}plicàve'is a presos, a indiciados, a v encidos, a 

·'homens aesarmad'os € el'\carcerados. . Estes, ern regra, são processados 
depois de finda a revolta. 

Ora, não posso crer que as autoridades e as forças miJi.tar.es ·que uve-
ram poder ·bastante para a'ba'far a r~válta, para re·pell!r o.; invasores de 
um Estado para além de suas divisas, não pudessem conter nas prisões al-
g-umas dezenas de p'resos pa1;a serem entr.egues ao poder que t em de 
julgai-os . 

. Não vejo, porta nto, onde a necessidad.e do 'Processo summarissimo cott-
tra encarcerados. 

\' 
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iSó a esses são a pplicaveis essas m edidas, porq1.1e para os que ~stão 

comb~tendo, com as arn1as /na m,ão, para esses o,s tJ;ilbunaes são os ·bata-
lhões ,· ·o processo é polvora e bala. Contra os presos; nãq. 

o honrado s'énador -que iniciou . este de·bate, . relferindo-se, a este ponto, 
f ez l uma ·Compara ção ' nota v e! qestes decretos com as comn,1issõe;; militares 
dE. P edro I, em .1824 . Escapou-lhe, POl'ém, nessa compa'l'açã.o uma circums-
cancia m uito significatiVfL,' e é, que ainda assim, essas 1. commissões milita-
res (um dos a ct os que mais concorreraín para: ,perder Pedro I na opiniii:o 

. , publica) essas comínissões mil-itares funcciqnavam co·m, .cyrta r.esponsa:bi-
. Jidade, a porta s i berta s, publicava m suas. sent-enças,· a s e~ecuções se d'a-

zianf á luz do sol ...,.- C'o1·a.1n pop'!klo! com as formalidades que ajl leis prescre-
vem, e aão eram fuzila dos presos no silencio das pr.isÕes, ·em 'hora,:; m~rta.s, 

• I . 
nos ermos dos ~ cemiterios, nos· despenhadeiros das .serras. 

O SR : CosTA AzEVEJoo: - Negando-se tudo depdis. -
o ' $R. C . o~·oN~: - Não que ro -duvidar gas i~terições, ,nem quero crer 

que a pmissão des~es dous decretos', que é mtP.to nol:avel, na ' lista que aqui 
es tá foss e intencional, visto que foram ·.comm.unica dos em outra mensa-
·g·em. Mas ~ssa s~paração póde realmente fazer suspeita1' que queriam 
su!htrahil-os ao conhecimento do P9der Leg;islativo. 

El;! tinha concebido a idéa de renova 1· perante o BenÇLdo o vot.o e!ll se· 
parado dos seis· ·memb,l;Os .. da s 'duas commissões da Camara, propondo ·a 
exclusão·· desses dous decretos; mRs, ' á vista do que · ouço, rubstenl).o-me de . ._ ' . 
,fazel-o, porrque se m·e diz · não foram communi·cados ao Senrud,9 . Nã0. pro- • . 
IJOl'ei a SUa condemnação expressa, mas é precizo qu:e n&o haja SUSpeita de 

· qu~ o Senado os g,p.prova. ' E :pa!ra isto , o qUE) 'é nece.Ssario é manter .com 
1·igor o que as commissõ.es es.tall!>elecem, não approvando sinão o que foi 
.communieaido; ficam · ap']~Írovad•os os dect~etos 1 ari~os á mensaglem 'de , 
4 de Outubro de loi99<Í, e nada mais': 

J!!u disse :no princ·i1)i0' ~_ue .fallava sem ira; sem pa1xao, sem, odio, .e 
te,nho, 1:\- .presurnopção (l,e q.ue, re~1Jl'!en:te .sou imparcial. ·Não·· te:nho do• illustre 
general que dei~ou o pm'Ler -a 1.5 de. novembro a :mais ligeira '.oiJlfensa· pes·soa~l, 

ne,nlh~m ·· m~tiv.o . tenho pa~a àesejar_ .se.r -·l'he desa gr·adavel. 
N:ão pretendo trazer . ao .Senado o meu juizo a respei't0 do seu procedi-

meilt~. A a ttit.uàe de S. :mx . ·xw c'Ha. 1·5 .de novembro d~ N~89, e nos dia,s 
3 e 23 de. nov,ení.hro de 18911. a .sua co.ntinuação no .governo até o :l!'im' do 
'período pre~idencial e muitos actos arhitrariqs de sua." a;dministràção, tudo 
is to terá de soflfrer a; jus.tiça da histària. Não ·enunciarei juiz0, é R).B{lmo cedo 

• I . ' . 

para fazel-ó, com qua nto .. T?e juigue irn,parCi:a;l; POJ.'q.ue .as.'· pa ix es ainàa 
E;Stão um P?Uco efifervescentes. 1 

Niio e~is.tem ' subsídios bastantes para que nã o se minta á histeria,. 'li 
justiça da h istot·ia se fará para o . Sr., rnareoha1 Floriano, assim c_qmo para . 
o Congresso quando con.sentiu na oontinua ção de ·s. Ex. nó . poder,, até o 
fi;n do ~e riodo presiclenci;.l. · 
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o sri. · C8s·l'A AzEJVEmo: - Apoiadi~siruu . 
O SR. ,C:HRJSÚANo . ()TTóNI: - 'Tudo ü;so pertence ft j .~Jstiça da· il).istorlu.. 
Do 'ql!e · . . digo transp<~J~ece que tenho serias -:duvidas a res•peitq destes 

, 1 por.lto·s. Ent.retà.n-to, a . ene1·gia masc'ula, a persever ança calm<J., a h 3JbilÍ(lade 
e. ·a·· tino. c~m qu~ _o marechal· Fl~1;iano. p1;-epai·ou a .subrtüs~ãq · da esqpadra 
revolt;.da ·e a . quéda .do caricato restaUl1aidor da monarchia impõem-se _a 

· n1i-d.lia · adri;ür~ção ·(11'b1"itds apoi~clos) se1~Í~o qiJe deve bem valer ·o pe 1·dão 
ãé murtos ·de setis 'erros·. Qu<rm me ouve assim fallar, deve acr~dlta~· ql'le 
,sou , imparcia l. (Apoiados). 

Nã8 quero tomar tempo ao Senado, creio ;qu~ . o que ·disse .é bastan t e 
·· pára, · jus_tificar _ o segui-nte substitutivo, sobre o qual , ' todavia, preciz·o dê-

morar.:.m e ainda um -p~u-co: 
f;lu!qstitutiv'o. Fli-ca~ ' approv~d.~s .. Qs cj.ecretos que o Presi(lente da Re-

plibHc>< COJllmunicol'l ·ao C_ongr,e~so_ em. sua mensa gém de 4 de out ubl'O 
d.é '1·8·941'' ., 

Nad-a mais; .éstá aqui tudo, -como consequencia das premls:Sal:l. 
· O SR CosTA Azmvmo;: ' ~ Ném elle .;ediu mais na Mens.àgém. 
Ó SR. CHRÚ>TIA~o Oll'ToNr: - V:ê' o' Senaill.o que . neste sub's·titutivo estão 

' ~ - . ' . ' . . . . '. . 
. om!ttjdas as -Pi:!'la!Vr[ljS "e . SElUS agentes"' :;mpressão q u 'e me parece essencia l 
e P.or demais necessaria. · 

Os,. a~entes . do sr. maÍ~echal FloriaNo, violando ou não as. suas instr·l!t · 
qções· e· Ol'det~s," ·pra,ticara.m ados .pelos quaes · eu não · teritio. a coragem ,de 
a.ssumir a · mais_. leve. pal'cella de respimsrubilidade. 

J 

, . , Esto)'l rio Últin1o qúh.rtel da· vida, completei a 2-l __ deste m ez ' 84 ann<,,., 
Ne'sta v.fd·a ··n;ã .fonga . c:ommetti muitos erros, naturà:l~~nte; conheço, alguns ' 

· e pesam-me; mas, .na hora ~1~ morte, 'qu~ tálvez hão e-~te-ja longe, nenhum 
' rili~wrso m\, sei-ia mais pungen'te do que ~quelle q1,1e· t~ria, si nã:o protestasse 
n·e~tá casa co:qtra este pt·inci•pio novo, essa enormidade que apparece na 

sem . Rk,prthlida ·e qu~ nã:o hà~ia na , mona~·~Íüa, o a~s{lssil;).ato - d~ presos 
p_rooesso.. . (Apoia,dos; n11"ito b-e.m) . 

. Não · sei si · ó~ · d;us .namo~~-s . decreto f> <foram executado:;;; ,~obre_. este 
ponto ha 'duyidas, . o -voto separad·o das comn:_lissões da_ Ga,ma,ra declara q~e 
não foram exeéu_tados, àt·gum~nta: ·" tanto 11ão _eram necessarios que. hão 

. f0r-~ri'i · a-p~lioa:d.os" . 
.. •.<':!réie q11e .esse 'a rgumen_t 0, a. p.ost.eriori, ·do v9to mh . separrudo era con-

c1L!dent€, mà:rs q.ue',· a. p1·io-í<t; se' pqdiá da~· por averiguado que os · decretos-
hã? erarr; n~cessar!Üs. 

No Senado d'[j,llanclo o , nohre senador , por "Amazonas, referindo-sé a 
dous cadetes que fo1:~m fuz.j].aodos, · o ,_:nobre sen~dor . por· ·S ànta ·: Catharina . 
,disse ·-que: foram . ;~'é;ntenciaÇI.os _por conselho de .g_uerr1l;· Si . o Jo~.am, visto 
que" .o~ decretos e.stavam em vjgor, natu•r-a:lmel)-te .c o 1'o1'am na fórm~ qelles; 

· : mas· 'o facto é q,Úe ni-nguein, teve cor\hécimeiJ.to ·desses.' ·processos·. ·Foram · 
exeéu ta dos :tió sÚ'e1;ciõ .de 1;1ma : prisiio çm nos· pot ões . d~ uni ' navio; .. 

,J 

I' 

'· 
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O SR. CosTA AzEVEDo: ·- Na s carvoeiras .de um navi-o. 
O SR. CHRISTIANo OTroNr: ... - Foi um crime, porque tribunal nenhum· 

vtde decreta r hoje a pena de màrte, salvo em te~pq de gue,rra. • 
O SR. ESTEVES JuNI01': ,..--- Em r -evolta ou por t r alhição . 
VozEs:_ - Nã o senhor. 
O SR. CHRISTIA:N•o OTToNr: - P eço dsscul<pa ao nobre senador de nãl:i 

tom'lr em consideração os seus apartes, não por desatenção · a S. Efx.,' mas 
a razão é por demais 1 poderosa, é que n ãq ouço. 

E sta meia sur-dez tem-me ca usado ·no •SeJ1ado muitas veze's. 'embaraçps: 
lá fóra n ão, tehho· dito muitas veze:;; q·u e a s·urdez nos v elhos é um benefi-
~io da 'D ivin a P rovidencia (1'isos ) ;_' m as ruqui é . um embaraço pqrque deixo 
de respon der a ' apartes dand-o motivo talvez a que os n obr es 'senadores me 
a ttr tbua m falta de consideração~ Mas, ·tanto ·quanto iposso julgar desses 

, a partes que mal ouço, o no'b1·e senador por Santa Catharina JJarece ql!e 
qu er attenuar o e<l''feito que as ' revelações causam sobre o S ena do; ma~ 
peço licença ao nob-re sen.ador para da,r-J.Ihe um conselho, aceite o nohre sena-
dor o conse-lho de um homem que tem idade para ser sem pái: Abandone a 
idéa de am enizar, de envernizar esses horrores. Os ·Pespon,saveis , os auto!Ces 
desta hecatombe de presos, os a utores não procuram desculpas, parece que 
ignoram se taes actos se praticar.am.. Em um caso qeram, explicações, m as 
de um ridículo, de .• uma impudencia que revolta.: parte um· trem alta noite 
de Curytiba, levando seis ])lresos . (está claro que desarma des, n ão sei se ·ma~ 

nietados), escolta dos iJor 15 praças muniçiadas coni.mal:lda àas por um offi. 
cial. 

Os seis ~ada v-eres" desses • presos são atirados á m argem da estrada; pedem-
·se explicaçõ'ies e \o res])lonsavel nos diz: 

" Queriam fugir (o trem andando, nem sequer era ponto de tima caixa/ 
dagu a onde tivesse de parar), queriam. fugir; os . soldados tratando ·de impe- ( 
dir a fuga, os presos tentaram tomar-lhes as a rmas pelo que não tiv~ram 
outro r em edio sinão fazer-lhes fogo! 

Est~ explicaçãp é um insulto, é um escarneo a o .senso commum, é ac-
crescen tar á ferocida de o cynismo. 

0 SR . COSTA AZEVEDO dá ·um a parte . 
O SR. ·CHRISTIA,NO' OT'l'ONI - Sr. Presidente, disse Iió prinCipio que pre. 

tendia fallar com perfeita calma e de .nenhum _modo concorrer pa ra e~ferves

cen cia de paixões. Mas nestes negocias, o risco de t prriar .. q1:1alquer parcell~ 
de responsabilidade ·de · taes atüintados excita-me e começa a faltar-me a. 
calma; para não perdel-a de todo devo cal'ar-me~ 

Tenho dito o essencial. 
(1J1ttito bem ; -rnuito bem. O orador é cwnip1·ime1ttaào_.) 
Vem á Mesa é lido, llipoi:ado e posto conju

1
ntamente em dísc·ussão o se- . 

gÚ.inte substitutivo: 
Art. Ficam ápprovados ' os 43 decretos que. o :Presidente da Republica 

communicou ao Congresso em sua ·m e.nsageni de 4. de Outubro de 1894 . . 
Sala das Sessões, 1 de Junho qe 1895. __:_ G. B ; Ottont. , 
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. o· Sr. Domingos Yicent~: Sr. Presid~Ifte, o Senado 
""P_l,L~a com um .dos seus mais fi·acos men11bros (não Ç;.poiqdo) , 
:ifis abusa da -sua preciosa atterição. 

será ind.ulgente 
que · ]Joucas ve-

·SI" :éú não Úvesse dado no correr desta discussão: que tem sido um poucE> 
. apaixon~da, .alguns apartes ã~ueiles dos or~dores que "ine preceder.em,; si 
·n?-o. . fô~se· membr,o . de uma das 'duas · cdfu.mlssões ouvidas sobre o· pÚ>jecto 
·n ._::'6.2 de l894, Çla Caniara dos D eputados, qu'e a,PPTova ós actos., pl'a_ticados 
p-~i'o M_areehal ,"Viçe-Pre~iden-té da Republica e seus agentes, · dura:r:tt e a !Ies-
~a:çada revolta da a:rmada nacional, eu , Sr .' Presidente, · r{ão sahiria do meu 

·na:bitual ·snertcto e dada o meu voto symbolico . 
Dizem que da discussão nasce a luz·. - No casó ')Jresente, quanto -mais 

tenho ·-ouvido, maSs copfus0 tem ·ficado . o xneu espírito e me a~i:w em diff.icul- · 
d ades no modo . -porque dévo d·a·r o meu _;voto· á proposição que approva os 
aotos d~ ,MarecJ::l:al . Floria;~ o. . ' . 

. '() .-SR " CoELHo E. CAMPOS - . Ha sua di1':Üculdade ~}n dar-se o vpto . 
O .SR DoMI~GOS. VI<iEN':\'E _: -. Dese'jaria• ouvir o -que diz o "i-i-ieu ,nobre col!-

.1ega. 
O SR : CoELHO E , CAMPÓS - Digo que h a cort"l_ effeito clifficuldade no voto 

a dar-se. 

0 -SR. DoiV.UNGOS .VICEN~~ St . Pt' esidente, eu .disse· que .sou . m~mbro de 
· \ún~ das duas commissões omiidas s~bre. o proãecto enviado pela éamara, e 
::p~ecis~ da1: .a r;zão ~orq~e o · se:ti' pru·ec~{: nã~ te~ a minha assig)'llattira. . 

Sabe o Senado q~e a, Commissão de Fi·n"-ançás, 'b.a . qual faço parte·, e foi 
,. -i;[ina das qüe -fÔram -ouvidAs acerca do' projecto, reuni0-se em upt .dia· .e depois 
- d~r disçuth·-- o --a~sumpto, fico.u assentado ,que o illustFe relator c1o feito lavras, 
;Se o · parecer,- que seria no'V'arnente sujeito á discussã_o !las duas 'conim1ssões. 
, · o· ·s~ .· I~EITE E Oi_TicicA _.:. É foi. · ' 

O ·sR . DoM'rNGos VIdENTE :__ No di ·,aseguinte .f.u-i sulaprehendido •com a 
: i-éitur~· .do' ~J-arêce~ entregu'e -á M:esái; .e decla;o ao ·nobre Se-nadO:r que 11"\e aereba 

,•":·de interromper/ com um . aparte que-·, si os out'ros m embr.os da comm~ssão fo-
-ra:m ouytdos, · eu~ não. o fui. ., 

O ' SR. LEITE" E 'OITICIE:A - Exphqo a .V . Ex. ; as cÓmmissões w undrani-s!!! 
.a~tes . da sei';são e V. Ex . não -estava pr; sente. 

' · .. O ·sit :·. ·cosTA A:ztwEIDo ·:.:... E houve alguma. disc-Úss.ão sobre o projeCto. 
· .0 ,SR . ,DoM;NGo~ VrcEN~ - ~aderia responder com vànta g.em aos no·- · 

'))rês Senaqores;_. sj havia n ecessidade de ·dat' no dia · seg):linte áq.uelle em rqU!e-
âs 'com.missões se reunir.arri, esse pãr.ecer, o" ·hont~ad? col!egaJ .se-u relator, de-

.:v€r'iâ, i:,omó , é de ._ eslylo n'a, .comn1lssã.0 de; finan ças, av-isal.· .0s rrienibnos <todos 
-oOélla .. . _ 

o SR ." . LEITE E ci~;:M:crc:A ..,..~ E foram avisados-. 
o· SR. :DoMINGos VICENTE _ ... _. para .ciu_e assistisse á ;discussão ._ 

·o SR : LEITE E ' OI~CréA. __; _F .oram a v;isados;. e c_ombin0U--se a:tê que .a re~ 
';1l!nião seria ás 11" hor.as da m â nl::lã.-
/ · •, O SR :~ .DÓMINGOS VICJ')~'I'E ·.:.._: E~ não fui <~>vis~do ... 

h SR ." .. Co!3'1'A . AzEVEDo ·- Fui ' ayisado na occasiã"o, da discussã'o· . 

. ' 
! 

'. 
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o s~. DoMINGos ·VICENTE - Mas, si os no~res Senadores me disseram ci,u e- , 
eu fui avisado, prefir.o qalar-m~ a insistir. · . ·. ~- . : c· 

O SR.' LEITE E OITICICA - F.ora:m avisados .todos ~s ' memb~·~s que estiV.e•-
ram presentes,- á primeira reuniã,o, em que. fieou resolvido · que no . . dia seguiJ;l t e 

.. rl.6s reuniríamos· de novo ás 11 horas. 
0 SR. CosTA, AZEVEDO - Apoiado. 
o .SR. DoMINGÕs VIC~>NTE - Repito que não fui .avisado, -má~ .ben1- lonç·~ 

estou de · qu~rei· perturba~' a serenidade do Senadd; não . pFetendo provoe:a.r 
discussões j;empestl;!Osas; não as quero, nem desej~)'. Peço até ao nobre f;Je • . 
:ríadbr por Alagoas, a reciúrocidade do fa.vor que ho~tem ~e P_edio e que 'lf'l e : 
fiz: ·não me dar , apartes. 

O 'SR. LEITE E 0IT;CICA-Nã6 eitou''uando . apartes_; e stou ·explicando. f~ct'l?s ... 
O SR. DoMINGos VICENTE-· Não ~quero demora1< me na tribuna e por isto-·, 

~ • I . , , • ! 

peço ·ao nobre co!iega, que n:;te honra sempre muito çom ;oeus aparte~, que 
não me os dê nesta occasião. 

Sr. Pt·esidente, a Cdrnmis\'ão de Fil~anças (o Senado me dai·á licenç·a. 
para esta digressão) tem por habit_p r eunir-se logo a pós á eleição della pa:t·a.' 
a escolha de seu lPresi-dente e para qesi'gna.t· taq1bep1 os serviços • qtuJe devtr.m 
ser estudados JJelos membros. No_ .. di;;; en:t qué se discutio' pela primeü·a e-·' 
unica vez o ass.umpto do· parecer em debate, eu lembrei ··essa eleiçifí,d e essa 
. designação; e tive em resposta que estava eleito Presidente o nobr. Senado'!.--· 
pelo Amazonas, a .quem eu daria mil . votos, ~i 1nil · ;ot6s Úvesse ... 

. ., . / . 
O SR. CoSTA AzEvEDO - Não m e achei pres·ente a essa reunião. 
0 SR: D oMINGOS VICENTE ... ·e que O serviço estava , designado, podendo.·' ._ . 

eu ver na seci·etaria qual o ·que me tdcava, e foi nella que eu ' soube que me. 
·'estavam distl'ibuidos os papeis do Minis(·et~io das Relações Exteri<?_res. 

O 'nwu procedimento, Sr. Presidente, devia ser immediatamentll pedir · 
de.missão ·da commissão. Não o fiz, porque não queria que se · persu.adissem os 
meus collegas que éu vinha armar aqui uma p11ova de consideração,:, pedindo. 
demissão, que, .c·ontava, me seria negada pela. ,géi~erosidáde do Se~ado, tantas 
vezes·· manifestada. Preferi de~l~rar a V. Ex. daqui, para' ~u~ tome as P.t·o-c· 
vldencias q,ue o caso pedir, que não n1ais cmp.pareci, h em cóp.1parecerei ao<:; 

· tra.balhos da Gommissã.o de Finan<>as . . 
Sr. Presidente, no càrrer deste debate affirmou-,se aqui · q\_\e o _anno pas<· .. 

sade, por occasião de tratar.se· do adia mento do Congre~so, ·o · honrado Minis~- · 
tro da •Justiça havia declarado ã. · commissã.~ .de Constituiç~~ .e , Poderes,, n:a ,. 
qual eu substituía 0· honrado Seüador pelo Rio dE) Janeiro, .cujo nome não ve jo·. 
razão para não declinar, o Se. Q. :éocayuv~, que; si 'o Sen.ado não :desse ' o. 'adia-

-~ento seria dissolvido a .pat)l.' de cavallo. . . 
1 ~- 1 ' • • 

· A:cabei ' de dizer, 'Sr. Presidente, que eu substitl:lia então· nesta C0mmissão O< 

illusti'ado e horir;tdo SE)nador pelo Rio dé Ja:neiro, ~ <'Í~claro agora tambem ~a, 
Senado, apezar da a.ffirma:ção· c,at~gorfca que S. Ex. jâ, fez, que :tiu,i o membt'O> - . ' . .. . . ' 
da Commissã9 que · protocollisou as declar~9_ões~.do no):lre M-in~stro,.e penso · po-. 
der · a,ssegm·ar ao Senado que, si esse nobre· ·Ministi·o, que era o Sr .. ,Dr. Çassian O<, 
do Nascimento, t'iv€sse a ;fr3Jqu€za·, . e ao · mesmo . te~po . coragem, . de. . . ; . .. " . : ' .. ~ " '· . 
fazer ' umà intimaÇão 'a quarquer ·das · Cori:mii!jsõe~ desta Casa. ou a . qualqww ; 

,, .. ;. 

·' 



dos seus membros, tedam tarríbem os que ouvissem a coragem, o dever, a · di-
gnidade, de repellir immediatamente e deixal-o só no Jugat· oude realizavam-
se as conferencias. , · 

. Ao c~ntrario, . digo em abono dos creditas do Sr. lVIinis!;ro !'la Justiça,; a 
Comz:nissão ouvio delle palavras muito dign'as, muito respeito~;;as, mui~o ,at--
tenciosa:s para a Commissão que o .havia convidado. 'Vo.l!- repetir as suas 41.-. 
timas ·palavras. 'Disse que, quaÚ].uer que fosse a resolução do Senado, o St·. 

' Preside'rite da Republica ha.;,ia ?e respeitar, e de facto o. fez. · 
Sr .· Presidente! sou catholico, . acredito em Deus, e ouvi muitas vezes di-. 

zé que ' Deus 'escreve· direito por linhas tortas. A Com:nissão não me· apre. 
sentando o parecer para subscrevel-o, colncorreu para que eu me poupasse 
ao desgostá, permitta-se-me dizer, de assignar um parecer . contradictorio com-
sigo;· fuesmo. ·o parecer princi:pia com uns considerandos e term.ina contradi" 
ctoh!imente . 

Não hà un' só membro dessa Çasa; ou un1.q. sõ pessoa de fóra della, que; 
lendo· às razões das duas CommissÕes reunidas, n'ão esper~ . que concluam, 
OU- pela· rejeição, OU por U~à modificação do projecto; e não se compre):l.ende ' ' . que as Commi:;;sões .venham no fim prdpor a •acce~tação daqu;mo que come-
çam conde1nnando, que não ~iveram a cot~agmn de condemnar e que velaram. 

0 Sà. LEITE E 0ITICICA ~ um aparte. 
O SR .. :DoMINGOS VICENTE - Agradeço ao nobt;e Senador esta adve.rtencia. 

Não sou .~apa~ .de dizer que ·as Commissões r{ão ' teem cqrage.m; isto esca;~ 
pou-me, ·pois não sou orador e 'luto com 'embaraços; peço. perüão; ás Com-
missões foram tolerantes e subscreveram ... . . . " '•' ( ·o· SR. LEITEJ E OITICICA- Mas V. Ex. concordou com o parecer . 

O SR. DoMINGos VICENTE - O' senllo~·! senhor! Qu;a,ndo coitcordei? 
G SR. LEITÉ E Ori'ICICA - Cohqordou 'que o lavra,do. pole' 

aquella ···fót;m·a. 
· O• ·SR. DoMINGOS VICENT]il ---. Concordei que y. Ji]x. lavras13e um lJarecer 

para• 'discutir'-se posteri01·me_nte. Como hávia de concordar com o que não. 
conheCia-? 

O Sk. LEITE. E Orri:crcA - Concordou· com a i.déa. 
O 'sR. DoMINGos VICENTE - Ouvi sil~méiosamente a .discussão nas Com- .· 

missões, e a unica pergunta que, .fiz, , pe~mitt~~rn.e V. Ex. dizel-o, foi -
quaes·. •eram os ·agentes: cujos actos e ram approvados. Como, pois, concordei 
com •este parecer? 

'Eu. porém,' disse ': ·si'_ o nobre ·Senador insiste em dizer que concordei, pre-
·firo a(l!.ceitar s:U:as P.a.la vras' a ... 

aff-irmo cousa :algÚma ·que não' se tivesse 
; . ' : I 

0 SR.. LEITE E ÜITICICA - Não 
~ passa':do; nãd acceüo diploma de 

esta fôrma. 
me?tiroso que v .. Ex,. me está passandQ. pot-

cf''SR. DoMINGos VICENTE - Eu, 'sr. Presidente, quasi que me vejo obt'i:-·. 
g;:tdÓ 'a.'.tm·min<l.r; já. dlsse ·'que não 'qU:er~ apaixonar' esta , di.sçussão~ que tem. 
mente ·dentro de'sta Casa, se discutia · dentro della e fóra, com calor. Acceit~ 
sido' 'pot·· dernais apaii'bnada'.,' ·que ~ntes de ~~meçar ·a se1~ debaÚda official-
o mefi'bl:lónrado coúe·ga todas ii.s -'·descúll;ms que . posso da~; e, pa:ra não ma-
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goal-o mais, C!eixarei de tratar disto, preferindo o sUencio, declarando a;a 

Sépado que vóto contr!J, o !m'ljecto ,;indo da Camara do~ Deputa;dos, i'J:o.P-
que não approvo aqui_llo que não • conh·~o. O . project<J da Camáxa appr.ova 
os 43 decFetos, · para os quaes o benemerito e honp,dô" ex·-Viee-Pre.sidente 
da RepulJlica pedio a nossa apprová ção e tam'bem os actos i)ratiéados pel0s 
seus: ag-entes cujos ·nomes e categorias não eohheeemos. 

Além disso penso que. ha entré estes 4:·3 deci·etos, . um, ao ciuàl :·não po-
demos dar a nossa appr.ovação sinãb em ·virt'uàe ~e •u:ma lei especial ; é_a'CÍt!Hille 
que emite pa;pel-moeda. Parece que não ~odemos. eliHttir papel-n:toeda si-
não votando lei es~ial, e que es.te · act'o ~ do Poder ~ Executlvo -não .póde fica;. 

: app1•ovado '))ela silp:ples inclusão en-tre diversos de•ce~.·tos,. que uma só 'propa-
s ição apiJ)-rovlf . 
Poder Executivo hão póde· fiçar appr.0val;lo pela simples inclusão 'entre diver-
sos decretos, que uma só proposição approva. 

Diz-se, Sr: Presidente, não estarem incíuidos ne~te Jjrojecto os actos que· 
n.ão . constam dçs -43 decretos, e o's· prat,icados pelos agentes do ·Poder . Executi-
vo; mais como :havé;ndo de disting.uir aquillo que a ; lei em s·:'a simplicidad~ ~ão 
distingui o? 

Parece-me · que as Cominissões qu~ d~ram parecer sobre o . prqjecto. envia-
do -pela Camara Q.os De-putados, pu'Ze:ram dedó na ferida, ·mas --não c.i.uizeram es-
prem~l-a, com rriedo. de que 'O puz as salí)icasse. As ·co'znn\issõe s, nes consi-
derandos, não apJ;}rov.am os aictos que n?-o constam dos 43 decretos, imtreta;nto, . 
acceitam ·a lei que os approva, acceitam o _prqjecto da Camai:a." que declÚa te~
minantemente <:tue· ficam· approvàdos os àctos ·pratica.dos pelo :M:a~echal vi~e -
Presidente . da):~epulJ!i~a e · seus· agentes. \ 

Ha . diversas eJilehdas, Sr. Presidente. _Mg,s -não f0r.am acceitas, porgue V. 
·Ex . _'lhtendeu que ··só . pO"dem ,ser ·acceit~s pela ;:Mesa como emeildas ao parece1· 
e o Senado não ·vai vota r o parecer, mas; · .sim., o projecto . vindo da Cama..i-a, .e 
foi ·por isto que h onterri· disse ·em aparte ,ao ~~l;>re .senadoi~ pe_!_as Alagoas .__ . 
Que o Sei:J_adq não votava lei com declarações, quando termihava dizendo :!'l·l;le 
o Senado votaria este projecto com a decl_!i,ra;ção daq.uillo .que. não approwava. 

Sr. Presi<'!_erlt'e, tive 'por fitn principal.rri.ente . d'ar ~s :t:azõ~s ppr . q'l:le nã.o 
assignei o pa1'ecer dàs duas CommissÕes . . o Senaqi:(neçorda-se d.e CiJ..ue· o ·:Q.f>b~e 
se~ador pelo. Paraná fez uma censura se_;_era ás duas Ci;lmm,issões ,por nij,:o ·ha~ 
verem até então se manifestado sobre o projeeto, e. recorda:--.se .trumbem .q;u_e 
dous dias depoi~ as Commissõe.s pressur.o.sas . apresentarai:n .·parecer .. 

O •SR: LEITE -E OITICICA: ·-'-- .Tive .motivo J:!lUÚo nobre ' ;para is.tíi> . . 
0 SR. DOMING!JS VICENTE: - · .. .. que, ,fe!i.z:Q'lente, não teV-e ~ mính!j. as'si--

'gnatura. 
· Quaesquer . qÚe · ~ossem as . razões, ·nol:~res corito eu creio que foram, · que 

as commissões tiveram para ap~esen't:ir o 1 parecer ·e não dar a ,l;l'm de seus 
membros para. ser por elle assignado, · ach o .qlle essàs razõ,es -não podem ·-(!e-
mover-me do prol)osito em que estou de não tomg,r Parte nos. trabalh os -ila 
oomníissão · a que perten \fo. 

O Senado me desculpará se alguma .expressão severa . e of1iensiva. me ·.es-
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.cappu durante o tempo que occupei a sua a ttenção, para decla r a1; a r azão 
·por que' ~ão assignei.o parecer das duas cornmlssões sobre a proposição 'vinda 
~~ outra Camara, proposição que as c::ommissÕes censurarab nos seus con-
siderá:ndos·, e. c-oncluem. approva~do-a. ' . . . ' 

Conforme aácemenda"! qtte hoje foram apresentada~, e. sobre as quaes fa -
rei. um estudumàis': d~tido, }'eservo-me para dar o meu voto opp01;tunamente. 
,. O Sr. Leite · e Óiticica:.·- Nã0 pretendo ·discutir mais o projecto. Já; dei 
as :razões pelas ·qu.àes 'as commissões te unidas entend.eram formular, pela for-

· .. ~?1· 'por que o fize~;am, o pa1,ecer em discuss:Io; mas as palavra s qo honrado 
sen.~dor que me precedel}. precizam 'de uma ex~licação. 

Não sei que máo fado persegue a Commissão de Fina nças r ela tivm;nente 
ao hori~·ado senador. 

No ~'1nno pa ssado, •S. Ex. f azia 'Pa r te da C0n: missão de Fina nças, e ve ;o 
â tribuna. queixar-se de que um certo pat:ecer não tinha· sido a ss ig riado ·por 
S .. Ex. , a ttribuindo, talvez, esse facto á Q.esconsiderÇtção · da Com missão p ela 
súa pessça. 

6 SR. DoMINGos JI.1AéHAoo : ·- ·creio que V. E x . está engan a do: essa dis - . 
cussão foi pt' ovocada· pelo , nobre Senador 0 $r. Coelho Roclr.igues. 

O SI't. ··LEITE OrTrcreAs :....: Este a tuto S. Ex. vem queixar-se ·de um facto , 
qtre· •não teiil a importancia: que S. Ex. lhe 'deu : Como S. Ex . veio trazer ao 
Senado factos que se passa rrurn n [). intimidade ela Cotnmissã.o, devo explical~os, · 
para· q~e S . . Ex. e 0 1 Senado fiquém c.ertos:._cle qne· .nós oU:i:ros , que assignámos 
Jp parece~, ·absolutamente não faltá mos á consider~ção devida a ct.ua lqu er 'Õ os 

\ . ' ' . 
~ernbros ·elas. Con:m1ss·ões, principalmente a o .honra~o senador, a o qual nos 
prenden;t· laços de sympa thia e estim a, a que nó~ era mos ·inca pazes de não· 
at~ender. 

Começo pela u ltima, não digo a rg uição, nãd dig·o Ütmbem insinuação, m as 
pela ultima especie !le-censura qúe o honrado senador fez ás Commissões, pelo 
:f~e~o de. Virem })ress-'urosas apr~sentar 0 .parecer sobre' os actos elo ex-·Vice-

::P~esidente ,.da Republica dous cúas depois ·de serem çensÚ.r~das p0r n ã o o t e - · 
. :r.e.m feito . . ·Q l'r0•}l.Fad~ S~llador não t em r afãO;' ()OillO não tem r a zão O honra-
.. de"· sena dor ,pelo Paraná em attríl:mirem taÍvez a esse factó a pressa com que 

"" • as explica perfei~~mEmte cleánte ela s necessida dés C\0 interesse JJUblico'. 
0 SR. VICENTE MACHADO: - Seja dito que não ·attribui a isso . 
o' SR. LEi-irE E 0-IT~CICA : - o Sena do ha ele esÚtr lembr~d·o .de que q tta nÇ!o 

o·- ~01il1~e senador pelo Pa1·aná censurou. a s Comrriissões por não terem da do o 
v.arecer sob1·e 0s actos; e perguntou a r azão da demCJra , declarei . em r esposta 
q,ua as Commissões estavam r eunidas para estudar· o, 1Srajecto de a mnistia. 
~ iacto, o Seriado ha d~ .r~mbrarcse de que cleclai·ei que na mesma 0cca siâo .~rri 
.a .. çeN&u~·a ·~stava sen.do· feita, ~- Commissõ·es- estava~ i·éunlda s para elabora1· 
,(l:)~llil~ecer,. e q1,1e et~ p,or -acaso tinha vindo <ite lá ~o . salão. pa ra v er elo que se 
,tratava. O pali'ecer foi ãssig-nad:Ô 1r1esse dia. ··" ., 
1.' ' ' ,; '·. • . ... . . • . . · .. 

Qnando as Cornmissões ·apresentaram, o projecto ele amnístia, previra m que 
devia ' vir·· ünmedjatàmente á discussão · a ·questão d:~ preferencfa. para o pro-
iecta sobre a: approya'i)ii<o d0::; actos,. ·e a prevísiio da Constituição ·deu-se pois 

( 
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V. Ex. ha de recordar-se de que,. logo qué se abrio a discussão sobre o .projecto 
iie am1_1istia, Ie-:-antou-se a , questão da_ preferencia. 

1-fessa occasião, as Commissões, que sabiam já que esse facto ' se ;,darlia, .j:i-
, nham adeantado. o trabalho sobre o outro J>rojecto, ·por.q.ue. entenileraiU .. que, 

•• ' . # •• !· . I . 

desde que fora apresentado o projecto sobre 'amnis.tia, devia vir immediatamen~ · 
te, como prova da lea ldade e ·correcção do procedimento das Çommissões, ·' o 

·out·ro projecto ;·- de modo que se pudesse mesmo estab'elecer . a preferenci,a que ' 
depois se de1.1; para q\úe deste' modo não se rpuldesse aC'Cusa.:- as . Com~Íssõe.s 
-de guardarem-o projecto sobre os actos até que 'se dis~uÜ~se ' e votas'se . Ó ~1~~- · 

· jecto ·de amni.stia . Aqui es.flí. a . razãJo dà' pre~sa. Quando nós .Eorm~lá~>os • 
·parecer sobre. a amnistia ,e. elle· veio para a Mesa, entendemos do nos.sQ - ~i~oro~ 
so dever, e da nobreza do procedi~ento das Commissões, ·elabor;ar i~medÍ~t:i
mente o parecer sobre o projecto relativo a os actos. 

. . ,, .;,: l l. . 

A.s ·commissões r·eunirarr\'-se .no ou~ro dia; discutiram a materia; . po. dia 
s~guinte tornar~ a reunir-se para éxaminà.r e assignar o p~recer e ma~daÍ-o 
];;ara a Me'sm De modo q'ue aquilld qu·e as 'êo!nmissões fizer; m no cumpri~~~t~ 

. -de seu d~ver, ·está sendo attribuido ·a uma censura feita no Senado ao seu _pro-
·cedimento, a uma instigação ao cumprimento do dever. 

Não . foi essa censura que preponderou no animo ·da s commissões como o 
honrado senador diz; o <i.11e prepondero.u pa1:a vir b parecer ·sobre a aiJriro:va-

_·ção dos ·actos, foi sómente isto; porque o projecto de amnistià já estava' sobre 
a ' 'Mesa, ' e então o óutpo· devia apparecer immediatamente. 

Quai.to a o segundo facto, o' .honrado senador queixa-se de. que nãq foi avf-
:;:.ado para ouvir a leitura· e a . discussão · do parecer . Ora, h a uma phrase do 
h·~nrado se~•ad~t .que estabele.ce · justa!nente a sem razão da sua q~éi:x~: 

Não são as Commiiisões ·que .. devem, o'u deviam tei·'.procurado ' S . Ex., por~ . 
.que as Commissões não vem· disc'util:, no salão;· os senadores é que dir~em 
procurar as Gommissões. 

O ·SR: ::OoM:INGos VICENTE: Como podem sabEÚ~ · si as C;mmissões estã'o 
~eunidas, sem um aviso? 

O SR. ' LEr~ E Or~c~cA:· --;> Estão Jll;esê'ntes diversos membros da Com~is~ 
sãó de Firiànças, e ss· .. ·EEx. podem contradizer qualquer :vb.rase. não ·~xacta · 
que eu ád~ante. . . . . · 

-·As Commissões 1~eu~ir·a!n-se ' para" diii~utir o p~·oject~ ; · .levà rarri ' nesta • fus~ 
cussão ' até muito tarde. Deanté ' d~ repulsa' da . quasi ub.a:Uimidade dos · ;n~in
'in'~i> das duas Conimissões para a approvaçKo ·do proj~·ctci sobr~ os' actos ·· c~~ .ex~ 

. . ·I . ·• . ' " . ' ·' , . 
Vlce~Presiclente da Republjca , levantou-se a idéa de ' estabelecer a questão 'no 
-tetrieno em qile ella .podia• sé coUocà•da de àêcõrdo· com ~s j'iistificaçÕe~ t qu•~ 
·dei hontem e .com o pàrag. ·3o do art:. 8o da: coi.stit~ição: ac';;eitar o ri;o]é-
ctci 'dii. êam~·a no ' tei:r~riô constitucion~l •. de~b'Q dq artigo d~· corisútüição, 
isto é, ·como app•róvaçã.o daquelles á.~téis qu,e e~ta.;a"m ju~to~ · á me'~sa~~m 
utiicos de que o·· Congrésso Na~ional podia toma:t.; conhe~i:ffientO. ' ' , ' -~ ~ '··~ 

. o si. CosTA Az,EVEoo: .· ~ ~p_oiad~. ·. ·. ' ... . · •• : ·:·, '·, , ,,/ 
. 0 1SR. LEITE E ÜITÍCICA: _: E então allegava-se q~l\~s~,.JJ,H.~.:>t~o ef;!i~; 1 . ~l"_ 

.canclescente, e demais, qu,e J?:~O tinh;J. mais o alc<~.nc~ poUtjco gue . se ,!he ,:po- · 
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..t!el'ia dar, ·]!lorq\:!e !il Presidente da Republica, qtíe CO!:p·rpetteu os actos, não 
cpodia ser mais .re·sponsa)Jilisado (a •questão· foi estndada no seio da comm"issão 
k1eainté dá 'lei 'da· respo~1sail;>i!idade e da Constitu·içãa); e que \·eprovar os actos do 
Preslderite da·· R~publica seria únicaniim,te proldngar ·este· debate; sem ultiiida~ , 

':de·'alguj'ila· e 'es'terilisando· ·completamente a sessão do· anrÍo, . quer no. Senado, . 
;quer , na<".Cámara'. 

'i'' .. ~~ .me '•bp;~lZ a · .• esta idéa. s~om. <;mtro coH.ega; e depoiS· qe muito discutida,: 
: .:a'' .. cóirtmissão ú.nani.inem€n1te · ,;.esdlveu a:cceitar este •pont~. . 

'·' é SR; CosTA:· AzEvEDo: - V. Ex . permitte um aparte? Às commissõe~ . at~ 
'\: ., ' . .; . , ·~ , . ·.. , . , . . •. : r· .. ..• . 

•· ;c~1IIfVldaram dous dos mais. -clistinctos jurisconsultos qu.e. a ,ellas não perttm-
'H::lli:m para ··esclarecei-ais . 

~ ~ •• ' •• } ' - .,1 ••• ' • 

0 SR. LEITE .. E . ÜI~ICICA: - Sim, senh'or, iS(lO ,foi 110 ·dja seguinte . . 
AS coinmissões ente:ndera.m ·assim, ~ e~ta ' id,éa - tránc~r-hos dentro dà 

:.cônsÜÍíuiç,it~ .... aeslacài: a qu~stão e acceitar com'o princi~io q'ue . o p~ojecto 'da 
' ·C~iiPl'ti-á só ·pod:êi~íi)dl' .. PÓi· !i:rli a·PPl' OYaAo os ~ctos ·que foram submettido~ ã 
' appr·~aç'ão do Cçmg-re~so ·~ foi' m}anünement~ ;:tc~eita por· todos os ~1.ein'bi·os, 
·da comm;issão, eu, é)'ll ul_tipw l1,1gar. . . ~ 
. . , ; Ó. SR.· COSf'A A~EDO , ~ Apoia.~o. 
· -... P SR. :'LEÍn: ,ÉJ OITICICA - ·'Os .honrados ,Senad~res ~ pe hão ' de lembrar q,U\e 

' é u conclui a conferencia 'declarandC): "Bmn; quer.en1 um parecer neste sen-
·:tid1~ ?. Éu. v~u la.vraJ.:o; ·a que~Uto i'; esta ~· está dentro · Q.e ~rtigps constitucio~ 

~-fi.aes· ~avra'rei o ·parecer neste. ~éntido ,'_ E neste sentido me .foi . dado pelas 
'. r , ·_. , . ·'' , . ' . - , . . . . 

-coin n'lissões reiinidàs a . incú~benclà ·.(!e elab"irar ,o ' parecer. · · 
~ ' ,_ :. ' • \- _.:, _ • • • - : • •. . • : •• • •• ·,• . • • :-.; • : ,• ' • • • - ' j_l • 

Nessa · o'cca.siãp f·esolverj:tos 1' eunir-n_d.,s . depois, no. dja ·seguinte, .'antes dâ 
··~e11são, 1 • af.i:in dé· discuti~· .o ' par:eéer, é . eÚe 'p~d~r vir n~ss'e .· mesm~ dia par~ a 
. 1~e~~' :;.fim' de aconlipanhar o pwj~~to de .anmisi:ia que já. estava .elii. . di~cussão, 
. ' 'o s~. CosTA A,z·EV~.o - E' exa.ctci~. . ' · . 

, O SR. LEITE E On'ICICA - . Era mais uma razão da pr~ssa , ... 

1 
No · dia seguf'nte~. ch~gámos. ;a~ Sen'ado, e, mi fórmlJ. . dan0~sa co~nbjn,açã!J 

'ca·nt,er.ior, v·iemos um pquc.o I:Hàis .cedo" e nos .reu:nimos na sala das. commissões. 
Ne~sa occasiao' encontrá~<)lS nos .correàores os 'horirados Senadores ~or Mi-

.h::;:;, Sr. Go~çalv~s Ch~ves •e ' pelo, ~iauhy, Sr. c~elho Rodrigues;' ~ os con~i-
• • ' r "\ 

.<J.i:Í,mos, "comO' meril'hros da Comm 4ssão .de J'l:lstigà 'e Legislação, e, como . juris-
.,~~ri·s~Ítos abaÚsa(l~s, · ;a~a 'iren; ' o~Yir a l~ii:.urs: : d~ parecer e. ~~~ilia~:-nos coiJ.; 

( l!. •.I_ ~. •• • •• -.. . • •• • . ! . • ;-, • .. y • ' • ~ ' ._ • . • • 

·"as suas luzes, verifiGandp si havia ou . não · eontradicção constituci011al sobre 
•. • Í! • -(.! .. -. · ' ?i - • ' '-': • ,, _ ·· ' · •. ' ' ' . ~ t • 1 ·. . .• - ' _- 'J • • ' • ,,_ r ,-

o,~pa:f?C~!'> Levárrw;~;,.,o,, '?se;:~·plll~ a_ estep,onto. ' :. , .. ·· .. . . . . , ... 
. , , ,Rel.ÍI}~mo- J:l.C:~· i;l V : ~x: ?~be, ,pessa,/~~~iã~ as~in\ feita, nós não/ fomos 

<Contai·· .si 't'od.os os· memb'ros das commissões êstavam pre~;entes. Tinha-se 
· ',-: •.· •, , .:J · 1 '. ::; • ;. ,,;- •• ,, , : . ', ' ~ . ' ;' , ·' , ,. , ' • 1 ·,' lI 

:ma:f<\âdo a reunião e, logo que se l;J.phou a ~aioria r eimida, ·nós deliberárrio.s . . 
· '<'~; .Õ ··si.'· rioM:'INaos Vrcim:Nm: /~, Más quahd~, in.eil ;colÚ>g;..: se marcou' es~a 
,-' •,, ,. ';t.~\ ' , , . , , \ ,._, '. \ > ' ... :· i· , f. _I' -.~ '. ' "· J · '• ' ~ ..: I 1 ,• '1' i ;. 1 :ré\üfiãd? "Ew. •não estava presente. ' · 

. . '. • ' . ~ ' . ;. . :-. . • .: ·, • -:, • ' -~ .,. . ·. ,. : (. f ' . .- ..1 ' • I/ 

·O SR. LEI1.'Fl ,E OITICIQA - A reuniã?·. :fio~ J:?-l.arCada P[\rl+ ~r),te~ da :;;esf ii,o . 
. Declaro qw.e .:iJã.o me lembro si . V . . Ex .. ·estava ou niifo 'i:mísen te:. 'Nós nos . 

':reimi~os ·e ' cíeiib€&âmók ' · 1 ·. •· ' ,,..!· ., · .,, ' 

. " o '·'sR .'" rlo:Mniaos ."VrcE:NTfu .Não fui cdn~idàdo': / ,. / '"' · .. 

., 
. 'I 
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O SR-. llÉrTEJ t . ÓiTI~lCA · - - M~is ·outr-a ~ecjaração 3.1inda devemos fazer ;:-~ . 
necessa;rio dizer tudo. \ , · • 

·Quando nós assignámos ,o parec,e1· como estaya, firmtLw0s . é.sta: · dc;n:tt:tri!ll;:v;-. 
o J:>a,J.:~ç:er v~i ,para 9 Sena<j.o; ·si for _vcitado 'sem dlscuss.ão, é çlaro cftte f tca 
estabel'ecida; .a do~~,rina ·~cceita pela com 
missã1o, ·é _claw q4~ se a.pprovam os actcis praticados p~!p ;pcei;We•~te- · d a 
Republicã de accõrd-o com o al'tigo ·constitucion~l, ·e 'sómente estes; lli!<'til.,· s L 

. : durante a .discussão se .!eva,nta; · a ' <Ít~estã:o -de abrani';er, o '.proj~t~·.:.: di ' cá:,~ · 
_mara toÇI'os os actos; pós- mem:bfos das dua.s ''comn~issões , fi_ç_amos·· c,ont ··? ·' 
. "' ' ., ' . . ' . . 
·Ci1reito de· votar pela -eniençla que •·estrin~ir esses ~- acto? . 1 · 

. 0 'SR. tCOSTA ~o: . - •.<\::j;l•oiado. 
O '8~. lLErr'I:EJ El {}ITlCIC,;.: - ·E', esta a verdade. ·De m'Üclo ·-c:l't~e · n ós; ·mel1; -

:bros da ·tC~mmi~sKó; desjoc;;_vamo~ colhp1eti;tm.ente ar q.tieslão e a man'dw:~<a'in'os. 
pd.r3: ··o, iSeU:fl.dO s~b ·nova fÓJ"l~'l.a, dent~o-·. d'e a>rt1g:os constituc;io~a:e.s, . ·P~ura 

. ser vo~~ d~-ta maneira :· -v :otada: á inter>pr eta ção! era lai:ga; ás @ua:s ,.c~.<~ws. 
~diam ticac cada i.íma. : co~ a s~~ . opinião; e , esta q ue~tã:o- estd.-ya, .. ln 'Ci}rta, .-

-~on1o nêc~ssar1an1ente . de~e·· 1i.101~ ret· : · ~ · ... 
11 

_'._, Nãe· conv~~ agitai--a, não· ~ori:vem;· ·p:ensávam às comrHissões, .que ' se ~s- : .. 
terilizem as se.ssõ.es das duas ca_sas ~Q parJa;ment@ ecm ;.una: , q'1;1estão uue.- . 
não tem mais lO ·alcarlce · .polit~êo qu;e podeFia. ·1;er e1n _t>utl'el temp0, ·povque. 
o P ·I.:esidente .da 1Re~upli<ca nãe pó de')-. mais ser n;spódsal),i·Msa~lo i nl'fl.S · u.é~·. 

declararrws ·:: si a · <I:Úestão s,e levantar. no seiq ·do •Seuacio é -si d·iscupre~~ !2>--

1 .• projecto' da ·O!tma:ra;, ,P.roc:uFando amplia~· a todos os ac·: ?s :, elo P~dei :m."{et; ·\:lJtl~ 
'vo e mais (lS .elos . a i?:,entes r.espo:asaveis,- nós: fi<;ám'OS ~om O direito ele IDllre" ' 
sen.tar ern'erida e votar por elliJ,. ' 

•,' 

I· 

.. 0 .SR; . .0QSTA. Â~'iEDO; .. ...:._: .Á.-poi~d; . / 
.O ~(\· L'EliTJi: E QI'I'ICICA: - Isto · d:oi o que se'· )ilassou n-o• seio d;:l' Ooni'- -

rnjssão. 

(]) , .SR. : DOMINGOS '\MACHADO dá UIU ' [\:Parte:. 
0 SR. LElrTEJ E Ül'TICICA:: ..,.:;_ P-~r-dõé-Ine V '. Ex, .. ; d -par~6er dizia . fra:nca;-

men~e: qtte ~ age~tes a que se ir&e~·ia. lQ j;lrojecto d~ c~~ar~ -~ra'm aq~~lle~ 
qué tiiJJham- curn•prido os decr'etos menciona:dos na · ménsagem ; ·e eu ho.nte~:~
r:·uanào · discuti , fal1·ef nesse~ - .agente:~- - '·os ~-inisOC.óil q·ue ~e:l'~r~ridararr~ : OSc-
decreto~, . todOS OS .fUnCCÍQiráriOS . qu'e ·tomarram. pàl' te· nesses m~SiTÍ.OS . d'eç'.).'·e-· 

'. tos, que eram iUegaes e ~ue eNes çÚm prü;am; ,porque -a . respÓ~sabiÚclade nao-
oe~xa de .attingk aquelles 8fg'tlntes qut cumprem or(tens·· ill'ega,es. ' ' ·• 

ü 811.. VICENTE ·M:-I.<:HADO': Esses 'decretos não eram i!1eglies er-am 
!. -· ., . " ' ' ,_ ... · -. 

legacs. 
O ISR. LEITEI E OITIOICA: · ~ ]!lrp.m, I.Ueg_ae11. eram in·c_o.nstitl,iciona~~··. e · 

ta!lto ci eram · que . são si.lbmettidos á a-pprov:ação de Congresso; si f~ssem 
leg-.tes, desnecessà.ria -~r~ ·essa ·_appro;vaçii~,. · · ' · .. · ' ' , .. 

. o. SR. VIQENTEl M.AC~,AOO: ·- O ·Çong·l~esso ·ao , 'en.ce1~;ar-se, i:onc$ldeú >a o-- ': 
Pre·sident'e da· Republica todos. os · p,oderes ,para su:ff:o,cai; .<t. ·, re'Í'.elta, ·.d\01-eg,au.- · 
lhe as .suas attrib:ui~~es .. 
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metter urna heresia (!estas. 

695~·· 

~st_á eng,ana&o'; · o ~~pgi:esso não; pbdia com-

-'·,· ., 

Q ISR . ViCENTE MACHAD0 'dá:.-um' a·pa·r'lle . . 
' (;} S•R.• w~.;·E ·~.ormCICA:' '-i- EJntãó fez 'o que ' não· pod•ia fazer; ' tenha 

:v , Ex. · p~d~~ci~ · por:que 0 .ci>,;g.ress·@ ~ã\> .vádià de legal' ao P0deJ? l)}xecutivo 
' ' ·t 

· t~dos os podere.s· ~ue . nã-o si'Lo .. seus. ., . . 
. •' '~~ . ' qÚ~ :.~·\ !P~dell Executi-vo.' p§de· Ji~er; · se~· preçl:s~,ir . da au.ta~:isaçtiK> . do 

- cq!ig<Jies;q, :'ê ~e~iire . do'• e;staio de . s~tio . <tom'all· J:nedid~s d~ ' exee-pçâ.o. ~ dep»i~ 
·. · \S~bniiettel~~ â. appF&v~çã<3 d~ '·mesmo CoJ;J.;tvessó. .J. 

. Q. •sR· . . vrdÉI~TE! '-MACHA~o ·: ____: E C(i)Fl'l~' p aute:r.isÓi\1 a pror0gar e estaào·.,de-. . ! . ' 

~~:tiG"! . 
'~. . 

€>' SR. L~· E' 0ITI0tCA: ESta nã:o ·é a ·ques~ão. e .eu não quero al'Ongar 
·a: ti~~ussã.ql es·teti>apenas i:-.eJierind'e· o '(!U~ ·· se: passou .nas C'~missões par<i· 
'que <.irio . pareça· ao S'eHJadd' que esta;s, . réÚ:Eli•das, falitarall! ã.. com;ideraç.íio p<~~rá; 

.. · ·cc:li1 , urii ' dos ·.selis membros.: Abllol'ut~mente' não :podia :fa.Zel-o: · · 
6 ·~ ~( ç~m.Jli~o; ~oDR.I?-u~s . : _; Est~ eipH<iado .' 
o s~. IDoMIN<'io!3 VrpillN;ru;;: -~ Ea,. nãJ.e . fúi · coi).yi!il~do : 

·.i _;. ' • . ' \.) . _, ._ . .- . • - ' ... 

, f, O _SR.. · LEITE E . Q:ITICrCA: ~. :f- (;) honrado senador não tem razã:o de mag .. oa·r; 
! se •cÓm.. um ·faetd desteS : .. Ainda ':hoje f0i·· .par.a ·a ,mesa u~ pa.i·éce1·, da Con~· 
+H-i-~~ij.o ·:·àe iFÍ~aB§aiJ;'· ·tôr.na;do .'f>Of d~li,bei1~g1to a.n·t~ri'er ·d'e· · se·m~ · m:em:bro~ :, & 

· qu~ .. e,ntJ:,"etanto · ~ãJó 'tem a assi~na·tura, por exemlplo·, d~. 1S•r .'. c~~npos Sà.Res, 
q;he está ,p\·esente'.' á s.essãe . '•s ~ Élx . · .elilegt;n~; Hin . . pouco ma'is· taràe ·e, si ·I) 

E-§p~r~~se~Qs, o· pa·iêBer '':~iio I]}Oà~ia .'i!i pa;F~; a .u;;es~ â ·hora ~o e;xope€Uente: 
w~:-à ~Çom..;r:lissi\.0. p;eliiliero~· a:ss~gn·ar .' o . ·J'>a~e~er .: e :en·vi·a l-o·· pMa a Mesa, 

.-per ·j;))l!Ü;l? ',.,f, : maioi'1~. da Çornmi~o' .de!J•bera. ' .. F6i ·.o ··qJue ac~:ntEj·e;eu com· . li> 

, ·~tl~~d.~• Se.nadf!r: c,h;~ou ' U;É:J, J:lOUC.O· mais. tar(e, nã:o ChegOU> •a . tempo da._ 
ieJ.ü::ik-'1~: >CiilrÍl::Qpsqp,·. :a:J.(J)s·: as Cenm1!is13ões . r.eUIIlirarrt-se,. -: àísc.)l!tira:m. ·o ·!Ja•. 
·reçer, · epr@p.uze.t;;,m~se a té :·aueraGões, <>mvi·u-s.e até a· 0tJillniãe de outt·0s se-

,·. nl');do,;~$·,, <i:lle não er~~ membras · àa~· , I"On;(ll'issilies, e de1'loí:;; ' mandiu:am q 

' pareêer á 'i.\ie!3á: corn a assighatUra da maliori.o't. ~ 
.. ·. 'j. . .. '· : . ~.. - - ~ :... .·_ ·- . 

·. ~· ~:_.~s~. v~~'l:'l\li: .MA:Ól!Aoo ·dll ·um ·aparte .··· 
·o S,R. L];Ji~ . E· O.r~erCA>: -:- sr·; . Presidente; eu- queria. apenas dar esta ex-

pl~eação. ü .honrado, ··.senador peio · Espirlto . ~ santo .:merece · d1!- c;ómmissã.o· 
. t~· ·~ . .defer.é,ilcí::t .. · 

-· . . . I 
O SR:: ' Ces~i\ :A~, ; ,.::_ Àf>oiadb .' , 

·o·'siR. LELTE' Ei0iT.r0rCA:-:- Se .S'. Ex'. não assig_nou. o":Parecú; 'é . :porque~ 
n,ii<o ~~~~;e,~ · ~ temtr;ó .de ~~ •reu:nir 'com ·a:s Conmrissões; mas o p{wecer está· 
~si.gna.!iG .. qB~inentie, p()l'tJ.IÍ:le t em. a .m;,i'oria que0 ' Regimento ~xi.ge '. '· ' . 

I,.. r _ • · • .... . .•. . _-.• , ' ·· ~ ~·.~r:· ~qtiilino ,,'d9 ~inaraf·· vem_ ·éxvücar uín faéto, a0 qual •!3e referio. no 
/ ·, llc~f/!ll~' ,d;~s:cuJtso, · q;~e . ~re.fÍU•D,<tici,w sobre·.p ·a@.sum,wtd,· qué oecúii-a tr Sena;?io. · · 

Y:~ d_o.' d;j$ilJI .. FSf!, ~.0 : n.e:br~ Sl3n~doi.L 1,J'e!u Êsph,ito ·slj.étci I q u:~ j;i se·' vat 
1 

introouzindo .· '!;9 :~il.~do : ó -~bi,to ~~ - ~é · Ia,nçar e: Jaàéci . de ·· fa!~~j0 it_ u~a 
·cp!J.~.. . ,_ 

'J' 

... 

\ 
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OUtr;;~, não · pó de ser a · cin}cl'usão a 'tirar .das pttlavras 'd-o nolJre · sé-

· n~cior. .1' ·: • 

··o oradór é incapaz de la;n·çar ilma ·d'aiS:idade .' 

•.:n· . ·' 

. ., . •I·; 

Quando terminou ante~h-ontem q' seu d1séurso, tomou ·a:; .pa;lav.'J:'<t o· .. no-
-~ • ,, "' • < ' • •• I ~ 

bre · Senador pelo Rio de crariéiro, ··e disse as mesmas palavras, q.ue· foram 
"íi~ ~ ~Pouco ~Oferidas Peló :riObte SenÇLdÔr .' p:elo Espi·Iito ·Sallto. ·~ - · . 

O .orador affirm~; · ~ob a sua ·resopcmsaJIHidàde, 'que ·um. dos ~i'húl'f~os 
• • . , j ~ • • • -. - - • • -~ -, r. - ' , .. , 

do ex-Vice-Preside'nte da Republica declarara perante· a comm1ssa:ot que JU•• ·" 
ga~a de toaá· conv~nie~cia que o Senaido ácompan,h'ass'e . o pr0;edimentÓ . da 
ca:mara vo-b:Lrido o ·addam~nto do Congresso; que o sf. Bu1hõés 'Jardi:íi re: 
torquir~ ~ ·· ~ ' "não p-onho d.uv!i'da/ '1'3: qualidade de membTo da . comnlíssã:Q-, 

. . . .t.:.~ _ · , I .-- _i, • ' ' · • 

em ·propôr ao· •S•énado o àdiamentO do Congresso, se p.or . ventura, , este pe.-
';'!id~ viei·,' qo~o dev·e vil .. , co.:U a'' 'r~s>ponsabrlidad.e do Presidente da ~p-q~ 
'blld:, ó'u ·P ;~~ . ':inei0 de uma· m~nsagerri., ·ou.' por <in'ter~edÍÔ de algum de.'~eJ.JS 
mhiiS-t~·os"'~ . T ·- • • • :- ·\· - .. • • •• · .: • •• --~ ,: : - ~--~ 

c ··o miliistro ' respím'ae~ que o' Pr.esid-~nte d~ Repuib'lica não tinha rriani-
. . • \ . - • ",J· 

festado opinião sohre ·a ma teria, e que el'l6 . fazia (l.quene P·edido em. seu 
; ,v • • ,) #, • ' • • -~ ! I • • ' 

.. rproprio nome. · 
it I > - •• ; ~ ; _. 

, .Respsmdeu o Sr;:. BuH1õ.e.s .Jarcj!im·:. "~este caso,- não .' posso . JH;OP~:" · atll 
J?"r,a.~ -essa m,edida, porque, não aceito a res~on~bi.Jidade d,e .. V . Ex .. . ,com.;> 
.\3ec.retar!ó: ·d.o: PresiQ.enté da R:epub.~k~- .. : . . \ · ,, ' 

··. Q,. 'Pires·i!iente · ~ Republica .que mande uma: .mensa;gem, ou ehtãp ' um· 
qe· seus .ministros entende~-·se com' a coi):1Ill1~ão d.o Senado' solJre ~ .,adia-
meJ!.to .~.dg -Ço:q:gre~so ... Nest~ hy-po:thel?e; \Proporei o · adiamento, P estou . ce'rlb 
dfi! ;,que o· Senado .o. appr'o'\!'ará,, uma vez que ·o .f>oder. Executivó, senhor ~id'6 

_ !~<1-·: da re.irolta, tendo neces·s!dade-. d.e .guardar ' sigilio so]:>-re div8rsos: l;WntO,S, 
não querendo reveJ.a1· o motivo pm·· que pede ro adiamento nós confiando eili 
sua. prudenda e · sabedoria, não far(lmos d·uvida é1p: votaLo, · comq~anÚJ / não 
:Pareç,G} ~ica,r bem · ao Congresso•; . Este facto, qu.e.. o orador' affirmou . e affir~ 
mlt, passou-se no seio da qcimmissão. . · ... ·, . · · 

·' que se . -re~erlú, ~ o de haver. q ;ninistro ameaçado 
Cong:re,ssç, · n~o rpor vont!l!qe do Senado, TI,las a patas 

.O · out1'~ facto, a 
"" ' • I • ~ 

obtt;r, o, a~ian].entp ,dQ 

d~ caVlJ,ljo. .·c-'· 

O 01;ador não d~sse que isso se pass'ãra no .1seio daJ coril'missão, 'Nos (Íor· 
redores dÕ. Senado,. nos boteis, na rua .do Ouvidor, .. nas sa:las' , d;esta fll:!as;:t. · 
dÍOOUtiU-Se muitas vezes até <COm azedu:rb~ SObre ' íal · ame-aça· • . 0 l:tOii•Fado 
·senad.lila: pelo ·Rio de Jane!.ro, . r,efetindo-e a esta ,P.artê dó seu c;discurso; at-· 
tri:Quiu •. no,, orádo,v haver .e]!] e di~ o • que.• ·á . MarechaL Floria:p,o,, ;J?eixoto, decia · 
rnçiamentEl, ha:.via < am.eaçatd.o . ~ , Congres-so . ·com .a; .dissoeução,: se · não-l<>fdssé · 
V.o_t~do-;. o aàW-ment:O. o :, orador não .. ta:Il~ l;em,· dissolução;. · ~ão · ··pi~nún'ciou 

'o . ;;_Pme -·:do Marechrul r FloFiano .'Pe-~ótp; ~elo con>t~;r-io :. dfss'e ·q ue· attrib~ta. · 
E!!'IS{l;· a.meaga', a , fanfarro.nada ·e: · inep'C'in ···d!o• m1riistro '. .. . ...... ·: ... . ·, .. · ,: ,;... • ·• :·~' >' · -". · 
. .- .,E'eita ·'e\'>Sa declaFaÇão, .tefene-se e ·era<lor, ao parecm•',.da c0mmissié0',"·,,~i1os~-';' 

'I . 
I 
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-'trando J.)Or 'noVOS argumentos q1,1e , não é . elle Contraaidorio; ~ CQnCljl~'"'opser

;vando.que até agora não fot·am ainda atacauas de fre·nte os seus sabios . "cim-
s.idérandos "'· que hão de fiCfl-r . . registrados ·no!? a.nnaes do S;ma,clo Pf!-ra, .a 
todo o tempo, quem · não sot~ber direito, ir nelles aJprencie~· . 
' ' , Ó Sr. Fra~cisc~· Machado~·· - ;Sr. Po.·~sicle~te, ced,~ndÓ a · vez de fallar 

• . :r ~c- - . . .... - . . . . . . . • ' . . • -.~ . ' ·-
a.o honrado Ser;ador .((ill!< 111e pre,ceqe;u, sinto <'Ogora que ·,fui bem . it;Ispir:i,!l.o 
poz:que · S. )iJx . , ~ ine}~or do que -êu podia fazel-o, · defenp.eti· o paieé~-;: · q~e 
~~~crevi. . . · . ' · . . . · . . ' . j 

:t;>or isso .. ,e para . não tomar . ao Senado ma4s .,tm;npo .qt;e o .precizo, vou 
~~Ei · r .esumir aJ.g~mas. consideraç.f).es a l'e&peito' ·da discu~sKo Í~\·s.~ta~ 
~ ..• sobre.~. o mesn;10 'Parecer1 a_fim. de ;;~lpo~ firmar l'J. min~a .' opirÍião. '· '· 
· . ·, S!>~re O ;'l]Canc~ I, d~ , de'Hberação do . 'El.~na~o approva,lldO O éStlli~O . d_e si• 

.. tio, duas opiniões surgiram: uns limitam es&c-i .ap·provação unicamente 
.â.s ··~ausas que d~~ermi•na~-a~ . o estado d1l s.iÚo; outr~. :P"orém, e desta ... : .,,_. .. ,.· . ' 

.'.opiniã<? é o l1on.rado !Senador . . pelo Piauhy, .e11tendem que ella rompr~~ 

hende não só aquellas· ··razões, mas ainda os· actos · praticados de accôrdO 
•,CO~ o § 2° do art. 80: d~ Constituição. ' .· o 

...... - · A · mim Iile p~rece q~e. · d~sde .que ~ Con~tituição determiná os càsos 
unícos em que póde o 'Executivo decreta•r o estado de sitio, ~sa a:pP<t·~
v~ç.ã_o não póéle Vei·salC :;;enão ':;;obre a apreciaÇão desses caSOS para saber 
~ ''são o~ não , os de q.u·e trata a Cons'tit\ltição no 'arti-g:o '48, 1§1 15 ;· é'; q'ilarioo 

.aos a otog praticados. durante esse estado, me ·parece que · nãó · poaem' ser 
eHés aacançados • pela awrovação do Con~·esso ·, a: res·p.~ito ·daquelle es-

~tadc : \ ·~· ,.. 
· · •·Ha <Vinda o ~ ·· ·go. do art. ··8'(}_; a,hi 'diz-S1l que o chel:'ê ·do· Poder ·Ez:e..: · 

curtivo, de:SrJe que o Cóng.resso 5e retina à.pÓs o · está;do. de · sitio;' ·.deve i:ela:; 
·ta'r, ·motívando~as, ' as· medidas de ex-cepção 'que tiver tomajao· durante ' · est~ 
·estado. ' 

.. 'O ' SR .. CoELHo RóDRIGUES: ~ Ha rriai.S: ·O § 4o ·: . .,,_' ' ,_ !· 
· ·.·):'() Sn: F.'RANOI~CO ·~CHA.IÍ0: :__. 0 'qu;; Se diz 'aJÚ ê qile"ÍogQ ·quê' i§'e reÍ.1nff 
·o Congresso. . . · · ' ~· 

·;:'··<O. :SR.· Co:Ei;·:H.o· RoDmduE.s:-' Veja ·o,·§ 4°; V. Ex·: .acabo.u . aeOi~er ' oa•. 
'':< •o sa. F~RANcrscó _Midrüno·: .. _ . .' .. · o Presidente ~a Repu'bucd·'niê rérâ::· 

·ta.râ, mçtivando-as, as medidas de excepção que houv~rem 'sí..lo '" tõ-:~ 
'·ma:Ms.. ··-'· ; 

... ·o .·81'! • ' CQ]ir(:r·w ~ RoDRIGBElS: Attenda. V o Ex. ao complemento ,,·desta 
· <fi.s.p.osiÇ'ão: ;o , • ·J ·o, ·, . · • • .,- .- ... 

··: 'o; SJ<. o ~Fru.Nctsco ·MAClH,n.o: - O nohre ,- ,seJ;J.ador~ v.elo' Piau.h~;; '· ·quec'·l'iti{ 
.a~ba:;. de ; .. hom~ar ·.~0m,- o seu , apàrte, .qeclarou qile ·nãó ~endo o· -preceito 
·'§ ·.2-l Ado;.:;>;rt.., ·s,f ., ~- ·b~se para O"·J!)<Lrecer ·àe n.irrm. del]beração .:c-omo a' que>>'\Ími ' 
·tom&ri ,,,Q:úSenaãa, também. •. Jião·. -,o ·, pod~I'á . ire r ~ a deste .§ ,go,, ·à<'> o"!J;l't • . 8(1, "<tU e 
·âe.N:Ienhum , modo:. :se •cJrefene . a ·appro:v.ação ' dos . aetos · a~·, ·,P:od·ér ;·ExectrttVo~

·.·durarite o ,estado ele sitio; e , ·;(~reia q,ue foi;."@ angumentà de •S'o, ·,Ex, " hontené-i . 
·-:põr,,; éóns.equeneiá . faita assim-. -ao · Í)arece~ ·.uma · das• CimdiÇõe.s · esserrciaés a 

' 
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. ' todas as pe!ibera~ões· tomadas nesta 'ca~ • . •quer diz~r ·que o Sena<k>- ~-

. pôde tomar delil)erações . ,sobre aquillo . Ç!'l,le estiser em . .;;.uas attribuiçQe,s,. 
segund·o as '· presçripções· .6onsütucl.oiJ:!aes .. e nenhuma dE(Ssas dist:x;)Siçõ:es. ·~u·~ · 

· torlza a deliberaçãa rq ue o ;$enaQ.'o Ifretemie rto.mar. ' 
Mas não serei e·ú· quem rvá. o:P,per al'gumentos 'a s· . . E x. QiU€111 valí Jll.· 

zel-o é Q noJ;>re. ' <Sena,do~ ·per 1'.\I'ILnaJS, o IIl_?&So venerando _col<lega:, -0 .S:P. @t'·· 
topi, qJie j ,á >O fez . declarando que, . se a .. razãu pm·a ·o .. Fode.r Execut:v,o ~·e·

la:ta;- ao Congresso as xnedidas ·de exC€pçá!o ~ue h<;mVel' to'rnadv, .nJ.:elik 
·v.ando-as; não :llôv . [)arca que 0 Congi·esso dellas tome conhecili1C!ltO, a·il'[M'O-· 
.vando · ou ~eprq~anido . . . ., . . 1 . ' · 

O .Sn. ·00Elj;.He· Ron!lr<::UiES: ' - •Ou inicie o processo àe •respon;sabi!.id<~d~
nes .termos do ,§ 4o do art. 80 ... 

0 SR. · FRANCISOO 1.\iL\CHADO: · - Logo V ·., Ex Ç0J1COrd~ ·que esse· t 4•· 
póde s.ervir de , ba:.se ás . dehberações ·q ue se houver cl6 tomal~; s~gun.clq. a.-. 
0onstituiçã:o; ·. v,ara · i~iciar' · a res·ponsa;bilidape é · .n€cessari0 ·· apreciar: os .. · 
,actos e .reprova:l-o~. :!folgo mu1tq \lm qU:e esteja111os de açcôrdu nest;e PO!'Ji1iO. 

''continuo . o •raciocí-nio do :hÔn~·ado· 1Sena dor - .por · Minas .. . . não se sabe: 
que outro· vaJor possa; tl>r esse preceito. 

Mas hà a questão . da resp·onSa.bilidade; e neste caso s. Ex:. · d,isse bem,.,. 
adeantando o meu )ui:;:Q; que o ·.Congresso · desde que conhece. os actos dq--
Poder Executi'\'o sobr:e as medidas extrao.rdinarias· e de excepç,ão · tomada:H 
na occa:sião d·o ·estado de silio, põde declarrur que. houve ·infra'Cção ou a]),uso-
das a 11torizações confer·!da s pela Cql1~ti-tt!i ç;ão, relaHvamente a. . esse esta.d·o,. 
e· como · ·conse,quencia, deve r ei.l'letter os documen:tos que denunciam es:ses-
~busos á Camaxa; para ·que 'dê começo ag 'process.o, :: seg:'undo as lei5::"·de 7'. 
e 8 'de Janeiro ·de 1892. · 

_i() 1SR. iC'OEJLHo :;R.ornLOUEis: .- 'v .. Ex, n~e ,permitte· um""a. p:;trte; pa r a -(le-. \ 
clarai· meu pensamento ? 

o ISR, toda-
a . v. Ex. 

' attençã.o e p razer . <()l.lÇ<P 

. ' ,) . ' 
O SR. CoELHo' -RomuauEJS: . Eu disse 1c(U'e p01_. occaJS'lao de conhec~r· <1'()c· 

·esti,tdo de si-tio, o OongTesso·. só p.odia a,p.provar as 1mecl!i'd~-s · v(ra;ticadai$: 
dentro do § · ·2• dó - art. ~o . e qu€ o ábu~o ·de:?sa · attribuição âav~' -11.1~1; , á . 
responsa:bilidáde do chefe , do Pode1~ Executiv•o, nos termos do § 4•· d'o l~otes - · 
mo artigo. 

O SR. F-RANcrsco MACHADo: -:De. a,ccõnlo, .Jogo terri, de julg:ú· des: ll,;ctos 
:p;a:ra o . effe!lto da responsabiÜda.~e; es~o,u de .accql'do, , tanto rnais q.ua,nto·. 

-esta, . opinião a em~tti· e.U: na ,sessã.o passa-da, sustentando que o estadO< d\l 
sitio decretado 'pelo Chefe do Poder Executiy~. não coÍ;l:p-rel~etÚ1e a 1RJti; 
tude q11,e lhe- deram, 'Porciue ainda q_ue elle consigna 
são. de gP>rantia.s. es5as ,garar.tti-a.J? não. de,;·em 11unca 

ou, &h-aste ·a susper.t, ' 
ser Célnfundidas, . ·C0!11()· 

}>? pretenJe contühdir:, com djreitos .. 
Para não as confundk, temos ·g ar:t. 78 qu;e bem fÍirm~ a _ex.istE',nci& 

/ 
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~ disti·H).ui-ção, . e a secção 2a do titulo · 5° q-ue se inscreve 
~:reitos. 

Declat·ação l e 

-~ coJU;'t-it-uição . argentina é terminante inscr-e"Vendo o ca,p~tulo ·unico 
da pdmeiTa .parte: .declarações,, cUreito.s ~ ga1·an"j;ias. 

Desfi:~ !J.Ue, por:tamto ,. o estado de s itio nãJo suS}}en!'le seRão garantias 

. Ei·l~ -nem mes-mo sus·pende · em _sua plenitude o ~' -hrubeas - corpus'.' , pela 
simples -razão de que ·a n ossa ·Constf:ituiçruo, -amtorizando a cecretação do 
e's.tadi> de -sitio · J!)elo <Chefe do Executlivo, traça-lhe limites, e uma vez I'],U~' 

esses limites podem ser--excedidos,_ o abuso é possi-\~el -~ este não pôde dei-
xar de pro:vocar -em . favor ,da 'Vict\ai:la O remed1o do ."habeas,COl'lJ•US". 

Isto j'á 'foi assim fÍ.rn1ado pelo .Supremo T ribunal ; e· é claro, á vist a 
ç.c -§ 2o ·do art. 80 . 

. -Sabemos perfe'itf:amente . que quanto ãs pessoas, ·cuja. garantia de li-
bef:da,de, mais do q ue a d:e q 'u a l.quer outro ' direito, o " -ha:beas-cor-pus" .. ga-

';mnte, não podem ser ·errtbara,çadas •senão para. o -em· de serem d~ster. 

TlW!I!S :Papa , ser-em ., p,ostas em d,etenção erp l.ugar Râo cl•eSÜnado aOS 'l•éos de 
crim·es communs. Desde q u e; portanto, essas duas _m edidas ele reJ:>ressão á 
jia:rerdade . pessoal, p0dém ser ·excedid~s, me parece ser log-ico que ' possa no 
caso do abuso intervir .o :r;em edto do ">ha:beas-c-orpus". 

Mas ·foi dito ao. -s-ena do .qu e a · Gommissão fõr~ · ~nconc.lude~te; deêla-· 
rando que ~o. Congll'"ess? :.n ão " era permitticl,o fazer aqutllo que a Confltitui-
ção lhe não pel'mitte,- e t\'ldavia . em seu parecer awr ova o actf:o- re!a.t iv,o á 
emissão 'de notas: 

Peço per~11nssã:o para , disting·uil~ . O que a commissão disse em seu 
Pa:recer foi que aquiNÓ. que n;1o fosse .);}ela Cons'tituição permittido ao 
!Congres_s.o ,. não· ~ ser por e Ne •concecltci<o -na occa'Sião da a:pprovação 
dos a ctos do Poder. Executivo; ponque' isto importada :uma -infracção da 
propria ·const1tufção. 

IOra, decre.to -sobre 'emissão me •];}arec.e q ue _, não e-stá n estas condições , 
_ -desde que ·é attribui~ão --do Cong-resso tratar desse. ass·urnp-to; e desde gue 

t em competencia para fazel-o, o faz pel•os m eios Jegaes. 
• I 

·."o SR-. CoELHo ~qomauEJS· : - ·-Póde mandar fazel"p r,elo g overno , 
::o SR: li'RA!Nrosdo iM:ÀQH'A:Do: --: Bem; o ·g-ov erno <?" !fez .. . 

O SR . CoELHo RoDRIGUEis: - ~ogo, as:::uiniu ·a -.resp.onsabilida:de ... 
0 SR. iFRANCISGo MAOHADO : - E ' n ã o foge a élla, mas o Congresso o 

justifi·ca, pó'l'(]Ue -se IH'oou-rar .os motivos desse a;éto, não ;p6de deixar de _en -
oontrà~-os · nos extremos a ' que a J"evolta, com que · se aCJhou a._ braços o in-

' .oly-t'o Mareehãi Flo~ia-nó, o levou, ··ebri-g-an{to-o . a lal}'çâr mão . àos meios ne-
or.essario-s á s'a lvação . púlb'lica e mà·nuté'n ção do principio de auto;'i.dade . 

O ~R.- CoELiio RÓriRIOuEJS: - E se fosse accusàdo pela outra C,Ltna:ra, 
o, absolveria attendendo . a essa causa. _ 

-o· .Sn . FRANOrsco MACHADo: - -Gel~ame.nte; . mais se conhecemos 'que· o 

I. 
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q_ue se . pretende fazer es tá .nas attripuições do Congu:esso,. por que l!ão· 
faz~ l-o a.ppTovando log:o o · acto , a cuj~ ~esponsabÜidad.e não fugio _o agen'~e ·?' . 
Tentái· torn.a,Í:a effectiV:~ para o 'fim ·de justlificàr aqmille ab~ol~endo o. ~~u. 
ag_ente~ ~omprehende-se que é_ la n ça,T mão de simples formail idade ·.que n~--
nbuma ..jantagem t~·àide real pa:ra os ··inte~esses - superiores d; -Naç&o .' D~ 
modo qifferente entendo que deveria proceder : .o Cong<J;"ess~,: ~- · reconh-e--
cesse que essa inftacção dizia respeito'. i vida e. á liberdade {l~ . cidadão-s, . , . "I . 
porque õ-nesse -cruso .interesses superiores· determina,riam a · ·effectivídade _·_da. 
respc:iilsabi!id;de' e não ~stá nas · attrib~ições do Congre15s~ - 3,pr8<'.ial-a: .,_,;,,ão· 
pero' meios regulare~. ' 

· Mas;· no caso em questão, m e parece ··de bom conselho o alvitre to-
mado :pe18is commissÕes, que n ã o . é\ilega!l e impoi·ta maior proveito. 

Disse :mais · S. Ex. contra o pa,recer, qu~ as comm~ssõe11 infringiram un13 

dos· preceito!!" c.o~stitucionaés, .qual ,à da não retroa tiví'<la de das l ei s, p.p~·
qUe, disse S: Ex., por está fôrma está _ 'o Cun gre.sso leg-islan do sob·t;e 0 ])a.~-

sado, , 

·Permitta -me ·V. Ex .· que . diiga: desde q·ue o Congresso tem attóbUJÇÕe.-;; 
.])a!ra a:pprovar ou h ão â;pprovar o e·st~do .de ' sítio decl~rado piilo Ü'hefe .' ilo-_ 
Podet· Executivo, ~stâ legislando sobre 9 passada·. A sua interven ção nesse·, 
~aso é R.o~t~ri.or á declar~ção e por esse facto t em eUe infringido ' o pl.-e-

. . . . I . . 

c,eito constitucion(l-1 da -não tetroacuy;da_de !las lei& ? 
O .SR. 'CoELIJ:o · RoDIUGUEJS: - A apl:provação- do estado de ú tio nos tél;":.: 

mos· da Constitufção, não é acto legislativo, é - a~to fise&l. 
O .'3R. 'FRANCisco MACHADO: _:_ Supponha-se . que a· declal'~tção não ·foi ' 

em . virtude d(;)~ motivos· determtipados na -Constiltuição ? • ( 
·N_ã-o ierh -o Congres-so -o direito . de ·;di:;;cutir esses motivos, P?-ra appro.-

var 'oü ·. hão o a-oto (to Executiv-o ? '· · 

ti · Sll. C oELHO RoDRIGUES:· - Tem, assim c.omo tem, disc.u ti.ndo a; am-, 
nistia. 

O .Sr( · FRA:Norso~ -M~d~ADO : - - Mas V E x . vota' pela aozyJ.nistia . 
Ô ·SR. 'CoELHo RoDRIGUES: _: Por excep9ão· <10 p;1-Inc~pio. , 
?' SR. , FRA;!-<ersoo 1MAOHAD~: -:- _:!llntã~ queira V._ E :x; - a_.:ceitar mais .. O' 

actb .relati-vo ao e-stado de sitio como excepção, que se impõe p-ela f9rça da 
nece'J:Siaade; é act~ qu~; c~mo lei n ão exorbi•ta- das- attri'l~uições do C,on, .. 
gres'~~. aír't~ ' 1~e~rtt~ · que im~lique. approvação " de actos cQ<IPo ~ {la 

,. f' • • • • -

.emdS.são . 
· t/ p~incipio da não retroa:Ctivi?dade das ~-e~s _é ferido em caEos como . o-. 

q ue constitue o . decreto que fez r eviver a . lei de 18 de S~temjjro d.~· 1S5J. , · '\' 
não ·· par~ o fh:n pant q u~ foi f~ i ta, ·. n~as par~ a -occ~sião, • i;flri ngindo :~s~;<iql: , ' 
as d~·~si<Íõés da p.rop·rio,. lei,' :pot:.qmínto ~sta . ref~re -se apenas ::~ . g uerr:a ~~~ -

- ' ·l. •· . • • ' • - ·~ ., 

tema, e faz-se della applicaÇão â commoção intestina e a factos â.nterio're~ 
. á publicação daqu~lÍÍe iiecr~to _·' ·- ' .. · ' ' 

ISto é que é legislar 'é~nh:~ a 'não re.troactividade das leis. · c ,_ 
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O' SR. CoElLHo ·RoDRIGUES : Emquanto ~ter · nesta Chave, _ eu .o acom- ;·: 
.panh'o. 1 

. O' SR. FRANCisco MACHADO: 'No 1\1esmo caso está a di~.;~~f~-ã~ dess.,. 
~ : • • .. • .l:- • 

, (lec;reto qué sujeita o -civ!l á pena de morte; é uma imposição que não só 
.fere .. O principio de não retrO:).Ctivi<lade, como, pri~çi-pa!lment~, O preclili1:o·:, 
c~nstitucion~l que · a~~lio ruqúeli~ pe~a para ·OS ·-divi-s , Isso · ~e)ll a •) Con-

.·.-í . ~ • . ' . .•.' . ' • 
gresso é hoj_e permittido. 

·· O~tro acto do · Pod~r Executivo, que não .pôde me~ecer ' appr-ova_ção po~·- .,, 
que· offende _o princ-ipio da não retroactivida!de da · lei e cri:i. ,dir~ito novÕ, 
é o ~~e se refere' ao res,tab.eleeii_n~ento dru lef n. 6l, . de 24- de _ Outubro . de 
1838; com a.ppÚ-cação aos civis , quando ella sômen1te .aut~ri~a ;o · Go~~~nÓ, , 
no caso de rebellião, a ·observar " no exercito" as leis militares ein tempo de 
guerra. _.,I. 

Isto é -que offelide a Jei -e até' os -Pl' im•;ipi·os que· ill1pet•a n,1 e!n , m ateria, 
. . \ ' , \ 

crimi~~l; onde a retroactivi?zde da lei se dá sômente para mmorar,_ !):las 
nunca para crear ou ·aggravar a J?ena. . c-,-

Ha fiinda um -ponto da •questão ·· que foi aqui -tocado ,ligeiramente e qu~ 
•'' I • ·\ t ' ' ' ' ' 

convem seja -eoolarecid•o: é o q,ue se refere a responsa:bilidade do Exec~1bvo 
perante as justiça,<_; ordinarias. · . 

Aff.irma -se q.ue o Che're do .Poder Executivo não -responde pelos seus 
, aétos -"'~et~~te· ~s · justiças or:dlinar ias, s;en.ão · .qua.ndq esses actos nã9 ·!"ilo ap-

. , ; , i .. ~ I 

provados ·velo Cong-resso, 
. -Esta opinião parece-me erronea, não 

sejo ferir e torl).ar saHente) ' 1ter eila .o 
A !Constitui'Ção diz no ' art. 53: . . . ' ' 

obs-tante . (e __ é este o pPnto .que de-
seu asse11to en;t_. lei. Vwu pro,var. 

"O ·Pres\dente., . . será: submettido a processo e julgamen-to, deppis q.pe 
a- Cania:t:a · deélarwr procedente a accusação, perante o -Supr<Jmo Tribunal ... ' ' \ . 
Federal, nos crimBs · commun~, /_é, nos de . responsalrHidade, perante ,o · se-
nado'.::• 

' Por esta :<lisposi_ção .se vê que o tJrocess'o · e _julgarnento do 1_'residente, 
quer em criri1e .de respÜnsabilidade, q~er .em -crime commuin, sÓrn~nt~ fica 
, \ "' . . ,. ': ~ ~ ~ ' . ' ·•. . 

depende-nte da declara ção dá Camar:a 1dé ser ·procedente a accusação. E i•ffi:o, 
perg'u~tO, o .que -é' qué 'tem' cem·· a at~.provação eu rião''a:pprÔvac;io do es:tado 
d'e sÚio···ctecla-'ràdo de accôrdo' com · o n. '15 do art. 48 da Constitui-ção? :Não . 
é manifesto que p_.Ssa 'a[:}provação só pôde · referir-se, com~ já dPixam·o~ ~iito; :·· 
ás cá: usas que determinaram o si-tio: . :..s qu~es. nÍío podem ser 'tutra~ ' sen:ã~' 
as ménci~n.adas na<quella ' disposição , constitudionall•? E is-to, 9-ue r~l~:Ç[~ . 
tem corir os áctós ·[:}raticados durante Ó. sitio ? 

Éf'esse priléeito 'póde se r ·á rtei-ado [:}elo proced-iinénfo . do Cohgres~ em'· , 
cump'fim-en:tb do disposto 110':;§ 3° áÓ 'art. ?O; mesm~! <!J.Ue dahi, r~sulte - ~ -~P _; "''" 
[:}rov:i:~ão dos act_os ? erremos quê não. 

'A ·di&posiÇã.o do art. 53 citado acha-se 
d'-e 7 .?.e Janeiro de 189·2, que, com a de _8 do 

,.:'<·:· 
repro.dll,lZid:i. 'nó'"art. 1 • da. lfi 
mesmo pie~; e ·annô lhe é co~-~ 



,, 

J ·plepienrtar . E . rro a rt. 2° desi'€ eheoptrài-se .de novo ·a p,alavra "de1-inquente'~• 
. -que não 'é emp-regada -nem n.o a rt . 53 ·nem :no 1 o daquella lei. 

9. SR . 'CoEILHo RmiRíGUEJS! _._ _A ' Çonstitúi_çã.o diz: " 'condemmido" : 
~.: SR. FRfNcísco MCFJ:A'I?Ó ! - _ !Pondo de •J)Iart~ a ques-tio L'ie sab.e1' sé a 

··inca.pacidade -pa~ outros cal'gos é cumulativo ou não com a ~na de pm' da. 
:do '?argo, re}'}iÚ> .•. • '·e 

0 "SR. CoELHo RÕDRIGUElS dá tlirn a}'}arte . 
O SR . . FR.{N~sco MACHADO: ·- DeÚn.quente entende-s E: em. diréito ser todo 

o indlvic1uo sobre quem pesa em . juiz0 uma im.-putação cri!J4fnosa, qu:e ·se:·ã 
iiquiÇtada no . úroces~:o . . ' . 

Por conseq·uencia. a lei ];)resuppõe urna a:ccus!'l-Ção; e vê-f?e perfe)ta.ment!l.: 
-q·ue a: p r opria: Con~'ltituição distirigú~ estas cousws;. d~3de qve ni.andarid0 no 
§ 3° do art . 5,4, que _estas , l êis co~pilementares· do . art. 53 sejam :i'eitu.s 1)-a 

primeira sessa0 do primei-ro. Congresso, nos .§§- -lo_ e 2• _.d~~ ,que mna de:f'nirá-
os. <:}limes de ·~·espo!).•Sabilidafle e" a oi:ttr;t _ r~~larâ a aocus·açã0, o- -pr.ocesso 
-e julgam,ento. · 

IM'as, Sr. [presidente, ·contra· toda a nossa espeotativa, l eio ·n'o .§ 6•.e éla lei i! e 
.20 . de Novem-bro · do anno passado, o s-eguin~e: (Lê} 

1
( · 

"Ati:. 12 § ,6o Nos ·crimes -de reSI}onsabilidade de · ~ ue . 0 ,_ Senad~ da ~e
:r>Ublica'í cornpete :-'-•conheC'.,eT tenham ou .nlio Cal'acte·r . ·: politi~o . o pro- . . . ,·· 
cesso · d a -c0mpeteneia do· ~Ulz seeoiàna l' e , 0 júJgaHlenio da comi!i>e-

~tencia do ·Juiz F-:ederal ' . parO: im_pósição· de outr.a pena ·que ·não, ·i eja a 
-perda do ca.-g-.o e a in-capa cidade de· 'exe~cer _.quaQquer .outro _,W,o· sm·ão ·inrowc' 

·dos á-n~es - da ·<.)oNiiE~N~ç.io ' :Do ·CR~l'iÍfNoso A ,úM.A DFJSTA's PJ!tN:"'-s, ·,no,s ·tei-tmoo 
.do art .. 53 àa Constituição }<'edE:ral. · · 1 

. Orá, :f-i~ de pvop_osito n0tar a d $enado.· quand,o li 0~ ad~gos da . Co.Rsti-
·tuição e das feis ·cor:np<emerfta:res,'·:ai ,palavras ~ deltnq~e:t;J.te ~-- .a?çusad'o; · 
'porc ue· ... 

O SR. CoEJ,Ho ·RoDiuauEJs: A Constitüição d-iz condemnàdo. 
-,0 ~R- Frt.>:NCIS.Co .MxcHÁoo: - ~. A C~msti.tuição nãÇ> ·diz -:- c~ndemnaAa; 

-ddz - a ccusãd'O : 'Esta é á liossa q,ues'l;ão toda. 
-ora, qu_and,o isto 'se dá :i)a; G~nsti-tuiçã0 e nas' leis compl~me:ri.tares, vejo . , . \. . 

-~ue a ,·· le-i de· 20 d~ Nóvembr~ ~o~ falia -e:m ..:.:.. condemnaJÇi{) . 
C(mdemnado pr-esume. evidentemente uma sentença, e _a .. setença pre-

'sume um julgamenfo. 
A d:'istanoia que ·ha en.h:e ' c ondemná do e delinquente é a mesml). qp.e 

-e;ctste entre _ um indi~io . ou u~a -p.re.sum_pção,. -e a roealidoqe· 0\1 a ce_r~eza, · 
·o SR. ICoEIL:s;o ·RoDRIGUES' A -palav-ra co.nd·emnado vem ,, no _§ 3° 

·_art. 3 3 da ConstituiÇão .' 
. 0 SR . FRANCISCO MiAC,HADO: - · iM!a s V. Ex. ·_,qomptehende qU\) O, all't~g;> 

-que se "'i' efere ás. le'is com\Plementares, <é ·o que ci,~i. . 1 

P -ortanto, a_ con~lusão a qrie ~tier,o •Ch~gar é que aqú~llá. ·Jei- não J>:O(Ier~ · 
por esta fôrma · ser !8xecwt:.l).dà, por.que ella 'fere d>irectam~n,te a Co.ps~-it.!Jiçã.Q 
'neste ponlo. · 
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O SR. CoELHO RÓDRIGuÉs·: - E não .é o unico. 
0 '·SR. FRANCISCO M:ACHMlo: - E se é aqui que se baseia .a theot' ia .;:c;-, 

-.que, nã.o responsabiliZando o che.t'e do ·Poder Executivo elle não .pod~rtJ:i 
-r~spônder perante a justiça ordinarüi, 0 argumento · pecca pela ba.se, porque '. 
-esta lei não põd~ subsistir diante da ·n()ssa lei magna, que é a Constituição. 

Esta s ,ponderações• que imperaram no meu1 esopirito e no da maioria· ãas' 
'Comrni.ssõ:es, levaram-nos a comprehender a pr-oposição que veio da outr!'l. 
.Cama.·ra, de modo r€stricto -e 11ão ·na sua latitude como deveria ser com-
prehendida á primeira vista_; · e por isso, {Para evitaT - <dtff-iculda~s e ~ ~olta __ 
de)la á Ca1mura, as Oemmissõe~ ente11deram de. bom conselho expender esta 
·deutrlna nas razõ!Cs que ·constituíram o seu parecer; porque, d•istinguindo 
-assll{l "e tornando-se bem notada a interpretação que as CommLssões de- . 
ram il -proposição, nij.o se -p~derá confundir . 0 seu duizo, nem dür-er-se q'ue , 
ella q.uiz tato- quatit.o quer a pro·posição, tomada assim em toda à ami>lit_l;lde, 

.ode .-sua S'i'gnificação. Vale •po.r -consequericia .pe-lo menos pa ra 1mim, o pa· 
rece1· pelas . razões c1ue o constituem, como uma -declaração de voto que 

-€U faria, -ou -como t{ma interpretação que . daria se crne foss·e pedida, a. res- · 
. 'Peito da pro.posição . d~ Camara . que '·de outro modo ,será exorbitante 'das . 
.att~ibuições do Senado. 'Por isso as Commissões accõrdaram entre os séus ' 
membros que, Se não · ;foss-e · .entendi,da a ssim a 'Pl'Oposição, por ottra, se o·· 
·pro.posiçii>o não fos·se tomada no .senti-do 'l'estrlcto .que lhe dá o · pat·ece;;, 
seria · I.ivre a cada um <Te seus 'm·embros tomar a .dJeJ.i-beração · que enten-
d~e. 

Ainda estou na mesma opinião; ainda estou convencido de que a todo 
tempo qt:te se póssa fe.rir, ·este ponto·, com a mdnha ass•ignatura dada a esta 
interpretação á pro:Posiçãq da Ca:(IIara, firmo o 'P'rincipio de que el!a vale 
,pelas razões que eu lhe e~tou -dando, mais do que 'POr qu·aesqueJL• outras 
-que possam r~sultar da -leitura da pro·posição .' 

Tenho -dito. (M~tito bem; 11Ht~to bem), 

O Sr. João Barbalho: -Sr. Presiaente, estando muito esclarecida a dls- · 
.cu.ssã.o e aJdiamtada a hora, eu poderia 'deixar de emittir a minha opinião 
nesta ,grande ' questão, se não .se tratasse . jus-tamente ' de ·uin .o'bjecto d;o 
tanta magnitude e de uma das mais ''importamtes ._attribulções do Congresso. 

-E.u me alisto ·entre aquelles- que têm a-:~~tado a O!Pinião de que a . ' . 
proposição vinda dit Catnrurf dos Srs. Deputados relativa á aP.Provação dos . 

'-actOs pratica~os em ,estado de sitio não deve ser a,pp'l'ovada. 
Penso que o Congresso Nacional não tem attribuição de approva-r os 

áctos 'do Governo e seus agentes durante o estado de s~tio, parecendo-me 
..que .cousa diversa é o quE) dlspõe :a nqssa , Constltu~ção, ' em vi-rtude de su:J, 
lettra e dos .princtpios · \card:eaes que a dominam. 

No exeréiclo de uma attribuição de tamanha impo_rtancia parece mui- , 
, to curlal que nos atenhamps o mais •possível á lettra da Constituiçã~ . . Tratandn- . 

-.se de ·compet.enéia. e actos que -re.strÍngem 'a liberdaue, · convém ·principiar po!-
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e:x;amlnar o ~~,rtigo da Constituição que dá ao Congresso a a:ttdbulçã0 de 
d,ecretlibt' .o sitio, . e pesar bem, em seus ·termos,, o ' qu-e se comprebende na 
d:~P:Çisição. de que se tra·ta, . e que .por sua na.tur.eza ·11ã.o ·pôde ser a.mplia~ 
da., senão -entendida . . stricta,mente. 

O .art .. 34 da · Constituição de 24 ·de Fevereiro de 18.91 :::ómeça por· estas 
P.lftl;wra.s,: 

".Compete 1Jri·vati•vanMnte ao Cóngr.esso Nacional,.. E'st:ot exp.ressão PR!-

VATIVAl\nliNTE do a;rt. 34- dá ·lugar a uma distiThP\':.áO qUe, havemos de fazer. 
, ma pa:rte em · ·que se t·efere ao estado de sitio. 

Diz o. § 21: "DEcLARAR em estado de s·itio um · ou mais pontos. do terri ·-
torio nacional, . na emet·gencla de aggressão pnr forças extrange'ras ou de-
commoção interna, e approvar ou. S1tsp.ender o sitio que houver sido d écla-
rado . pelo Poàm· EwecutiJvo, mt se1ts aur:ntes 'l'esponsaveis, na a1tse11~a . .r \~.:J 
Ofn!gresso". 

CcintéiÍJ.Cse abi duas partes distinctas. (;om effei.to a: F 1:mrte ·deste. 
paragraQJ-ho compr~hende a funcçá.o privat;va. do Oongresso, a declart..çãç 
do sitio, a decretação delle. por acto elas •luas Casas do p ·arlamento. No~ 

termos -elo paragrapho não ha senão def'l.a?'U1' o sitio e :tnais n~da; ·não. 
tém' essa attl>limição clausula alguma _senão .relativa. ao unico acto . ele decte-
tar·-si; o estado C.e sitio. E assim na hy.pothese d·o sitfo declarado pelo 
rproprfo Congresso, quando 11ão houve flecretação pei!J· Pocte'r fuxecutivo, ó -
que é que ha a azyprovar?. 

A Con:o.~itui,çã.o não cogita. de alJl}rovaç.ão nessb caso; 'basta Joe1· ç. 
· cit. § ·21: 

"Decla1·ar o estado de sitio em um op mais ]}ontos ,do' terrtorio nacio-
nal · ~a emergepcia dB aggressão por <forças extrangeir:..s· ott de commoçãOi 
interna", eis o que pertence ~o Çongresso, eis o que esNi .. commettf.d?· á sua· 

· privatvva 'iJOmpetencia. Continüa o .. paragM<.ph·~: "'.., apprqvar .ou susper~

-der o sitio que · houver sido declarado 1)elo Poda· , Executivo. etc". De ma-
neira que a 2~ parte .é .o e)(ercioio dessa attribuiç.ão zn;iv-a:tiva do Çong.resso, 

· ex-eepcionalmen tte ·cqncediéla ao Pod·er Executivo. E . porque assim se trata 
de uma attlibpição que é de priv<rtiva competencia <do Congresso, (isto é. 

' a de. decZCt?·ar o sito)· a Con stituição, tendo cogitad·o da necessidade clelre ná 
ausencia do Cong{-esso, e conferindo ao Poder Executivo, ;por excepçãu,. 
essa faculdade (a de. àecla·rar o sitio, ·note-se)', impõe a · ·esse podet· a ·abriga ·· 
gão de trazel-o ao. conhecimento do Congresso, para ver\ficar · se foi ·dec1a-
F~do nas condições pe1a· mesma Constitaição taxadas ou prev'stas. 

Desde que a attP.ibuição. é privabiva do Congresso, nada maíS' natural 
do que; quando, .por causa da ausencfa dé!Te, .outi·oc poder ·o ·<:lxerce, teF luga.l.'· 
a ve·l'ificação cí~ .condições em que foi ·usada essa fa:cufdade excep<'ional ;· 
e é por isso que a Constituição diz: "suspender ou wpp1·ova1· G sítio,.. Ora, as' 
palavras· sttapenàe'· ou ap};lrovar são 'cou~a ·diversa -de a:]Jpro'L'<f~r oic ·reprova'' 
os .a;ctos· 1J·ra.tica.dos drlt?'ante . o estaà:o de-, sitio• .. 
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A:. attribu.ição ··de ·am>rova;r · tl. · "j)I.'Ot:>ria <declaração do estado de sitio, · ilh 
-d·ependente· da ·approva.ção ·. ·dos : a.-ctos do Gov·erno, tem, pois, este fund~t-' 
:nie.ht9 ;· é :a, . :Vél:'i:flica:<;:ão ·de :que as 'condições 'constituciona.es p a t·a, a de--• 
,cretação · --d<> esta·Í'!o d;e · si.tio se tenham: reàJmente dado,, ou, por outra , ss 
hôtive · ef'f.ectivamente ·_.motivo ·para · ser deca·etad0: o ·sitio pelo Poder, E~ce
cutivo;: ma;>· -não vai ao· exame e á açreciação parcia:l ou ez;r: b·lobo, necessa~ 
ria e obrigatoria . nesta occasiã.o, - . no momento de . conhecer :daS\. -cond:l :' 
çpes: éru que ·foi 'p:osto· e· de.clai-ado o sftio, - dos ac.tos pratic ados ·duran l <~ 
o periodo delle. 

Assi!'n é que, St· . Pres~dentte. o t ex t o constitucional só .por si resol·•·-
-~rfei"Úth:iente a qu~stãb e nós não temos que aP'p1·ovar a.ctos ~lo Gove:rn~~·
senão o a.cto só de ter pasto -o s itio, de ter usado ·da pr-erogativa p ropria· do· 
Cong.resso · Nacio;,al; : da a tÚibuição privativa deste . 

Esses< · actos, S.r. Presidente, · praticados ·pelo Governo 1 e seu s· a gen.tei 
durante o .sitio, ou ~ã-o .conformes á Constituição e á s leis, e neste caso sun.-

-sist·em pela autoridade, pela competencia que o. Pode~· Executivo teú1 -para· 
. . . 

exec~tal-os, não ' preciza.ndo · então ·el e a.p:provaç.ão; ou -são }contrari-as' á~ 
IeÚi ··oú ferem a constitútção·. 

·:se são . inftingl)h:t.es :da Con~:?tituição, n este .caso -nem o Senado, ·nem o' 
>C~ngl'esso, nem poder, nenhum tem a fruculdade de approval-os , pela razão 
.que dava. o granCie publicist~ america no Alexandre Harn.ilton, ·isto é , que 
·O vontade do povo, expres s~, na Constituição, dev.e -preva lecer sobrce a von •· 
ta&e-·de seu.S represéntantes exp1~essa nas. leis orclinarras. De maneira qu. 
haveda · .:um. obstactl!o · Jnve·n civel á a ceitaç.ão desses ac.tos, ainda mesmo 
que 0 Congresso tratasse de cobril-os com a sua approvação, e es te em .. 
·r>aJraço é a propria Constituição. (Apoiados) . 

. :Não há competenciã para fazer lei contra ella e ?- lei assim fe it~L, ·al?-· 
, j}rovando a.ctos inconst~tucicnaes, seria.· runa lei n_ulla, sem e1lfe ito . 

ESS'es ·actos ·pmlem, ser •Co,nbrarios, por·. varias modo!!, ás lei.s ordiJlat·ias·:: 
podem, . '"verbi grati~ •:, se-r con·t~a,!.'ii:>!> -ás leis fiscaes , .me.cliidas financeiralil 
il1egaes, 'infracoões• clds orçamentos, , etc . Nós não temos necessida de, não 
temos obrigação . de .nesta -occasião .v e1' ificar isso. · 

" . . ~ ' \ 

Contra 1 actos taes no ~~osso systema de Governo ·ha ~coirecti>vos . e no 
.caso vertente não . . ha~ ·necessidade de e l'ear novos·; as leis OQ'diarias bastam, ' ) 
eJlas p1;oy~m - Ha. de ·havex: . occas ião e. fó.rma .regulares de reformar o,> 
aetos _que _._ não devam subsistm·, ou regularizar os ciu~ cumpre manter. 

·Ma:s, tr~tando de .a:prn·ovwr o estado .de· si tio, não temos ·que entrar n<: .. 
. disqtlisiÇ·ão .ií'essa materia . . Se :os actos a respeito das l_ris .fis-caes, ·ordinarlail, 
férem : ·a lg-uma ·dispÓtlição · legal, · ha ·o Tribm1a l . -de Conta-s, q u e, na ·óocasiâ:ll ' 
cclripe.tEmte 'faFo"-.ha: se~iir -ao · •Congresso, e ·por essa oc·ca.!!ião o mesm(\ · 

. ·acto ser.á ,examii;J,ado, •r..evalid.ad:o ou supprlmid~ . 
··:Estes iactes .conta·a:rios á .Jei podeJR. ·tambem referir-se• a leJs ele ol'-

deín: admi•nisb):'.at:iva, : -:á. :siinples _a;ctos -de ·a(!mi:nistração.. Neste caso esses 
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actos infractores das leis teriam a seu tem•PO; na occas1ao co1npetente, ul-
, ' I 

-teriormente, - ·para que não vinguem, a ii:npugnaçãp .da . autori4ade a ql.Je, 
isso tocai: ·e terão a a<pposição, · a ~ reclamaÇão da •r,iwrte prejuqka9,a; - QUCt 

ha de fazer valer ; seu direit·o·. 'P~ante os h;ibunae:", · 1 terão- eontra ·: si _ a. 
i ntervenção do ministerio publi<:·o,_ que · ha de fazer ;. valer ig-ualmente, pe-
·rante a just iça, ó que .convier. E o que necessitar de .. ser provido por lei . ç 
Congress-o prov~rá opportuna1u~mte. 

Poc consequencia s e 1podem conciliar perfeitamente a '" 1" -com·· a ·2·,. PlU:- . 
t e do § 21. 1 · 

O decreto de. sitio é · uma attribuição privativo do Poder Legislativo; 
se pela circumstancia. ·<Íe nãó estar . reunido ; Co~Igresso,' o ·po{ier . Ex~e1.ith:o. 
·se acha na · emergencia que a Constituição prevê, , na nece'ssidade ·àbsolut~.- 
imprescindlvei, urgent!ssiína de Iança1~ o sitio, . ó CongJ:esso · 11~ ~~c~sl~~ ~;-: 
p.ortuna conhece 'disso, simpiesmente das ~ondiçõei!· en. que . foi lançadú . 
sitio, ·verificando se se dava t•ea:lmerite ~ll~ · emerg~ncia ' que a ·--c~nstltui~ 
ção •_prevê. (Apoiados) • .' . . , . ,. . " '· .· . '' 

Os actos ~volto a dizer), que foram .praFICados- _p_elo ,Governo . duranrr. 
a suspensão das garantias · que' •c.on~tituem ·' o sitio, ficai,Il .sqb _a-.-_~ção .fui. )e~,, 
sob a: acção dft justiça, sem ser precizo que- -0 Poder 'LeilsÍati,v~ •. qu~ : tem 

· lfun<:ção muito dif-ferente, se venha intromeit~r nisto . . . 

o · SR. CoELHO RoDRIGUES: - Pôde - -conhe~er delles err. _;fôrma de:. pro. , 
cesso. 

O SR. JoÃo BARBAL"no: - Quando fôr occasião, q,U:aiidc fôr opportunv:_;,: 
b SR. CoELHo CAMPos: · - E não por a.cto Jegislativo, . a.pprovan~o, .-~: 

como se fosse de sua con1:petencia, · 
O SR. JoÃo BÁR~H~-: ..C.. Sr.' '.Presidente, · a considerarmos de ·out1·o; 

modo, 'nós vamos supprimir o process:o de · res-ponsabilidade . ã.o , P,resident;:, 
da Re<publlca em um grande ·numero ·de casos; fornece-s~ por esta fôrma _ao, 
Con~e:;llo o meto de. i<lludlt ess;, res.punsao11Jdade. .. ... -I ·-r 

0 . SR. GoNÇALVES CHAVES: ' .:__ Não !·Ilude,_ porque • não ·pôde ·dirimir -:,Í) 

acção da justiça; é uma cousa es<:usada; . 
• 0 SR. JoÃ~ BARBAL~O: - V. Ex. me ouça. Qu~~do .· Ílma maioria' ·fac-i 

ciosa estiver de .accôrdo com, 1 o . Presidente·-dá RepÜ-blica '- ~ 'este · qÚrzet' ··ian-
çar 6 s.-itio á. su~ vontacie; . cÓIT\ esta faculdade de àwrovar não só' ·o ' •;litio/ 
como .ós actos, e tudo o que tivei· s'ido pratiêad."o ·pelo Poder Executivo ·por" 
si e por seus agentes em .contrario ' â, G~l)Sfituiçã.ci, em contrai-i-o ã.s'' leis; <t; 

. questão vai ser sabmettida a essa ·ma-ioria d·e · accôrdo' e0~ ·o -- Presidente da 
CRepu'blica e ena· declai·a que não'- hil motivo ;.pata . a :responsa:bU-id,adÍi,.: ···;-,-: :_, 

·o . SR•. GoNÇALVEs ··cif.AvEis : ·_,_·:N:e·sse·· ponto· é que digç:· .é Jnuti!' '- ~.oi'l}ue 
', a acção do ·trtbunai não· 'P6à9, .cedêr.;··diante .-·desSe ··a.cto> exhbrbitantê' :do -Po-; 

d·er Legislativo. ·<· - ·:1 . ~~ - · .... y,·~ ··';: ··-~ -- .. - vJ ;,;:~ 
O ·''Sa-;.: JoÃo · ~ARBALHO: ·· :-'t;Ma;s itE.ãó ,.: se · p.ôdé tórnar- :'.effect:i:Vã.. :.:~a - !sua'.- ::re-c;-

ponsabilidacile, ·se'm quê. ·.Jraja; 'uam abeusa:ção ':dâ:. Camara; ·:·dos:·• Deputados•" e:. 
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-neste. caso a· approvação dos ctos do :Poder Executivo é . uma :tbsol viçii.•1 
pr~via: declara-se ··que sé ruppravam -os actos, não .ha mate-ria para .se ac-
·cusl!,r; Por C016Seq.uencia, supprime-se , ou inutiliza-se .nessa engrenagem, 
·nesse·: ·mecanismo que conBtitue. - nosso systema de governo, uma peça es.-
·sencial.· 

' E is,to . falsea ' completamente o. systema., d·eturpa-o :com um ·processo 
incom•pative!' com .-sua natureza e -intuito's, equwa!Emdo essa - approvação em 
gkYbo de a.cto~ admintstratlvos :ou de crura.cter legisla tivo, abusi·vamentr~ 

_·praticados, a uma ~reforma' 'constitucionaL . 
Os pri.ndpios card'eaes ela .con:stitt1lç'ão ele 24 d e Fevet·eiro de 1891 nft.O 

-toleram esta anomal!,à .... 
Esta interpretação que estou comblttendo ~ai ainda . f erit· dire itos ~11\il

tos .preclosos dos indivíduos, · :porq~e desde que a G9nstituição,, e:qten~ida 
.por . e.ste modo, fa;cultasse ·ás •Commissões elirp.ina~- . por esta fôrma ou pot· 
.ou t:·a quaJ.quer (porque as circumstancias podem ser muito diversas) as 
responsa'bjlidade,s do chefe e 'dos agentes do · Poder Executiv-o, estes ficarão 
:superiores a . to.das· as r eivindj.cações leg;;t\lS. , 
' ' Se ch~gar:mos a: esta c~nclusão de q;;~_ o Congresso pÔde a.pprovar to-
_qos os a;ctos prati.cados em estado de · sitio, quaesquer que sejam as circum-
sta.ncias, .e até se!ll examinai -os, :como cestá- succedendo pres-entemente ... 

O SR. CoELHo ,RoDRIGUEls: .- Sem estarem J>Ublicados. 
O SR., .JoÃo BARBALHo: __,..' . . . os partteula:res que tiverem soffrido r: em' 

.seus . dtre.itos .ou suas propriedades .. ou p~ssoas de sua . familia, que ' tiverem 
. .lÓdo vilctÍmas de verdadeiros attentados no cperiodo e :-... prete:-.."to d~ste, . 'es-
•taéarã.o ante· da absolvição ;prévia , que o 'Congresso. tiver pr_aferido, ele -
clara;ndo que ficam appro'va:dos' toçlos est;;es actqs e pot'. consequencia, eli-
minada a -possibilidade da responsabilidade criminal e politica, ' que :poder ia 
ter lugar c om o processo elo Presidente da RepubJica pot· lni.ciação da Ca- · 

·~ara , dos. Srs,. Deputados e com o de seu~ a.ge!ltes su;baJtetmos p~los meio:-; 
legaes . E deste modo, Sr . Presidente, vertfi.ca-se, como ha pouCQ disse, ·que 
a approvação em glo'bo, po-r ~unt~~ necessaria, obriga toria desses actós, 
vem a. · 'falsear completamente o •regimen republicano, tal como está :eonsti-
dades publieas; deprava-s& o systema e ~ieà. ó ' ·pitrticular Bem acçãÇl, sem 
t uldo ·em ·nosso codigo fundamental. 

Com semelhante intel~igencili da Constituição SUip).Jtlimem-se ,as iibea·-
rehav·er os s.eus direitos ' e reparação; vi11garão sem correctjvo os. -~ttentados 
protecção, fóra da: lei ;. durante o . sitio e depois delle sem . m eio effl.caz de 
,contra - sua pessoa e liberdade e até se ·o 'Gov€o.-no quize•r '}}Óderã suppri-
m il-a s; é ' quarito á. sua propriedade, s~ o entendei·, 'chegará ' a confiscai-à' ' 

Não se estranhe ·fallar em confiscação, porque a r es\'>eit0 de u~1 dos 
aotos cl'e decretaçiúl do estado de sitio, chegou-se ·a ler no· "Dial'io Offidal " 
ou em mensagem dó ·Prcesidente da Republica, emitticTa müito ·a esemha raça-
damenté, em 1892, esta 'asserção: que o Gov~~~~ ná{) tii1h;, tido necessidade 
de lançall' mão d:<j> confisco. 

'' 
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.P.or conseguinte . !1ão.· estou figurando uma hypothese ·, :iuteiran1ente des-
cabida num pa!z em que ·tanto ' s& allegam ·o:;; üreéeden~s . . :. ;.- .. , .. ,-,,.· ; . ... 

. O facto. de exigir a Constituição gue o·. P1~es~dente da. 'R~pu'bliç;;L anresen-
te ao Congresso. um relatorio motivado· àas .medidail ,de . . e~c.epção ~Jt1le ti;vecr , \. 
tomado duram te o siti-o não , é ·senão uma :b,omenagem ao_ Congresso, que te:<~ _ 
-a privativ.a COlJIIPete·ncia pai·á O sitio, e . habHita -o a .. tom$!' as p·rpv,id~ncias 
.t!le ~·dem le-&"islativa que lhes forem suggeridas. pelo i-pteresse 'Public~; .:in:as 
"isso não qUer dizer que os a.c; tos 'praticados em sitio ten.J~am de. se1•-a~pro-

1' vados. · . ·.i. 

Tan>to maJs que esses a.c•tos só podem ser as t aes .1nedidas tl-e excepÇão; 
as do § 2° elo a rt. 80, isto é, unicamente -EL de tençKb ·é· o" .. ctest!>râ>, 'te:. estes 
actos, uma vez que estão .autorizados a,~sim ;pela .Constituição, não nec-ess.i-
tilim ' de ser a.pprovados. . . ... 
•gão e em de tlimen to .·c1o.s direitos iridivl.dua.es q ue ella · patroci~úí,·'- é''"i:iiberi'ai· 
excessos e attentados . poclem ftcar oá,nonizad~s, com ;p-i·ejuizo da · Óçmstitui~ 
Çã.o · e' em detrimento .dos direitos- individuae~r qué :eli-o i.)i:!úocirr'a," é âben'a\.· 
inteiramente do regimen W:loptado e esta:be-leçar à. supremaci~ de ~m dos 
l'>~der·es publi-cos_ sobr e a p-ropria Constit,uiçãe, donde emanam s uas :Prero-
gatfvas, ·:cous·á ~ iDsustentavei. ; !.·; .. ·' . .-

. Esta appr-ovação .pretendida tmn a inda o \ifd'ei'to, como lemhrou o• nob:re 
Senad·or p elo P1auh:Y·, de nos- . fazer i:i1fl·Ú1gi:.;:, o· preeeÍto · consÜtuéibna'-1 da 
·não "retroacÜvÚlad,e .da lei; uma .das m a is i.mportantes· garantias COJ:lStitu-
clona:es; p6de fazer vjngar .e !permanecer actos que .iã Pio~uzií·a!li 'érrel1;ós, ~ 
por le-~ . novas que começarão a _vigorar daqu i e~l. dialite:: 6 ~'n'e é ved~dÓ 
e · _ipôde ser prejudicialissimo. ···· ·.r,;: i 

' .. O SR;' Co'lilLno· RoDRi:cuEJs: Dé um bi_ll de iridemnidade · ·conio "està ' . 
"íll!lo se -eogitou n a ·rngla terrá ;' onde o Parlamento é om1~ipot~1Úe . .'.\' 

. ' 
O S~t· . J"oÃo BARBALHo: .. _ .Sr. Pi·esidente,_ a hora_ estf1.- a di.f!.ntaÇ!a, n~ÇJ 

. 1 te;,hu tefupo r)ara mais cõnsiderações:·;· quero. _Sill?!J:lesmen t'e dehc~J,' f~.;j,q_~~ 
~e~ta<io ' o ' mim voto. · ' \ 

P~ço ao . S12n a.do. c1esculpat' ·de ter abusado ·da sua attenÇã0 · (?.Úi~ apo·ia-

dort ) , .e concluo deciantl}dO .que eBÚllld~ que esta medida nã~ deve pa;S;~:, 
.:fã. · ~POr incom~:ete~cia. do ' IÉ'od~1· .· Legislatívq para a:IJ<pÍ·ova l-o,. .i á po~ ·~~r _ 
inutii a -certos r espeitos, visto / comq pqr mail? que a r}provemos, ·_ pera~~t~ ,; 
Pocie1· Ju'dlCÍa1:io, :pode1~ fazer ·. prevaJ e·c~·r os sesu direitos aquelles · que . ~>e 
jl~lg~n)~ prejudi-cados pela ct~Úberaçã~ . ao Congres~?. . . . ', . ~ _ ; :. . . 

. _E •stes ,-difeitos estão ~mprurados rpela ?olh'3qtuiç~ . e l)rev?-l~em , . ~p,B"(~ 
q·üa.esque~· am;i·rova~õe·s, a in9a as mais sol-emnes e categoricos. · · · · 
. • _.,.

1 
E' ell'c~rrac1q. a cl isc.ussão. 

> '. ' '~ . ' ' .. 0 -Sr: · Coelho Rodr~gue" (lJCla orçle?1~) : - Regueira .. que se 'consulte .a 
é asa se ~onse'i~te~ que a votação .' cle'ssa.' rmite~a ··;;e'.i~ 'n~l~~i~~l., . . • . . ' ' :i · :._ E' ' a pcr:>r~~a;ào o rQ(Jueri~~~to. :' ·• · ' · ' · ·. • '· ··· .··· · ·;• · ·· <·, 1' 

. ~1 : 1 : ,. ( ) ·/ • :· r.- r : -. :~ :: r ···f i 



-709- '• 

O ·sr. ·Christiano "ottoni (,1Jela oràem.): ·Requm·· pi·efin'enda pár a · a vo-
-tação Cle se-~ &tibsti"tut[·V'o. 

'E' rejei-ta de o -.reqtH~l'imento . 

1
. O S~. Abneid,a Barreto (pela. ordem.): Sr. Pr€sidente,, V. Ex·. aca.ba de 
_-a!mtmtüar •qtle va.i · .se pQ·oceãer á . votação da p.roposição que approva. os 
a:Ctos do ·Governo· passado ·e de seus agentes . 

Pergtíl!tO a-~V. Ex. se não dá cUmpr'imento á ultima parte do á;i·tigo 
. J7·3 ,do .Reghneri;o int<>rüo .-que. r eie -os nossos· trabalhos. 

/ Ha ou· não Senadores que têm interesses individuaes conti.do·s no pró- . 
)ecto que se vai·_ vofar?,, Si os ha V. ·Ex. ·d•eve proceder ·de tliCCÕl'do com a 
_.ult'ma parte do •citado" artigo ,_ E' o que es-pero de V . Ex. , como Presidente 
·d9 .se·nado; o cumprimfmto Jia ' I-e-i. 

: O S·R. •PRESID.EJNTE: - - O I'Jr. Senador Almeida Barreto acaba de levantar 
:a Se-guinte ques.tão- de - ~rdem: Si devem Se~· êOUSiderados COmo ·tendo · inte-
HlSSe indiy 'duàl no assumpto, de que se trat.a, a ·gum dos Srs. · Senad(}l\~S 
1resentes pa.ra ú "effeito de nã.o poder votar, nos. termos da 2• part~ do at·-
"ijgo 173 .do Regin1iento. 

A mesa pi:id~a ré8.ol~•er por :>i es ta questã.o, mas, fa,c ultando-lhe o pro-
_prio reg~mento ~ffectal-a -á d~cisâ;o do · Senado, j-qlg~ n1aÍs acertado declinar 
·da responsabilidade e ,sujei tal-a a del:iate, dando a palavra a q ualquer doo. 
.S1·s , Senad9nes .q:ue q'ueil~a:tn · "pronu.nciai.' -se a respe-ito. 

,, 
', .O Sr . . Vicente Machado (pela. onle?'I'J, ) :· - Sr. Presidente, !Í.ão tinh<t n eces-

sidade de dizer aqui cousa alguma: sobre •o requerimento elo Ma1·echal Bar· 
Feto. 

O SR. ALMELDA BARRETo.: -----:- Não ·apt·esentei r equerimento . 

. · :·o · SR. YIC.EJNTE 1\{:ACIIADo: :- l\II.as na imprensa se declat'Ou que eu · não 
podia-~ vo.tar ··na appro~ação d.os :aetos do Marechal ·Floriano," porque fui Go-
'Í'e.rna;dor do Estado do P a r tllná, em exercido, dura nte o p e1:iodo da revolta. 

?4as era precizo q·ue alguen~ me provasse que: os Gover:nadores dos Es-
tados são agentes elo Poder Executivo da Un ã o, pa.ra que eu não pudessé -to-· 
·mar _parte · nesta v o.taçào, _:Para -que eu· -pudesse abandonar . e<! ta cadeira .e 
·não vota1· pela approyação desses ·actos . 

. , Eoi ilara . e-sta s_atisfaçã.o ·ao .Senado , qt;e .-pedi a palavra. 
A . accusação . piut-io dos :Srs. :S·enadOl'Bs, 1Jartio da imprensa; mas· el:l-

.t endo que ,devia esta; sati~façãp á ·corporação a <it\e pertenço-: 
Fui Go"\<ernador. do Paraná,' estive· em· exercício durante ·todo ··o · tempo 

do. estado de sitio ; <!!)as- não me .jul15o impedido, ném Íega.l nem moralmente 
-de votar para. ·appr.ovar os actos · do 18-r •. Floriano :Peixoto .. 

E( -esta a :deQlamçã.Ç> que ~a<;:o.- e na. qual me estendo, mes_mo pontue estou 
,em eSta(l:o de -qu~Lsi com:pleta -aph•onia. 
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O Sr. Almeida Barreto (pela orde1n) : - - Sr. Presiden_te, não é u.rt1a in no· 
vagão que venho trazer a este recinto. Um facto desta or>dem 'já..' se deu na> 
sessão de ·25 de Setembro de ~891; depois ·de approvado uni veto do Presi-
dente da Republica, ~ apenas por um voto,. no dia seguinte, ·26, foi elle rejei· 
tado porque nelle wtara o Governador do Estado de Alagôas, o Sr. Pedro 
·P aulino, não entrandÓ mais em' votação· o projt>cto l"ejeitado ad Uõit'UI1it ·dD. 
casa, porque , si entrasse, seria ·sustentado . 

UM SR. SENADoR: - E' dlí'ferente. 
O SR. ALM:EIDA !BARRETo : - Nã,o é differente. O Sr. Pedro Paulino· 

era Presidente das Alagôa'S; mas esta~a nesta ~Casa sem ~xercido do <:argo ; 
.foi, uma grande injustiça . . 

Nessa oocasião, tanto o •Se!:!ador por Mjato Grosso, .A'quilino ' do Amariü,' 
. I ' 

como o Sr. Q. Bocayuva , Senador pelo Rio de Janeiro, _esforçaram-se para· 
. que o Se nado não ap.pro:vasse o 'Veto (lo 1c1le~e da nação, que já t~nha sido ap-
. prova do e foi depois rejeitado . . ' -

. ;Nesta . ocCa.sião, tkei dps A.n1!aes do Parlarnento. a ·seguinte ponde1·ação, 
feita pelo Sr. Q. Boca yuva. (Lê: ) 

"O Regimento diz effectivamente, como ;todo os Regimentos d os Parla-. ." 
mantos -civ ilizados, que o sr· . .Senador que tiver interesse 'em uma. qU\lStãc:i,. 

não 1)6de {1.ecidir sobre · ella 1com seu voto ." 
'"Pergunto : o ' Sr . Vicente 'Macha do, · ,que ma ndou um telegrammQ, ·a 

seus amigos Art1:mr de ~~breu 1e João · Guilherme,_ mandando ~assar pelas-
armas incontinenti. .. 

' 0 SR . VICiilNTE :MACHADO dá um aparte. 
0 SR. ALMEliDA BARRETo: - .. . pr~ças da aimada. é 'CiVis que d~.vÚ.tm ser~ 

·cenforme a ·lei marcial, tambem passados pelas armas, ·pôde votat· ·nesta 
questão ? Não. O Sr. José !Pereira, Conimandante do 7° Batalh.'1o da Guarda 
Naeional, que esteve durante a revolta no Paraná, i>ôdJe votar nest<j. questã.q,. 

· a p'provando os _a;c tos do Governo e de seus agentes? (H a diversos . apartes . ): 
O nobre Senador pelo Rio Grande .do · ~ui, o Sr. ·Pinheiro 1\!tax::ha:do, que 

a qui m a ndou um t elegramma; pedindo uma licença, por se achar com aa-
a rmas na -mão, batendo-se . :contra uma· cohorte de bandidos, conforme a:. 
~pi~ião de · S . Ex ., 1)6de vo-tar? 10 Sr . Senádor Pir<>.s F!Crreira, "*ue com" 

'mandou força armada ... 
( UM SR . SEJNADoR: - Entã,o· todos nós somos suspeitos. 

O SR . ALMEIDA BA.RR.EYI'o : - Y.. Ex . P9de s.er, mas eu não, que . n ão· 
peguei em a rmas . (:lnterniP!:Jão.) 

Eu não venho trazer · esta · ques tão . pa~·a ·fazer· barull}o~ Suppunha mesmo 
:que 6s ; nobres Senadores;~ 'por estareril Ílic1ui-dos no projecto, deviam retirar•· 
'se ' imme·dia tarrúmte a o 'ir"·Se ·v:ôta1>' o pro]Hcto > E'. es ta a 'minha opinião. ('' l 

( * )' A rites do Sr . ':Pinheiro M:,.{)liad() orou 9 Sr . . Pire~.~ Ferreira. cujo dis-
-curso ·não -consta dos Ann~,tes. 
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O Sr; ·Pinheiro l\'laduido (pela m·clem): - Vendo o modo' vehemei1te ... 
O Sn. , ALMEIDA BARR1'1l'o: • -'- Vehemente, , não; est{;)U pugnando pela le'l. 

interna do Sena<Io. 
I() SR. PINHEiRo ;l\lfAdnADo: - ... co:r.n que o nobre ~nadot· pela Pàm-· 

hy.ba procw·ou alijar do Senado alguns ·dos seus ço-llegas; quando · se . trà;ta 
'ae votat· sol:lre· os actos ·do Governo passado lembr.a-se de '\lin facto dtirantt. 
.a restauração em ·Fl·ança, facto . descri<pto pela penna briJhante de . La-
;mar:tine: 

Na assembMa tumultuaria f.ranceza, quando se tratava de· collooar no 
lugar do · throno, _que . tin·ha ruido, um governo popular, mil pl'opostas;', .- ·mtl 
aJvitres surgil•am ; e então, .de entre· os Deputadoá J)l'€Sentes ·levantou-se um. 

1 apaixonado, com uma a postro;phe .cheia de reclimh~ações acerbas a{)s .outros, 
e aquelle grande mestre . da palavra, da eloquencia .e da poesia, -presente na-
quell~ ·lilomento sohemne, q üando se 'tratava dos. destinÕs do povo !r:Xncez, 
disse: "•Recordo-me de 1793! V.endo aqlieúé vulto assomar â. tl·ibuna, v!. 
:o-... nt{)n." Assim, eu ·t a mibem a'Cabo de ver, na pessoa do Ulus~:-(' . Senador 
peja 1Parahyba,_ o l'epresentante d'aquella .revolta ingraht, .que ainda de:vasta. 
t1 meu Estado. 

O SR. Joko CoRDEliRo: - Multe .bem. 
O SR. ALMEliOA lBARRETO: - Nunca a.nde l ftl<lUi em revoltas. 
O 'SR . :PINHEIRo MACHA-Do: - Homem 'que, quer na vida -privada.; quer 

n::í vi-da publi-ca, tem . pro-cura~o ·s empre na sua obscuridade manter illesa "-
religião -da :Qonra e do dever (muito be?n), eu não poderia jãmais, sem pro-
,fundo desdom·o pa,ra ·a minha repu tação, votar nesta asstlmblêa ,em assum· 
pto que me di'ssesse respeito. 'l'rata-se agora, ' não . Çle as~umpto <de inte~e~e 

· lnd'ividual, mas de inte resses .magnos da Patria. ' (Apqi.ados; mttito bem . ) 
Durante. a rev{)lta, que infelizmente a inda devasta a mmha terra, jámais 

. :J;u1 representante deE<te ou daquelle poder;' ful re:r:>r.,Ben~ante , · ilu r&. .:: s im· 
IJlesmente, do mett :ideal " da· Republi'Ca- (Muito .bem ) ~Tã\ma1s .reC"ebi unia . 
commissão do Governo, não ·só durante_ :o. rev;olta, como durante r.. m1nha 

· curta v ida politi<;a. 
O SR. ALMEJI·DA BARRlilTo: - V. ~x. commandou uma divjsão . 
O · SR. PrNHEliRO MlACHADo : - E' ·verdade que, sendo uma luta politica a 

-~ que se ·b·avou neste paiz, ~u : -com o t·ep~b.licano, estando n o Jogar em quo.~ 
.se deu a invasão, julguei que er a do meu dever ·'Concitar {)S meus a migos, 
.os . meus correligionarios, armal~os e sahü· pat:a {)S p relios ; mas o Governo 
sóment.e soube que .eu estava á testa · de forças depois que el!as fom.m re-
u nidas em nome da Republica e ·dos -princ ípios quê eu adopto . '(4-.po·in.d.os; 

:nL1t-ito ·bem :) 

Podeis ··correr os ·act{)s officiaes e nel!es não encontrareis jámais . um 
unico .que ·indique q.ue exerci uma commissão ·official do Governo da Re-
p ubUca . E' verda de· que nesta ·luta Íl.fflictiva, por · qtie tem .passado o _Paiz, 
eu que não tenho 1a vaidl)-de d~ possuir dotes militares. · . . 
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O · SR. · J. PERNAl\rBU:Co: - E · revelc}U muitos •desses··dotes:· (A.poiààvs.) 
:O SR.- PINHEIRo MACHADo: - .... tive, por força · das · .cir·cumstancia;s, de 

estar realmente, nã:o á te.sta da força, mas ao lado dos defensores . da Repu-
blica (m1ti to bem) e com elles tcorri.munguei os perigos e as difficuldades da . . 

luta que lá travfá'mos. · 
Mas, ·s·i de facto .eu . fosse · Oo~nmandante de Divisã.o · 9U de Brigada,_ CO-

t onel ou General,- como é aqui o meu distincto collega, o Sr. Pires Ferreira, 
a indl). que elle exercesse -o commando de divisão por indica ção do ·Poder 
·Executivo, e · sim :agente da lei, puramente da lei, porque os ' l)O.Stos m:ili-

. ! ' 
tares . não são dados · por f avoritismo ... 

· O SR. ALMEIDA BARRllll'o: ..-... Quem ê que está negando isso '? 
·o . SR. PINHEIRo· MACHADo: - · .. :ou por m era escolha do .p{)de r E:Xe-

outivo e sim são devidos a accessos ou promoÇões. 
0 .'SR . PIRES FERREiRA_: - E a mim sempre foram dados POl' antiguidade . 
O SR. PiNHEIRo l\lllAOHMlo: .......: B em. Estou tratando sómeri.te de limpar a _ 

m inha· ,testada .. . . 
DIVERSOS SRS . . SEÍNADORES: N~9 ptec!zava .. 
tO 1SR . PÚIHE!Ro M'ACIIADO; - · . . . eu ' o faço deveras constrangl~lo. Não 

gosto de exhil;lições, fujo, , me esquivo o · mais que posso de ábordar .. esta tl'Í~ 

b una, cuja responsabilidade ·reconheço . ~ temo; mas infelízment,. .a gora fui 
<~rrastad-o p ela golla pelo mustre Senaaor ... 

. :<() SR. ·ALMEn>A BARRI>'To: .:_Não . Qual! 
O SR. PINHIRo MACIIAVO : ·- .. :que declinou o ~üeu nome , 

.creio que o Senado, que o palz, ,que a opinião · publi!ca da minha terr.a. 
Ó1e· · fa1'ão 'justiça (alJOia(los); ficarão todos convencid-os de ~ue. nesta ques-
t ão voto inteira mente desassombrado, sómente tendo em vista. · a ll'!i ·~ à 
minha consciencia . (Num erosos ·apoi ados, mtfito bem; muito beni.) 

O SR. AI,MEIDA BARIU<:To: -· ~as não deixa de estar incluído no lll'ojecto .. 

O Sr. Presidente consulta . o Sena do sobre se algum de seus .membros tem 
interesse indiviclua l na questão ·de que se trata. 

·O Senado responde pela negativa. 
V ai se proceder á ·votação nominal dó artigo unicc. da prvposição, de• 

.ve,ndp r espondel- si?n os •Srs. Senadores qu~ v approvarem e nã<o os ~ue 
o rejeita r em . . Sendo a pprovado .ficarãc prejudicadas as emendas i<Ub!ititu-
tivas . . 

. Procedc-St; â ·chamada e respondem slm os Sr!:>. C,o.sta .A.Zev'Eldo, Fran-
cisco Machado, Joaquim · Sarmento, Manoel Barata, Ant~nio Baena, PiJ:.es 
Fen·eit·a, Nogueira Áooioly, João Cordeiro, · Jos~ Bernardo, Almino· Af!Ónso; 
Abdon fM:ilanez, Joaquim Pel'namb1,ICO, Rego .Mello; · Eugenio' Àmorim, Ca.m~ 

pos Sa lles, Joaquim -de Souza, · Generoso .:Po.nce; Joaquim MUrtinho; · Sant.fiS 
Aqdrade, ·Gustavo. Richard, Raulino ·Horn, Esteves Junior; Pinheirli Ma.chàdo; 
Vicente . Machado, Paula. e ·Souza, ·.Moraes Ban·9s e. Julio -Frota ('2i); ·e·' ?Mu 
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•-os- Srs.:·. Ci'U?O .. •Goelho · R,odrigti~s •. ;r . . Catunda, Almeida Barreto,_ João · Nei:va~ , 

.J?ão BarLálho, Messia~ de Gusmão, ~eite e Oitidca; iR-asa; J -unior; Vir-gilio 
Damaslo, Domingos_ N!Jcente; ··Gonça:lVes ::chaves, C. Ottonl · e . Aqu-ilinü do 
Amat·:al (14-) . · 

·~·: · ...... · .. . ',.· 

O Sr. Pre,sidente ·declarl;l, que a proposição · fo1 approva.da: por . 21: votó~ 
contra 14, ficando prejudicadas as emendas substitutivas offereciclas p~lo~ 

,Srll .·• Vi:r.~lio . :bama.sio· e -.-c. --. Ottonl.; · 
~~-:: f!- l)r(!posiçã,o· · a:4o.ptada r a : -pa.ssa para . 3' -discussão. , . 

: ,. , '. -~- 'l ; • ~-r • . \ •'• \ ·.. . : . ! ' 

O Sro' Vicente Machado (tJela orâem,) : Sr. Presidente, pedi' a lJalavr a 
'sinipjesmente pa'ra decla-rar a V. Ex. que, · a utor jzado . Pelos . sigriatadós d'< 

·-emenda que hontem tive oocasiao de· ;tpresentat', peço a V R:-; .- qonsiderar 
. óPm.Çl;- .p,e()Ui.r!l~ãq.- . .de vo.çp,· ~ ass·ig·l\atu~·as .-que·, ahi estãv. . .-
n .. O .)?R:·:·, PRESWEN'llE resPO.IJde q~e - ·a decla:ração 'd·o -.Sr . Senado!: fic·a\"á .con-
stando da à~ ta-.. 

, '. r.~ f>:.-· •.• . , ,.. !' . • •· • :- ~ •<r ,. • ._ • ·!. 

: O Sr. ' Pires Fer~~ira. (p.e_la o1"i:len·L~ · .requec;·. · d·isp'ensa< ~lo· interstíCi-o ·para a 
. . ..... .. 

_·'l , • • ;., . 

.-·.; "· ,Q. , Sr. P~esidente di:~; .Cfl.Hi; llã:'Q .:havendo nume1·o para ·vottw, fica · prejudf~ 
I -

çado,. o : ~'e.q~!;Jrimepto; e , "Corno· -está . -e,sgotada . a hora -- vai -le""J:antai·· -a · :<essão·;·" 
'· i .. ; .. :_: 

.. .. :·.· ·, 
-----· 

•'·· 
~ I r • ~· . . ·r' .... · ... 

···:!' ..... :.. . ' ! . . • ! ~ ~ ·, 

,' ~ . . . ... ··;·.. - .~·: ,.., '.v r 

O Sr. Costa Azevedo : - JTiu desejava, autó'rizado ·-peló- Regirilento ,!:ta: Casa. · 
·mandat uma decla-ração do .m eu voto . .dado na sessão · passada sobn, a pro.-
wsição .qa Camara dos Sra. Dep~tados, relativamente ; .aos actos p.ratlcadOI! 
pelo ex-Vic<;J-P'r:esidente da Rep.ubUca e seus agentes · durante o penado -da 

.. .• ' I • 

-revolta. M~ndo, portanto, · á 'tMesa ·:a · mihha. •;d~clar[l.\:;liQ de v oto. 
Vem á Mes!l; a segu inte cleclaraçã.o. 

' '., 

NfrQ podia, senão poT ·la1nenta.vel equivoco, ·aptirozdT a;.' prop-o.i;içã:ó ·aa• Cà.~ 
marn; relattv~n~nte r: -lfos . ·ir;ctos' " do · ex-VicecPreaidente· e···· de·· seüs a:g'éntel'l, 
<.'i'lm<r·süccedeú 'ha ~sessã\5. ·dé ' sa:bbado;··.aesde :quando( '- '· ... ·· .... . ·' 

~ se dav.a a essa pt'Ol}Qsição uma "1\i:tfit'iiC!e· nãO "a.cceita· pel!i.s: Coiltmlssões 
reunidas de . CGnst-it·)lição. ,: . J;'oderes e ,de- Fi'nançf!;s ~ . verifi~-se -. do· ·pa:1·ecer \ . . . .. 
q ue offereceram tão desenvolvidamente, e - havia por · apartes accenttlados, 
quando discursava o venerando Senador 1pór Minas Gerraes, Sr: Christiano 

• .·• •,·.~ ('' '·' • • •• • '· · :· , - •• t .. ' ' ' '. '• !;.·, ·~ . . 1. · • . ' : '.·; /" / : : .. <: · .. ,.. •. , · ; : ~ •: ) 

·Ottoni , atacar!do "essa · latitude , feito hypothéca de . ~eu : vot.o ao . -sl_l•bs\itutivo· 
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qlle · apresénto·ú, nos ternros ·das · idêas da . n)aioria <'las mesmas Commissãea 
\ . -

·'e' .contidas · 'liaqueHe ·· p~:reeer· ., 

. ·· '··Sala dil:s sessõ_es, 3 . .de Julho· de 1895 ~- Oosta ·Azevedo. 

O SR. PRElSIDEJNI!'E: - A de<:lai·agãb ·de voto do nobre Senadcn1 fi'cará con-
:stanclo na acta. 

O Sr; Frai}CÍSco Machado: -Pedi a · p~lavra' pa;â fa~z·er :4zna i·ecfamaÇão 
21. respeito de UID!j. .p·ropq.siÇão qUe ·se In é Bttl"ibue np resumo ··dó~ diSCUrSo que ' - , ,• 
proferi na . s.essão de ane-hontem, sobre- a ·questão de habeas-corpus em ~-· 

tado de sitio. 
Diz o resumo,- o segu_inte : · (L~): 

"Todos os ac,tos ·quer at:tentam 'C·ontra a liberdade .e vida'. d~ ctdéLiião ~e~ 
vem ser conâemnados, á excepÇão dó estado de sitio, e tanto a.smm que este 
não -suspende ou a,nitulla o. habe_a.~-cm·pus. · 

Não. disse isso que ahi fica.. Seria uma. heresia juridicr;L dizel-o, .e ten~o 
a convlocção de q-ue não o disse ; O •que d1sse foi que o estadó dé ·sitio sus-
_:pendia certas · garantias, ~e que ouh'as, mesrpo ás do habeas"co,rints, não 
suspendia em absoluto; tanto assim que, no estado de .sitio o Presidente da 
lRepublil~a não poderá, sem offencle·r a •G)onstituição tomar .contra as pessoas 
outras medid~s · além 'das · especificadas' no para:gr!IJPho 2• ·do art· . • so_; o ·que 

J equivale a tragar um limite, á propria .jurisdtcgão ~a <lictadura. Logo, desde· 
que se dê um,, e:x;cesso, uma exhobi_tancia de att•t"ibuiçõesl o ,habeas-corpu.s · 
terâ. lugar, como uma garantia do dlreito que ·por esse Ínod'o fôr fendo ~ · 

Foi isso o que disse e creio ser a doutrina do Supremo Tril::lunal. Fica 
assim feita a :rectificaÇão, qúe desejo conste .dos nossos Annaes. 

lll'ing;uem mais pedindo a, palavra, encerra-se a discussão. 
·Pos:ta a votós, ·lê approv::tda a .•acta. 

.. ' 
SESS.<\.0 DE 10 DE JUNHO 

Vem á Mesa, é lida, . aJ?Oiada - e posta conjunctamente m~. Çliscussão 
a -::regui:nte emenda: · (*) 

Supprima'111-se as ·p-alavras: "e -seus agentes". E accrescente-se: "Nes-
ta a.pprovação . não ficam , comprehendidos os decretos · ns. 1. 681 e 1. 685. de 

·28 de Fev€JJ'eiro e 5 de M'arço de 1894. 

Sa.lq dà"' sessões-; .,em lO ·de Junho oe f895 O. B. O'ttoni. 

("') Não consta dos: " 'Annaes" o diSC',Ul'So do Sr · . . Christiano Ottoni, . justi . 
. 'J'ic:\ndo a ein~nid~ ac;ima : ' 

I 
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O S1·. Corrêa. de ~anjo:. ,..-- 'sr . Pr~Jsidente, depois da ampla discussão 

que já teve ne~ta . ca-:;a . a ,v:rqp·osi\: ão . oda Cama.l'a. dos. Deputauos que lliP- . 
prova os !lctos do . Podet·. Executivo e· seus agent~s •. pi·~t:cados durnnte· a. 
r evolta <le 6 de Se tembro de 1891!', el,l não vh~ia occupar a a ttenção do Se.c : · 
nado; se não me ju,gasse obriga do . l e;.cplicat· o meu voto contrario áqu-ella 
J.!)roposição . 

V . Ex . deve recordar-se de · que tudo qu_a ntó' se podia invoca,r, quer a 
favor, quer contra a ·mesma :propúsição, já pera~te os factos, jR perante 
os principúis cóiuÍagrados" na Cons•t ttuição, foi brlil.hai).teme'nt~ desenvolv ido 
pélos holu'ados senad~res .que 'toma.l·a m p·arte n o 'debate . 

AÜendendo, pois, não SÓ à qu~ · nada posso a dia ntar sobre p assumpfo, 
como ainda a o estado ge m eu espírito me Jimita l'ia a dar o me u voto, se · 
não quizesse ev·itar. que pp,:rem duvidas · sobre elle. 

O· ill)lstrado relator dàs Co'rnmissões reunidas de Finanças e· Consti-
tuição e Poderes disse-nos, não sómente no pa recer, como no dis c-u1·so que · 
proferiu em ~ua justifica.l)ão, que a a,pprovação contida ;ta :proposição qu~ 

· s e ' d-:sc1,1Í:e era i!'estrücta aos· dem·etos que acompanhara m a .mensagem _do el-
• • r I 
Vice-Presidente da. Rep!Uhlica; mas .quem · quer que leia a quella pr oposição · 
verã; que, longe de conte1· ella · a ' mínima restricção, comprehe 1;1de_, abra~ , 
todos os actos . prati~ados pelo Poder E 'xeçutivo e seus agente;,, por occa-
s ião <la r evolta de 6· de Setembro-. 

D isse-nos o iHustre relator das Comm!Ssões l"eunidas que :Pl!-ra ex.clillt· 
q-uàlqu er duvida. a hi ficava o parecer; que, recor·r~ndo-se a o ele mento histo -
r ico; se . vet;ificaria· q-ua es os actos que o Poder· L egi•sla tivo q uiz a pp.r·:>var .. 

r 1\faE!/ se . o. conhe~i~en~o da. lei, : no nosso' pàiz j'á é d i ~iól, como . pre-
tenqer que todos conheçam o seu elemento · hi,stori-co ? 

Accrflsce que, a lém de .sé t· incontestavel que o elemento his torico da 
lei,_ na :Camara dos Dep.útados, --pr ova o _contradõ, iSto é , que se p retende ap· 
pi:-ov<j.r outros- actós, a léni.- dos decretos ·que ' acompanharam a ·m ensagem, a · 
propOsição Ç' t.ãii ~iara, acha -se. red!g:da em t ermos tio -precizos que d1; pen- · 
sa o auxilio de qualquer dos. elen;entos de interpreta<;ão para s e cont~_ece1· _ 
o seu. !pensamento. 

(Lê a próposição da . ca.rruz,ra dos Deptbtádos.). 

Nenhuma ,duvida se póde suscit\l.r a respeito do pensam~nto contido 
nesta proposição; não é ·de modo algUI:n . necessario recorrer á her~neneuo 

tlca· para con<heçer o pensamento. do legislllidor, tão _cla t·arnente manlfes-
tad0 . pelas suas palavras. 1 

Disse a inda o n iustrado relator das Commi~sões y_ue existiam decret?s . 
.do . Poder Executivo que careciam ,da approvação _·do Poder Legislativo e . . . .. . ' ~ . . ; . . .. . . . . .. . 

11~e -~-8, . a_? tos , p~ati c~dos,. !?e~ os tuncc' ot_tari~s ·publkos, em virtqde . daquelles ,. 
decretos, deviam ')-gualmente ;: sill\ .-. ap-provados . . No Thesouro_ Nacional, ac-

._.. ... ~_ .... -:~<;' '- , ,_,:-,. I ,', ~::f ~~·· ' ' ,, ' '~: • ', 0 
-\ -' •, "; • 

,{lre~c~rttou · S . . Ex. ,.· .. ~o:_ram -,_-~scr!Ptl!•radps !'!E1cr.e~q~, ,abrindo , c~·edit()_~,, e ._nll; Çaixa . 
dE.> Amortização outros; .e,n~ittindo pa<pel·moecl'a. · ' '"''' ''>'','. _,,, ... , 
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· Não •ha q•ues•tão: esses decret0s cat·e~em ·de set· approvados pelo · Poder 
Legislativo e; a · ap.p~ova{)ãe- ·póde ser· daã.i uu por ·· uma proposição, <!orno a 
rrue se discute, ou por .um a1'Ugo ·na lei <lo orçamento, o ,'que até ·'!ne parece. 

· mais conveniente. 

o SR . QUINTINO ~OCAYUVA: 

nóbre sena.dor . 
Nest~ ponto, eStou de 'ac.o:::ôrdo com o ·. 

/ 

O SR. CoRRl!lA DEl ARAUJo: . Mas, pot· amor ãq_~e!Ies .actos, unicos .. que . 
carecem d.e approvação, apprcive..r todos os actos pl"~tic.ados pelo Poder /Exec . 
cutivo e .seus agentes, quer os que foram· trazidos ao conhe.cimento do Con-
gresso, quer os que não o for~m, me parece que · é ir Jimito longe. 
<..;t-voiaàos.) 

.Eu · estou · convencido de ·que muitos dos· a ctos praticados ]Jor agente~ 

do ·Poder Execut'vo ~oram ·condemnados .Pelo ex-V''.ce·Presidénte da Repu-
blica: estou certo âe que e;s.ta é a ·vardáde; mas, quando duvidas tivesse a 
esse respeito, teriam ellas sido d!•ssipadas inteiramente pelo que aqui -re-
t.eh u o nobre Sen~<!or ~lq Paranâ a res.peito do · Genel.'al Pego. NãG é · 
pos.s-i'vel que o Governo· t'vesse approvado os act'os .pra•ti.cados po·r esse Ge~ 
neral, actos dos quaes resultaran'l , ség~ndo - disse o nobre. Senacor pelo !Pa-
raná, en,tl~egar-se aos revoltosos armamento ~ munições de .que elles care- · 
ciam. Será. posslvel que -o Congvesso a:PP·rove. semelhantes actos? !' 

Ha poucos dias, ó iJ.lustra do -Senado.r pelo MaTanhão disse-nos qu_e n,o 
seu Estado haviam sido recrutados alguns .pobt·es que confiaram na ga-
rant1a que lhes offereétá a Constitu;ção, . abol'ndo o i:ecrutamento. 

Em Pernambuco ouvi dizer que foram recrutados alguns indivíduos, bem. 
Çl(Jmo, o qu~ ainda é mais grave, que alguns foram fuzilados . 

' A Coi1stituição não .só aboliu o recrutamento, como a pena ~e ~o~e : 
recrutar, fuz' lar são, po"•s, actos pt:ohi-bidos em : f:we da 'Çonstitu~ção; sãt> 
med!das ·que' o Poder Ex~cutivo nã~ Podia ' ~utorizar, mesmo no estado de 
sitio, régulado 'Pela Constituição que, cogita.n~o delle, estabe1eceú as medi- . 
das de repressão contra as pessoa s . (Apoi.aàlos.) 

'Em uma cla·.s• ultimas sessões, ·o honrado Senador pelo Paraná H·preseutou e 
justificou um requerimento em 'ique: pedi'~ informações ~~ Pod~~:; · Executivo so-
bre d!fferentes empregados \}Ubllcos que haviam sido demitti~os como' tra.· 
hidores â Republica, com{) Inimigos da .Pa:tr'a. 

A;lguns desses funcc:'onarioS, 'accrescen'to eu, •exE)rciam cargos vi~a11-

cios dos quaes n!!.o ~odl!am ser ·privados sem o proces so estabeleci.do 
1)0r lei. 

·Será 13ossivel que o •Congresso app.rove actos t!esta ord~m '? Essa. a P:prq- ... 
vaç'ã'~·. qtie effeito~ proci;u~irá, que .ve.'or terã? Nenhum absolutamente: .C>s : 
fu~<'x:iori~;;ios a.Ssim demit.'tfdos procurarão. faz.er val·e~ o .seu din~it9 .. P:8~a·n::- .:, 
tA ' o "í>od·Ú Ju(J',ciario, que não está adst,t·icto ao julgamento ... ~o .< Con· . 
g.resso. 
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Int~~ra.mt1nte . ~ndependente . do Poder " Legislativo, .;!Om a.ttt·ibuições ·de-
termin~das pela C6nstitui9ão,' 'o Poder .Judiciario não . hesitará ~m só . mo-
mentp, quando tiva·, d~ cumprir . o dever de fazm· ·justiç.a a todos aquelles 

que tiver.em sido · p.riva,<'l.e.s ~ de um direito. 

"-A à,pprovação !JUe ·se pretende ·rião pwduzi.rá, pois. effeito algun1 . 
,- Mesmb não se -tratando Ele demissões, mas, simplesmente di'l fazer effe~ 

ctjv~ a responsab-ilida de legal; civil ou ' criminal, de · ag-entes do Poder Exe~ 
ê\ltÍVO;. ·<llle .se t'enham eXCedido. 110 CU!np-rirn:ent<J de ' ordens QUe' Jbes tenham I 

~ido tr,ansmitti'das por sÉms. superiores, a · approvação do Co;~gresso aos· a otos 
prati·eadós, ,-não impede. a rucç.ão. do !Poder Judiciarlo. 

·Oom .effe ' to, ou ·:se 'trate de fazer . e'f(ectiva . a r esponsahi!idade ct·imina l, 
ou se tr~ te · âe .Úzer effect iva a r espons.abil idade c ivil· dos · agentes do :z=:oc1er· 
Ex.ecutivo, não .c.onstituirá iJara. o· Poder Judiciàrio o emnor embaraço, nãü 
importal'á pa ra e !I e difticuldade al.gum.a.;:· a t:esolqção do iPoder L egislat;i ve>, 
app.rovando os a ~tos prati ca1dos por aquelles agentes. 

In~epende~t~, lcomo é, n'o ~xer.ci~io ~~ ~uas at:tribuições, o . P.ode1: jud!-
' cia!rio não está subordinado ao julgamento do Oong'l:esso·. 

' ~ . . ' . 
Cons·eguintemente, nenhum effeito jurídico prodúzirá a a pprovaçã o con -

sümte da proposição que se discute·.-
Produzit·ê. ~!la, pOF''{entJura, · algum effeito ,poliüco? ·P ar·ece-mé a inda· 

que ·não·. , 

'oura nte a revolta, o ex-Vice-Presidente da Republica carecia de toà·1 
·o a poio e prestigio da nação, e feilzment~, e!!~ o tevé . 
. . A Nação, em .suá .gTande n1'aiOl' iâ, r}~on~nciou-s~ . contra a r evoita (c~poia

.. dos), e se não fOra esse ·pronunchpnerito ·a r evoluç.ão teria tr1umphaclo. 
·O Congresso pronunciou-se· contra ella, ofrerecendo fto ·.governo meios 

para· dominai-a; a ngão . rrestou todo o apoto de. que ·elle ··carecia · ].5ara con-
S\3guir- o ·que conse·gulo,: resta!lelecer .a ordem publlca tãd. profundamente· 
abalada:. 

!Iàje, •que a ,revolta ,foi q·ominada,' que alcance pol!Uco pOae t.er a appro -
vaçào d·e todos .os actos. do :Poder E~e.cÜtib~ ·e . dos seus a gentes?! 

· Pénso que nenhum. Não. sou suspeito, p~is sempre que tive occasião de 
·falla ,' ra resiietto · da .. revolução de 6 't1e setem'b1·o, pronunc\el-me contl~a · os 
revolt{)sos. 

·.Nun:ca fui, não sou e. espero em ·Deus ·que . nuruc.a ~;lerei revoltoso; quero 
·a · ordem, a paz, a lei e; por · ·consequencla, condemno a ana;rchia e . a.S l'eV'o-
lÚções,· qué . constituem . o ca;mitiho · mais , proxlmo da anarciÚa. 

·.A révolução .de ~ de Setembro não fof. a primeira c1epois da p'roclamaçâ.o<. 
da Republic.a; é ·bem eonbecido o' resultaqo da re~ol~ção que ~eterm;n~11 ·it . 

. retlra,da dp Ma:-echal Deodoro;. ho~e, se o ~arechal Florlan~ tives.se .. consul-
tan;do. o seu. commodo e med!ndo o srucrifi~J.o .de .sua saude, resigna.do o car-
.go, aind;:t seria possi;vel·. estabelecer-se· algum governo neste paiz? 
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Parece-me que- não: . as' revoluções seriam seguidas d~. depos1i;ão de ·todos 
os que rossen1 eleitos,. (MuitoB apotados.) 

'H:eshstind'o, d'!lfenden~o a lega.lida:de, o Marecbal Floriano 'Peixoto pt;e.s-
tou ao nosso. pa!z o serviço . mais relevante que · podiit. •prestar"1he (muitos . . ) '.• 
apotadolf); consegulntemente, -a naçã.o ' C!eVla estar e. esteve ~ seu lado, 
como ' hoje eleve-lhe muito reconhecirhento; mú,i~a g'ra;t!,dao-· (mu.:itos apÓ~'oB) ' 

!>elo seu ~rocedimento, acima de toclo o eiogio·. 

Qualquer que fosse o' motivo que determinou a revolta, ou a . ambição do 
poder o~ ~ despeito, o que' é ce.rto ·e que ella ·ten<lia a enthronizar a anarchia 
no noss-o pa1z, o que >é çe~í:o .ê .~ue todos os . q~e a · combateram, · ,pugnando . 
pelo res,ta;belecnnento . da · ordem, .prestaram retevantissimos serviço!!. _, 

Vê V . Ex., Sr.' Presidente, q-ue, pensancto assim,. não posso' ser' suspeito-
de r~,voltoso; éntretanto,, nego me~ voto · A. ·pr-opesiçãto. que ap.prova tod~s 
os actos do Puder Executivo e :;eus agentes. 

Leml:lro-nie de que, por occasião de serem expedidos os dous decretos 
que . suj eitaram os pa\sanos ã lei militar, fui ,<!_Ónsultado eomo adyoga.do, a 
re,;pe!to, e em1tti parecer considerando--os iUegaes,_ pois que, em estado de 
sitw, não 'POdiam ~er empre~actas .cóntra as p~soas outrll-S mlldidas que nKo 
as que a Cun~tltuição prescreveu, não se'ndo, J?Ortanto, Hcit~ impõr a p~na 
de Inorte. 

N~o posso 'ter uma opinião . coino 
'' advogado e Óutra 

I 
com0 Senador . 

( ApoiadOs.) 
·A I>oiitica que pretendesse exigir !'!e :tnim· semelhante 13acri:ficio não ' p~dia 

contar commi'go. 
· Se o substi-tutivo a-presentado em 2~ . discussão pelo nobre · Senador por . 

Minas fpssé agora r estabelecido, ele boa vontade votatia por elle; mas S. Ex 
t>refer.iu a presentar hÓ.Íe .lll'lta. , e~enda.· restrictival da ·, p.roposição, votarei 
por essa emenda; ,não · .posso, p~rêm, nem ·devo_ votar· pel~ propos:ção, tal , 
qu_al se a,.cha recligÚla. 

- -Era estas, Si'. .Presi,d~nte, as 'considerações que e upretehdia· expô!" 
pom o unico . ,(im de justificar o' nwu voto, de exp.Ucar o meu procedimento; 
sobre o qual não desejo' que · .:paire ro menor . duv·ida. (Muito bem, .mUti-

·-to . àem ) . . 

O Sr. Joaquim Murtinho: - Não fossem tão - severas as apreCiações 
em't·tidas ~ob:re - o ' projectó, o orador ~ão ' occuparia a · attenção_ do- senado·, 
envolv~lndo:se em uma, questão tão debatidar ·Mas attendenão a essas clrcums· 
tancias e porque raramente oçcu!'J{t a tribuna, esi>ilr!l gue o Sena(lo, ·sem , 
grande constra!j.gimento. lhe conceda o tempo necessario t>ar"a fp,zer '.algurrias 
considerações que lhe .occorrem. 

·. "O cl.e,~er do . homem p-ubÚco é ser sln~ero, é ·dei~ar · q:ue os aconte-ci-men-
to;; .. se·· r ef11cta n1 e se dési;nh'em.' no seu espir~ to com o mesmo fi.utoma!tismo 
com. que a .natu're·za: se ·desen.há· na camara esç;ura de u·m, photogrfLIYho, a1l- · 
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~istindo, como' s·imples espectador, á Juta interna que se trava entre as 
,.fd<éas !!{o .interior da . s-da _consclencia sem , opiniã,o pteconc~bida, sem · vonta.~ 
de .de .'ponáax dés.te .oU· futquelle nÚido poi<que -~ ningu~m ~b·e desejar ,quan-
'dQ .a ~zã.o- fal·Í~-. . J)É)tx:emo-nos levar, manietados, 'Para os ·vohtos onde exis-
tam os .çitgumeP,tós mais fort~s e · convcincen•tes. 

se' a.': si'nce'ri'dade. ê ·uma .a.a.s;. .p~-i~ei:ras qualidades · do home..'ll pUbÍico, a 
·tolerancia, . e15·sa ' virtude sem a 5J.Ual a" sindêrldad!" não ,põ4e existir, ê a 
'Primeira dás vdd~des- dos . povos • ql.H~ se goveniarn Üvreniente. .Nquelle que 
t ivera .. a ·:pretenção infantil de sup'por 'que a verdade política está toda · com· 

_: .:'!?igo pod:er~ quando ~uil:o, ··ser um ·homem intransi~ente mas nunCÇL ;-um 
. ;vér~C,eiro ·hom.~;n de . ~~taJd.o. A verdade po~iti!ca ê . a restütante de todas , a,.s 

verdades :que existem· no es.pirito- de todas as ,corpor~;J.çqes ··"-'- cada um ·dos 
homens: ê· um. factor, uma · comr>onenú\ e aqu~H~ '<lUe ' quizesse, pela vio-j . . __ , 

lencia da :J.ingua:gem,, ou pela· agg'ce~são trans:f'ormar-se em força uni:ca. e 
determinante ' teria estabelecido, 'por . esse mesmo acto a peor de todas as 
-tyrannias - a .tyra,nnla m~ntal; , .ter1~ - feri~o .a liberdade de . pensamento, 
-teria fe-!1'do, nas ,suas ;pr:opria!i: b<i:;es, . a .democracia: a · Republica. mntretan-

··to,' a nóta dissob.anft_e da ·nossa· política ê justamente a intolerancia·: · 
· E~tran:cio .propriamente. na mate:da \Ja. discussã~ .pe1~gunta:: - Ha. ou 

:Ítfj.o . v~ntagem .politica · a<iualn;lente na discu;~ã~ · dos , açtos · pratiêado~ :PeiQ 
Marechai F:loriario durante ' a rev-olta.? Todo·s os orador~s que s•.l occupáram 
'dessa ,questão nega1:am a vantàgem. a~J.êgan,do t er o Marechal deixado ·o 
:!P.âãe~. ·Anllily<s·ando os· a,r.g>ull).ent~s apresenta;dos · pór ' o:ra:dor~s que .. o p·rece" ( 

'~deram . . na tril:mria, Úi~ndo a 'mesma questão;. refere-se a o reiator · d~ .Com: 
~iss~o de Finanças .q1,1·e,_· s~- occupando' ·do decr€to · Mbr.e em;issiló de . papel~ 
·moeda disse que não .era Jncon.stitucion<;~.l , justificando ~ a Coinmissão e para 
. iSS9 ~E:)r:Viu-s.e . de .rim argu]'nento que claE?sifica . de ;u-gumento de o c-

/ · ,~sião. . 
Di~>se · que o . -processo constituóiomú de .IegWslar não foi profpndamente 

-alt!'l_ra:rido, .que houve .a;pena.s · u;rp.a modificação na fór.ma, uma inversão n'a _oc-
.:çã,o :dos . agentes . . ' . ' . ' . . ' ; :· ) 
, Apalysa d~_talhad3J1Tiente o _ argumento ·- e·. a9 termo estabelece: 

-'' ·.Qual ê. o e:ffei.to de_sse decreto de e:r,nissão ?·, ê declarar -uma divida pu~ 
:bli~~ - .·. . 

o· C'o.n gr e.sso pôde sim<plesmente fazer o seguinte: o.u paga,;r _ éssa d i-
vida -por meio dos . proprios recursos ' do · palz o que · vai~ reconliecel-a ou 
-émittii -: papel·moeda la~çan.do '·mão . dó empre~timo ·e transf~rmando a :fór~ 
Iha: de- pagamento rui divlda. É~ qualq'uer .dos .casós, o- Congresso reconhe-
cerá . á dlv:ida, ·~eco~hec~rá··. é[u~ o ' decreto pr.oduziu o~- se~s ~feitos e . ípso 

Jacto nã6 poderá déixar de approva r o a~to · do Presidente ·da Reimbnca· . 
. O ~esrn'o · •Sr . Senad~r' : ítor Álagôas disse, ' eni aparte,., ..'que o gqv-~o 

qle ·~~ Estado decla!_:ado em gitfo era um sl~p.!e~· · .agente · do Poder Exe·~ . 

\ 
'' 
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' .cuti:vo". Ora, t al p-rinci-pio não é -sustentado em fa,ce da Constituição que 

mantêm a auto1~omia Ide· . todos• os Estaidos. Demonstra o . va-Ior, e· di~cute· 
I o · • 

. a significação e apph-caçõ·es generi·cas da pa:Iavra guena. Se a Constitui-
~ão permHte aJpplicaçqes . de c-ertas leis em temJ}o de -guerra, para que -ta· 
·manha celeum~ em combater as leis postas em vigor, se guer-ra 11ouv_e,. 
-guerra civ-il ? 

Onde ~ lei não -di.s•tihgue ninguem tem. o direito de Çlistingu!r. 
Trata ' longaménte da 'ap•provação dos actos do Po·der Executivo . di-

z~ndo 'qu-e as· argumentaÇães que se têm p-roduzld'o podem · dividir-se . em ' tresi_ 
·generos: diz-se em p-rin~eiro lugar que rião se póde· ap.provar aJCtos que njiO> 
se conhece; eJ;n . seg~ndo l-ugar, que não se deve aJPI:r>rOV'a; actos ÚICoiÍ.sti. · 
'tu0ionaes,· em tel'ceiro -lu~ar ~ que homens cultos e de s_ens-~bilidade/dell-

a ' -
cada não devem approvar ·a;ctos ba1·baros que· _repugnam á humani•dade : 

O conhecimento. é um facto rela,tivo, não é un:t faÇto absoluto;· em r-e--
' lação ~o homem o conhecimento tem graduações, co1•responde . a uma fôrma.. 

especial do juizo. A flo-r é .uma, no emtanto o botanico a c-Gn~ece· de_ um modo, . 
o horticultor' -de outro <1e outro o pintor. · E:ss'e mesmo facto dá·se na. 
vida social : Os actõs ~o Marec-hal ~!ariano podem s~r conh~cidos; igU:a;I--
mente , de dous modos: debaixo do ponto de v ista político , e · de]jaixo <lo 
ponto de vista juritdi.co . . · Busc-ando uma demo11st>mção exp•eri\nental d-i,z:. 
Quando qualque1· repres·entante t!lrmina o. seu mandato e apre~entacse dian-
te :do eleitorado, · que l•he pede? A a;pprovação poli-tica, dos se·Es actos ;_ ·da. 
apv.rovação r\')sulta. a reeleição e vice-versa. ·.o e1eitorado, _-no emt<;mto, não eo-, 
nh•ece todos .os ac-tos e - .emitte ·um juizo poliitico,··-indcipendente do-· abs-oliu.to--
conhJ ciÍnentb dos aetos .prmÜcados pelo representante. Faz outras -conside-

.raçõ.es sobre .o n1esmo- assumpto. Na questão .da amnlstia, amni•stiar como, . 
se não se conhecem OS aJC:tos qu~ Vên-l reclamar ·essa g11.·aça; .esquec•e O ,que 
Perdoar ~ -q.u~ ? São ape~as. os actos politi-cos do J14areoha.I FiOl' iano e· •dos 
~eu~ agente~ que ,se quer a.Pl}l'OVar, no exerclcio das suas funcções', tendO> 
fins puian~erite politicos. Não se <trata de actos particu-lares .' . Outro ponto. 
Durante a s guerras CIVlS, .como a que nos assoberba, a Constituiçã:o v 1rgora. 
no i;heatl'o das o•perações 'nül<itares ? A Constituição é .uma lei cotn]}ie~a - ' ·. 
<:J exercici~, a execução de uma lei complexa é m1:1a affirmnção .social e 
tcda a func;ção soc.!al, •coino -toda a fun<cção mais ou mi:mos perfei-ta, exig.;, 
sempló'e um a·ppar~lho que é t a nto mais complexo e · tanto mais perfeito 
quanto mais el-evada, · é ·a funcção. ).., 

tSe· essa funcçã.o c·ol1S!Jituciorial é, · por lJ,SSim dizer, a funcção' ·sup•re.n1a... 
de Um <POVO, comp:rehende-se que . O a];mareiho destina;do a . reaJ_jza,r essa ' furlé~ 

. ção é o apparelho l):lai-s delicado, mais complexo que se pód,e -conceber . 
.. As peça s que o cons·tjtuem são o a_:>,res-idente, o· ei:mgress.o, o Tribí'Úi:at: 

Federwl, .. peças q·tre &e subdividem. Durante uma revolta, erros .iJ.eq·uenos, 
essas péq-uenas IJ.)eça•S de-sor-ganizam-se· e · como J)Óde . o -).::mesidente úXe~-d~J:-· 
funcções consti'tuciona es em um P.OIÍto deso-rganizado ? 
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Nenhum Corigressó . do m .undo ,póde determinar que se pense sem ce-

r~bro. Se as üOl).StitUJi'ções livres :POdessem ser prwti!.:adas no theatro das 
operações os povos livres .estariam irremissi'Vehnente ;perdidos. O · Sti-ocesso 
das .guerras -depende d•a -concentração do poder em um, todos os povos 
guerreiliüs rtêm .gover-nos despotiç-os. Refer:e-~e um episodio da hi-storila. da 
Ingiaterra., ·ao .perio,do conhecido pelo- da guerra das duas ro~as e traz ou-
trOs -ex.~mpla~es de . a:l),plicação ao caso . , 

Diz q.ue as ·gramdes a;daptações nãq se fazem senã.o léntamente, d€mo-
radamente ha.;,emos ·de nos resentir àinda p~r la,rgo tempo dos ef,fehos · da 
revoft?- e diz que ·O !av·r.ador que deixa, {mesmo de vez a enxada não perde 
ho di.a. ;seguin•te os oca1los feitos }}elo instr-umento agricola, isso na vida m~
terial quanto mais na v-ida . moral. 

0 move! nioral n 'os tempos .de ·guer.ra é ba ixo, ê infimo . . Todos os a.ctos 
-~\ass.1~icados de l;larb·a;r.os, f-oram de 1egiti'ma represa!i-a. Esses actos têm 
ou .• não justificação .:pe;('ante a mora l, quer a moral .poHtilc.o'l., quer a indivi- ,· 
dual ;-:- .a . d~ -conscieneia ? 

No estado , a'Citu.al dq, huqranid•a de ninguem póde quere.r 1a · a ppJ.icação 
das leis :da ID(}ral il:b&olutçt .' A, moTal' rela t•iva só procura o bem r ela>ti'V·o, e 
o !bem relat!'Vo não é mais d<? . que o mal m enor para .evitar .·males maiores,. 

"·', Como po'dem jul'gar · taes · actos os ) que •têm SJilmpathias ·pela . re-
volta? 

Crimes houv:e, anas : l'Jol·ati.cados pelo.s que attentaram contra a. patria, 
contra . as· instituições . Responue. a pequenas aecusações inclusive a de ja.-
cpbinismo ·e· rebate· as e ·diz ,terminando: Não descon;hece que os seus col-
légaJ.S defen'dem pri·ncip.i:ás, · principias que exciltam _.o ·calor, e- -que muitas-

. vezes sahem -da esphera· que é mais adeqUJatda para a sua sustentação. Mas 
-os co1lega.s ··com a sua crit-i-ca, com o · seu exame -consciencioso, podem' :e.u--
xiliar o ora dor , .e os que •co1l'l . elle .pensam, ·ria tarefa· que em·r-rehen(jeram. 

E' pero!aooo, di•sse: ·Sejam mi-nhas .ultimas palawas - paJ1aVl'as de gr'ati-' ' ' 

dão ·e o meu Ultimo grito um aperto de ·-mão a yv. ]}Ex. 

A di·scu ssão f'i•ca adiada pela hora. \ 

SESSÃO DE 11 DE JUNHO 

Contionúa ém 3" .,disoussãq, que se 
Camar8. dos Deputado~ .n . · 6Z, de 1894, 

encerra sem deba.te, a . provosi<}ão da. 
_que ~;ppl'ova_ os <:ctos 

cutivo e seus agentes ,pratiJc:ados por motivo da revolta de 
de 1893, cop1 -~ emenda ·offeredlda. 

do Poder Exe-
6 de setem'bm 
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E' anni.mciàda a votação cia ~menda do. Sr. ·C. Otto:p.i. 
O Sr . . Coelho Rodrigues (P":la orde?ti). Tequer votação nominal para ·a 

emenda. · 

Consulta'c1o, o Senad~ resolve af-firmaüvamente . 

O •Sr. .Presidente a nnuhcia· · qu~ se vai ··proceder ·. á ohamada para -~ . 

votação nominal:· de em endá, devendo. re.Sponder -''sim" 'os . Srs. Senadures· 
que e..pprovar.em e "rião" os que ' a l:ejeitarém . 

. Procede-se á chamada e respondem "si•m "·, os Srs, Costa -~zevedo, Coe-
lho R.op.ri.gues, J. Óat~rida, (>Jiv~ira GalvãJO, Almeida Barreto, João . Neiva, 
Joaquim qorreia, . João · ,Barb ru}ho, •Reg;o' Meno; Messias ' de Gusmã:o~ . ~eite ll 

.Oitidca, Rosa ;rurior, Leandro Madel, Domingos Vicente; 'Gil Gf?ulart. ;Dap:er, . 
C. Ottoni ··e Aquilino ÇJ.o· Amaral (18). e "não" os Si·s. Joaquim SanmintQ, 

~ Mamoel Bara:ta .. Antonio . Ba~na, ·· Pires Ferreira, Cruz, Nogueira Aooioly, 
João Cordeiro, Jos'é Bernat~do, Alminio Afif.Ón.so·,. Abdpn MJ!a.ne:z;, Joaquim 
Per.n:à.rnbuco, Eugenio l4-mor-i!ll'l, Quin'ti'llo Bo<cayurva, PauJa e Souza, Moraes 

. j 
Barros,' Cam.pos SaNes, ,Joaquim de Souza, S·i'lva Canedo, Generoso Ponce, 
joaqutln Mj1rÜnho, Vi•cente Maqhwdo, Samtos 4ndr.ade, Gusitavo · Ri!o~a:rd, 
Rauhno H01·n, E s'teves Ju.nior, Julio Frota. e P~nheiro Machado (:?c7). · 

' . . . 
E' rejei.tada a emenda · .por 27 votos contra 18. 
Vota-se. e . é .apprçvada, -erri. 3." d>Ls·cussão, a _ .proposição e,_ sendo adopta(la, 

vai ser otlportunamenlte . reine~ tida ao Sr. P.residente da· Republica . para a 
forinaHdade du puMi·cação. 

-_-o ~r. ·Q.B;)cayuva (pelO; ordem) pede ·ao Sr. Presi'dente que mande inserir· 
na acta a declaração · de vot-o que manda á Mesa,_ e '. que vai assi-gnada pek> 
ora90r ~ por ·outros 'Srs : Se:ri.adJores. 1 

Vem á · Mesa a seguinte declaração: 

Declaramos ter votado _pela · a:ppr-oVf!.çãio da . pro.posição d;L Camara dos · 
Devutados ,n .. 62, que apipr~và. os ixctos , do POder Ex:ecutivo ·e seus agentes, · 

. não 'a;ce.itando .nen~ os c.ons1derandos· ;nem :a restri~ão contida· no parecer · 
das com'missões do . Senado . 

_. FazemÇ>s esta, doolaração J}ara que, em nenhum tempo, se possa; presu-
mir que esse - p:;trecer s~rviu de fundamento ao nosso voto. 

Sala das ' sessões, 10. qe .'J:unho de 189:5 .' - .Q. Bocdy1LV'(L·. --,-- BanoeZ B~ 
rata. ---" Vicente . Mq,chaoo: _ .. J1t1Jio Fróta. - Ptmheiro MJachado . :_ 'santo.s 
.AndracZe._- ,Joaq1tim .Pe;·na'YI~buro. ·- Silv~ (Janedb. - ·Noguei?'a Accioi~. -
Paula Souza . - · José ·.J!erna?·do. - R ·_. Horn . . - _Esteves Jwnif!r; - J{}{L-: 
q1lim Murtinho. - Alminio· 'Affonso . - · Abdo~ Milane:<;. .....:._ A1!:tonio .Baena. 
- G'Usiavo RichanZ. ~ 'J. Oorifei;o . .i.: Eugen:i~ Amo1·im. - Joaquim Sar-
mento. - . M01'qes _Ba1'T'OS·. - 'Pires Ferreira. 

\' 
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··Decreto n. 1.565- de 13 de Outubro'de 1893 

R e guia · a ' liberdade . de ·imprensa durante ·o es.tado de sitio 

o Vice•Presidepte da · gepu-bHca dÓs Estados ·unidos do .)3ras_il : 

Consid_erando.: ·Que·' a liberdade -de im·prensa consiste no ·'dÍreito de colla-
bÔrar ·com o . poder social nos fins a que s'e propõe a 'ordem moàri e .politica 
em .\Suas rn.Ír!tiplas· exigencias e modaiidades·; 

Ql.{e.'· é funcção ' do poder publico, legitimamente· cons'tituido, defender a 
·. -€-xistenci:~ ·poliUca ,da Republica por t~dos .os meios legaes, rn.âteri·aes e moraes; . 

qeÚ no cumprimento des~ d~.ver , de~egaçâo pcilltica da Nação e por .con:. 
sêqU:én'Ciía ~wprema expresS"ão dos direitos. de todos o·s cidadãos, Ilão pode ep.· . ' . \ . 
~ntrar obstáculos q·ue prqvenham dos f!:busos da· im-prens.a;· 

_ lQue uma pm:te . da iJTI1Jt·e~sa tem c~nÚrbuido pa11a a:nima'i: a revolta ç:om. 
1mb1iéações inconv_enlentes umas, J;a1sàs qutras e todas ~onst1Úlindo elemento . 
d~ pertthl-baçã~ _e .alarma, em prejuízo da acção do Governo e da ;tranqui!U.dado 
:P\I'blica; e .por· oútro -lado, tendo .em attimção-o disposto nos arts. '87.: .§1.3°, 96, 
3&7 e'· 383, combin;dos .·iJ~m o art 22 do· Codlgo ··Penal, em .virtu~e . do ·· ar~: •80•, 
d~, éo:~~tÍtuiçãci da· Republi~a ~ em ~~ecrtdo' do ;art. 48, n,. .1; . ·- . 

. DeCreta: 
. ,,. Art. 1. 0 E' ' livre a manifestação do pensame1_1 to ' pela imp-rensa, séndo ga· 

ra:ntidq, a propaganda de. 'qualquer ·política. 
A1:t. 2.0 · Declarado: .erh estad.6 de sitio qualquer parte do ter~·itorio da 

'Uniãó • e ahi susp-ensas ·. v-elo tempo que _for ·detei-mina'<lo as gara 11tias consti, 
tucionaes, fica prohibiüo·: · 

:n) fa~er Ii·ul:>lic:ações q-ue .incitem a aggressão e?'ttirna ou po_s~am augmen-
,- .. t!J.r a commo_ç~o interna e exccitar a ·desordem_; ·. 

l>) defendei· qualq•uer acto contrario á indepeJ;Illen.cia:, iJ;J.tegridade e dig·ni-
dad_i' 'ds. Patria, .á Ctinsütuição da RepuhHca -.e .-forma de :;;~u governo, ao l)vre' 
exE>rc'<'ü:i: dos ipoderes politi!cos, á segrirança intei;na da .Republica, .'á tranquilll-
<l!lide puibÍiea (arts . . &7 a 1-55 'do Codigo <Penal):;', 

. o) · publi:Càr noticias· a res-peit~ ·na: .revolta · que ·não ten!1a11l sido co!nm-u-
nicadas - p-elo go_verno cÓnstituocio-~al ou que não tenham essa .. origem; 

- ·;.;; d) communicar ou 'publica; documentos, planos, desenho~o e q~aesqu~r in-
, f{>rma9ões com relação ao materla1 ou pes~Soa1 de gue~·ra, ás l'ortificagões e ~g 
o_per.ações e moV'il:ll<=ntos militares de União ou dos Estados· 

. . '. '. . b ' 

C) li,'pi.~egoat• a •s neticias, factos O'll assumptoso, verd.a;d~iros OU falsos •'COnti-
dos nas publicações que sr _ offere_ç~m -, ã: v~nda ou se distribuam , gra:ti.t!t~menté 
<lU de quaHJ:Uer oub'o mod~. . . 

-- .. \ 
./· 
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At't. 3.• rSi algum periodi-co ou plfb~icação, de quaJ.quer g_ener o que seja, 
incorrer em a lgum ou a lguns dos casos do artigo antecedente o Governo usará 
das medidp,s de r epressão a utor:izadas pelo ,art. SO da Constituição., e sen·do 
extra ngeir-o Q in!ractor,. poderii ·expu1sal-o do ten·itorio na.cional .. . -

Art. 4. • Ficam revogaJdas as dispo-síçí)·es em contrario. 
Capita:J Federal, 13 de Outubro de 1'893, ·5• da iRepublica. 

iFLÓRIANO PEHXOTO. 

' Jiffinm<A.NiDO • [LoBO. 

Decreto n. 1.681-· de 28 de Fevereiro de 1894 

Declara suj~itos á jurisdicção do fôro militar os crimes que "'e rela~iona• 
rem á rehellião que ora conflagra o Districto Federal -e outros po~ws 
do territorio da União. 

1' ·O . Vice-Presidente dà Republica dos E ·sta dos Unidos do ~rasil: 
, Considéa ndo qu e nas cir-cumstancia-s . em que a ctuaJ.mente se acha o pa.t~ 

l)ão é lici-to ;10 Poder Publico deixar de punir immediatamente, e com o niá.~ 

x1mo rigor, os ·-graves crimes -que attentam contra a rconso}idaçã<o da R ·e-
7>Ubllca, o r estabelecimento da paz e a sustentação do ·Princi>pio da autoridade, 

Consü'!·erando- que m1,1itos .crimes dessa natureza teem. sido · conju'ntam~nte 
I . 

c ommettidos .por militares e civis, mórmente de})ois q·ue uma p-arte da es-qua~ .. 
dra alliou-se aos reQeHies; 

Considera ndo que a nossa legislação tem assimilad-o, pára a 'pünição de 
c~rt'ls crimes , o estado de rebelUão ao ·de guel'ra externa, rconforme se vê do 
dect 01 o n. 61, de 24 ·de Outubro de 18·3r8; 

C'onsideranfdo que _ainda ·de eoriformddade com os frindamentos do citallo 
d-ecreto, ·O reg ula mento n. -23 daquella data estwbeleceu que as l·eis que regu-
,Jam em tempo de guerra são aJpplicaveis nos Jogares · que se -acha:uem em estado , 
de t:ebellião; ·-' · 
-' .Considera ndo fi·naimente, q:ue o art . . i• § 6° da lei n. 6Ú de 1.8 de l!l-e~en:i~ 
bro de 1•851 man{la .considerar militares todos os crirne.s mencionados· no· prin-
cirp-io do .cita:lflo artigo, em todos os ~Seus nunieros, .a inda quando mi-Htares não 
sejan\ os seus autorel!!; 

Résôlve: 
_ Arrtig:o unico, F .icam desde já sujeitos á j.urisdi-cção do . fôru militar · ,.,~ 

crimes que tenham sido ou v ierem a set.· com·metUdos p~r militares . ou ei:vis· 
em qualqu~r ponto. db territor.io da União occupados por rbrQas legaes ou re~ 
beldés_, , ,uma v-ez que tae~ crimes 'esteja n;1 enu:m:erados no art. . 1• da lei n. 631, 
d e .18 d e Setembro de. 181>1, e se r_elacionem com a rebelliao- q. ue co ·4,,, -,;. gra . nu...gr~ 
o Districto F e det·al e outros pontos do ter-r-it2rio da RepubliD<~. 



r, 

O General de Bri•gada Bibiano Sergio Macedo ela Fontoura Costa llat, e n-
<carregaclo do •expediente do M-inisierio· da Guerra, faça · executar .a 'presen •. o:: 
.resalução, expedindo os ·despachos necessarios . 

- C~pifal Federa l,_ 28· de F evereiro de 1·894, 6• da 'Repub~!ca. 

F'LÓRIAN.O .PEl!XOTO. 

BIBIANo SERGIO MACElDO DA FONTOURA COSTALLA'l'-.. 

Decreto n. 1.685- de 5 de Março de 1894 
I 

Amplia as disposições do decreto n. 1.681, de 28 de Fevereiro do eorrente 
anno, ·quanto aos crimes sujeitos á jurisdicção do fôro militar 

O Vi.ce-J?residente dil;. Repub!i·ca dos Esta dos Unidos do Brasil: 
Considera ndo: 
Que pélo decreto n. 1. 6 81, de 2·8 de F ev•ereiro flnçlo , ~oram m andados con-

.sid~rar sujeitos á j urisclicção do fôro militar os crimes definidos no art. 1 • da 
lei n . 63i, de 1·8 de setembro· de 1851 e commettidos. por militares ou civr11 · 
-durante o actual estado de rebellião; 

Que o pL'inci:pal . fq~damento claqu ellç decreto decorre do fa cto ·de exlstl· 
!!'êfu . n a nossa legisbçãó clisposiçõe.s q·ue ass:iani'lam o estado de rebellião .ao 
-estado de guerra externa; 

-Finalm·ente, que ·neste estado ou no ele rebeUião, em que itetualmente se 
-acha uma parte: elo .:6a1z, os érime~ previstos nas leis miiltares devep.• ser pu-
nidos segundo a gravidade das ci-rcumsk'tncias; 

·Resolve: 
Ar·tigo uni co. Arêm dos .crimes definidos no art. 1• qa lei n. &3-1, de 18 de 

.Sete~nbro d e 1•851, e aos q.uaes s'e refere o decreto n . 1.6&1, de 2•8 de Fevereiro 
ultimo. serão iguahnente-punidos de conformidade com as -leis ·militares ·appli -

. · -éa·vei~ em tempo de g~erra -todos: ·os outros crimes commettidos com violação 
• ... ' .J • • 

-<ias l't1esmas ·leis durante a rebellião que ora conflagra o 'Districto Federal e 
, . O''.ltr os pontos do territorio da União. 

O (}en eral de Brigaida Bibia no Sergio Macedo n,;. Fon~uora. Costaliat, e n-
:sblução, eX!pedindo os despachos . necessarios . 

Palacro do Governo na Capital J!'edera1 , ~ d>J Març't, de 189··1, 6° da Re-
' ·Jiubllca . 

:FLoRIANO PEIXOTO. 

BIBIANO slfmaro MACElDO DA F .ONTOURA CoSTALLAT_., 
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HABEAS-CORPUS N. 512 

Habeas-c.0?"1JUS. - El' .negado ao .paci<mte c1.:1ja legali.da~ 
de da prisão depende da apop-rovi:ição ·ou não do -es.tadÓ de. · 
sitio cuja' decisão só ao Congresso ·.compete dm,.. (•) 

. Pacíente .- Eliseu Guilherme da Silva 

/ 

SUPREMJO TRIBUNAL JfljJDERAL 

ACCORDÂO 

Vistos e relatados os presentes autos · de petição de ha.beas- corptt-.s, em. 
:qu e ·f:· ,paciente Eliseu Guilherme da •Silva, . n.egam: deferimento á petição, 
1;JOi'que,_ como já , foi decidid·o em a.ccõrdão deste Tribunal; de •27 df a~ril 
de 18,92, sõmente ao . Congresso compete, pri:vativamentB, . approvar: oú não ? 
<>stado de sitio. decr~tado ,pelo Presidente da. Republica, examinar ·e julg!ar 

.-as -medidas 'ex-~epcionaBs que ' -houver nelle .toma.do. Supremo Tr.ibu.nal Fe-
··-derail . 1 de setémbro : de 1894. - Pereira Franco, V.i:ce-[P:res.i-àente. - OWàibo 
-de . I~o~t.rein>. - Macedo · Soares.· -- P1zo. e A.l?neitla, ve'nciclb ..... C'oncedi ''à 
Ot'dem para ·ser apresentado o 'paciente . . . 

E ·stàb.elecendo a Constituição 'no a.rt: . 8.0 que . poder-se-ha decl'árar em 
estàdo de siti-o · qua•lquer parte d'o · territorio da União, - suspendendo~se ahi rui 
garantias ·' ·consti;tucionrues por · tein.po deteimllnadb ,dura•n.te essé tempo tem 

·o •Poder EXecutivo a · faculdade de effectuar as prisões· q·ue a segurança da · 
:ciepublica -exigit·: 1 · ·' . . · · · · 

. "S-i· ··este p·o'ffe:r àurc,nt-e o estado de &{tio · restring1P'-·se n·as medidas de re..; 
pressão .contra (1-S pessç)as a jmpõ.r a ·detenção .em IT-ogar · não t·eserv'ado .. a réÓs · 

·Qe· :crimes communs e a · desterros para •Outros ~~tio_s do territorio nacional, 
·com .a cessação de estado de si't;io cessa a faculdade ·_de ·detenção; a . ac,i'lâ()' 
·àe,•,_Peder 'Elxecu<tivo sobr'e as pessoas fi.nÇla ·com a :restauração das \g:ara.ntias 
·com•.tHucionaes sus.pensas por tempo certo. Si teqniriado 0 .. . estado . . de . siti.~. 
,o ·paciente continua --detido sem ser sujeito. a processo, .havendo assim. parai 
~·:!e ·uma .suspénsão c}e garantias· POr tempo lndetenn.inado, 'co.nü;a ~ ex~ .. 
pt'es~>a disposição do cHado art. .80 da Ccn·stituiç;Ko, o ·haboo~.-co.~([Jus · é o 

·remedi.o· c.'o.atra · semel:hante violencia. José Hygino,. yencidÓ. Votei pela. · 
'>t>-rdem. de habeas-corpus: 

1 ( *) Do Di1'eito, vol. 65·. 
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1°, porqu e o :paciente s~ wcha· recolhido .ha 320 dias, segundo ~Heg·11- , emj 
uma penit enciaria (:Casa D-e Correcção) com vi<Jlação do preceito .-claro er 
ini!ludivel do art . . 80 13 2• D.a Const itu ição; _ 

2•, .. poc:que, tendo o €stado de sitio terminado a 31 de a gost.o ultimo, o 
p;wj€nte não .pôde continua:i' preso sem se observarem as f ot'mal ida des das · 
lejs <l<J ,processo . · 

R estabeleci da a ordem consti:tuciona l, r estabeleci da .f ica 1)á.ra todos. O 
.n1l,cion ii.l ou extran geiro não ;póde, sob o pleno regimen da ConsUtui.~ão, set•· 
priya do .das garantias que esta , no tit.. 4o, sec .- 2", a todos assegu.ra . · 

O esta do de sitio não autorisa o P odec· E~ecutivo i julgar· e a {)On-
dem n ar , mas sómente a t omar medidas de ·se-gura nça qu€ no concernen te ás:. 
1iesscas. s e limitam a detençio em· prisã.o não des tinada aos rê o~ .de ct•imeSI 
~oinmuns e a desten;o para ·outros lagares do territorio 11acionái. Essas 
medidas cessam -desde q·ue cessa a situaçã o · excepciona l que as detec·minou. 

R esta'belecidas as garà.n tias da liberdade i nd.ividual é ·illegal toda a. 
prisão sem n ota ·e f<Jt'Tilação de cuLpa pela autoridade ·competente· ( §§ 13, 14, 
15 e 16, do art. 72, . da Const.) ., 

Que a ;prisã o ou o desterro por motivos po1iticos c ontinue a té que o 
Co~gresso se prommcie, é d outrin a d estituída de 'todo .o f u ndamento ·e1111 
direito . A intervenção do Congresso é politica, tem por fim a fisca;lisação· 
que · o Cot·p.o L egislativo deve exerce;- sobre os a ctos d<J Executivo e qu e a 
Constituiçã o não ']Jodia deixar de autor iza r e recommendar · a res,peito das 
m edi da s decr e tadas dura nte . uma situação tã o anorma l, qua l a .do s M.io · 
Compete a ; C<Jngresso conhécer d os motivos ·do sitio e das m edidas dm·a.nte-
elie ~ornadas p·a ra exercer o seu direito de c ritica e deceeta r as providencta.s 
que {!ouben im em suas ·a;ttribui'ções s obre os abusos ;pratieados, d estácando-se-
entre essas providen cias a de r esponsa.bilisa r o Presidente da R epubli<;a nos 
t e'vmos da s leis de 7 e 8 de janeil:o de 1892. 

A garantia,. da Übet·da cle . in c1 iv{dual, porém , é dada .pel o P oder J uc1icia r i<J ; 
só a este compete da r cónhecimento das acç;ões e r ecursos que a Constituição· 
e as Ú~is ass~guram aos part icula res', pa ra a gua rda ou r esta belecimento dos·. 
seus direitos v iolados . , 

No ·orga nismo do .Est<t.'i'Lo a funcção do Poder JUdiciario ·é ' a m s.nutP..nção-
·do direito, median~ proces.so .e sentença , e nãó se encontra - na Constitui6ão· 
cla usula que· declruce e onde s e infira ·que essa f un cção em r elação a direitos 
violados por a busos , do Executivo. ·dura nte . o s itio deva ser, depois do .sitio, 
exercida pelo Congresso. ·o que lá :se enco.Il!tra .é, pelo c ontra rid, o art. 1&-
que esti belece o .prin cipio f u ndamen tal da divisa -das funcções, e o art. 55 
~ue confe re o P,oder de julgar aos tri·bunaes da União. · · 

Se o C<Jng'resso não prqcessa nem julga a s vio1ações ()e dit·eito individua l, 
é inexp!icavel que o Poder (Judiciario suste c ·a ndamento da justiça e agu a rde 
o v oto do Congresso s obre o s itio e as m edidas duran te. eHe tom adas pel'O 
E xecutivo . · 

A ·sorte dos presos <Ju des_terra dos J)Or unot ivos .políticos independé absd--
J.uramente desse voto, qualquer que elle seja. Quer o Congress o a pprove; 
quer r e prov e ta.es medidas, .os presos ou dester rac'Íos devem ser res tittiiCÍos ' 
â lit.erdade·, s enão {)oriunetteram ct' lm·es ou no caso con tr a r'io , .de,~em ._ sero 
entreg,ues a juizes natura es . 

!Sendo assim, porque e .Pa ra ·que agua rdar o votó do- Congr esso sobt·e ·o 
sitio· e as medidas to.rria da.s por occasião delle? 

A demora. s eria inutir e portan to iníqua , pqrquà nto prejudica · a · quem· 
está. s offren do con s trang1mell'to em su a liberdà de, t a lvez sem crime e · em. 
todo c 1caso sem fôrma nem figura de processo. · - A ?Th1J'Iôiloph-io~ ·vencido . 
Concedi a ordem de habeas· c01'P1l!S,· para o fim de ser o pacien te aprese ntada-
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.ao ·tribun al e este devidamente informado das · circmústancias elo caso; aes-

.aco.nmanhada , como se mosu·a, de qualq.uer. doe.mnento ou outro subsidio dei 
ln:f!orn1ação sêgru·a. para o 'tribunal, a péÜção o!ferec.ida ~ seL; e)rame e deli-
b€1-ação : · · · · . . . \ ' . 

O': accórdão -enuncia, a meu vel{, princiJ}io verdadeiro, quando declara 
•que ·ao Congr-es~o ê que 'compete, , .e pr·lvativa??'!'Cnte, .conhecer do acto do 
rl);xecutivo que houver decreta do as .l medicas de excepção, ela competencia. 
dês te: . último pod~·. por. v-irtude e motivo de ,. e:stado de sitio. . . 

. · Este - tprinc1pio. acha-se, ·com effeito firiyadp· pelas disposiçõ·>s combl· 
, ~adas dOl? ' arts. 34, n. t21 e· do •§ So da Con>:tituição: alli nas palavras: 

"CD-m:i?ete pus·itwarnente ao Cong1·e.sso. .. . app1·dva/r ott. s11Jspenàei: o S>i:ili.o 
que . houver· siilo ·clecla?·aão pelo Ea:eetbtivo ·ou setl. agentes 1·esponsaveis" . 

. aqui, nas .pa,lavras: "Logo, qtbe se 1'6UJ'LYr . o ·congresso,, o Pres.ià.ente da Repth 
-!iliccb lhe ·1·elatard as meclictas de ea:ccp.çã·o que 'hou.vm·em sicl-o to1naàas". 

(;~uaes sejam essas m'edida s de ex~epção: · qu e,' q.ua rido decretadas )Jelo 
Executfv,o ou· por seus .agentes responsav-eis. -fiéam. desde · ,o morliento de sua; 
·.d·ecretação, ·sujeitas, e sujeitas im.plicita inconcUcional e ' irretractavelmente 
ao conhecimento .e á .apneC>iação privaÚv·a do Congre.sso logo qtbe este se 
reu:nir, eis o que cle'Clal~a. · por sua v-ez, o paragraJp·ho 2" do, citado ar tigo da 
·Constituição, q uando ass·im as en!U'm.era: 

· · lo, a deci·etação -em iqg,ae: não :destinado aos ·réos de crimes comnnuns; . 
zo, o · cle:ste,-ro para. outros s i tios do · tG:rr itorio nacional . 
E se a a.ttribuição para -conhecer dess~s medidas . e seus motivos é priva- ' 

.t iva dó.,' ·Cong-resso, · é bem de vet·, d~sde logo, ·que, sem violehcia á s igrÚNca· 
ção natural elas palavras ela lei e ao. seu. ·se):J.tido, não ,podeJiá, n ão deverá o 
Judiciario conhecer tambem ·de •taes me(JiéJa s a n tes que o Legislativo, fa-

-~_ndo-as •suas ou -C(eiíapprovando-as, j..enh a .por :um destes dous meios exÚ-1 
c ido a grande ümcção •Co!lstitudonàl que l'he caoe na m a t e ria; h~afandq-se 

. a·ssim· .ele ·actos do Executivo que, l;lejai:n quaes ·forem as ci rcumstan cias ·de 
sUa. :rnaniife"stação, nunca escap arão aÕ acl ?'efe?'enàwln do Congresso. 

. . . HaVJer.i<j~; ;1a ·hypoth ese \conttr ru'ja, con;c urrenc:~a '.cte .. competenlc\1as PDl1 
\ parte dos ·dous poderes, ficando qesta arte sem. valor, sem signific3.t;:ão ,6 sem 
l!enUdo a un !cla de de .comJ)erencla. que · se tra du·z pela : qua:lidàde cl~ ser P:rl- . 
1>~titva ·elo. Congresso. · ... , 

As -alludidas medidas são, pois, actos não .perfeitos · ou não acabados 
,para o J"udiclario emqu,anto. permanecere.1n -como actos elo Executivo, ema-
~ados de sua. !nlcifttiva, pratlcad·os e s libsisten:.tes , sob sua unica e exclus.iva 
· l'€l'p.onsal:)ilid.a de: assim - o •prescr'evem os t extos já citados da 'lei constibu-
·cional, assim o exigem ·.os motivos da ordem 1JOlitica . que por sua gravidade 
Jnt.rinseca podem determinar o · tre~êndo recurso ele uma .·s uspensão de ga-
ll'antias ainda J.)ardal no ·reglmen den:ioc;·atico adoptado ·pela Const ituição . 

·As' medidas que ~ ~stado de .. sitio ,pócl ;;· Í~gitimamente autoi:izar, no. tci-
eante ás pessoas, .são sómente aq.uellas duas de que me ·tenho occupado, e 
·lJma e .outra dessas medidas, jâ. a . prisão, }á o cleste:rro, são f~ctos ' que, 
uma vez provido pelo Ju!'liciario um recurso de . habeas-corpus, iinpetrado 
como Tell)edio contra ep as, terão ipso facto cessado de existir, cessan d.o ·desds · 
J.ogo .para o ·detento a da d'etenção, como 'pa:r:t o desten·ado a do desterro ~ E, 
nesta bypqthesé, que restaria ·vara ol;>'je'ct o qeSSfl competencia privativa elo . 
ü:mgress'o sobre semelhantes medidas? 

. Levantadas a s pri~ões.' revoga clo·s os desten:os, p or decreto do- judi.cial, . 
como poderla o ' Congresso .manter tÇtes medidas ou decidir-se por s-ua per-
manencia, quando assin~ .. o reclamass~m os interesses de paz e da or de:m 
']mbllc.a? 
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, PreNder ou dester rar de . n ovo lncli vidues já benef-iciados pelas sentenças. 
do Judiciario e pel o!l mesmos motivos já ·apreciados .por este, lfôra; ·tentar·. aO< 
me.smo tempo contra a .a utoridade dos julgados e a independencia e atLtlo-
.nomia do Poder JuLgador não decretar as medidas já anni:quiladas pela 
intervenção daquei!e poder, quando julgadas indispensaveis, fôra em certo!~ 
caso:; -deixar de per\g·ru· os grandes interesses de ordem .politica que j~st1fi 
cam a provldertcla a o s1Uo . 
· Não ha. pois, neS'k'l. especie como separar o cacto politico . dos direitof> in~ 

divlduaes ger·i<los pelas medidas d,o sitio; e foi precisameüte .por isto que ae>-
legisladet· consti'tlünte não escap ou a declar.açao de .que sobre taes m edidas; 
se exel'Ceria, com? · scYbre seus motivos, a competencia pri:vativá do ·con-
gresso . 

Inconvenientes .podem resultar, sem duvida, d!L possível prolongação 
dessas medidas de coerção pela demora que p ossa 11aver n a reuniiÍ.o do. Con-
g r esso; ·contra 'taes in convenientes, porém, ahi está ·Conierida ao Executivo 
~I" :art. 48, n. 10, {la Constituição a faculdade de convocar extraordinari,;_~ 
ment0 o C011gresso, remedio de incontestavel efficacia sempre que se pre-
sumir nos representantes dos dons poderes consciencia do dever e intentos 
r ectos; n~m com abusos é . licÚ:o argumentar . • 

·Releva notar, no en1tanto, que esta ma teria importante e ·gt·ave . como ê• 
)fucha -se ainda desprovida de lei regulamentar, fa'lta est a de que provem; a . 
rnen ver, as maiores d!f<ficuldades que tem encontrado o Tribunal n a ;:tppl!-
cação aos casos · occorr-entes. dos ·princípios g-eraes consign a dos nas ;>oncas 
disposições que a .Constitu ição off'erece sobre assumpto tão d~fficil e· com-. 
,:plexo; ·e nessa lei de t·egulamentação, tão anciosamente. esperada, -prece~to. 

· dever1i ser edita do tornando obrlgatoria a convocação extrao.r·dinaTia d-o Co.n-
gJ.'esso. ou sua reunião de pleno direito, sempre que ·houver o Execu1;iyo, :nO· 
r ec·esso {laquelle, decretado a pt·ovidencia do sitio para um ou mais ,pontos 
do terrl t oriq . nacional. · 

O precedente da .França, onde uma lei ordinaria (lei de 3 de abril - <i~ 

1878, a.rt. 2°) lJl'escreve a rettniã.o de pl.,no direito das· Camaras dentro das. 
48 ·horas seguintes á d-eclaração do estado de sitio .pelo •Presidente da Repu~ , 
'blica (E. Fi erre, T,·ait'. àe Droit Polit. EZem. et Pa,·lam., n. 55 6, ~n.g .. 563)· 
n ão enQontran.'lia, segundo ,Penso·, aani}\iado razoavelmente a;qu (;\'lle pra~. 
cbst.aculo de inconstitucionalidade no regimen da nossa CoÍ1.s tifuição que de 
fórma •tão POE!itiva suj eita a o juizo po!itir.o do Cm1gresso o acto do Pt·esl-
d.ente da R epublfca. 

Penso '' gora, 'portanto, .no · tocante a este 1Jonto de doutrina e in terpr€11-
t!l-çãu da Constituição, como pensava na ~poca .dg julgado a que ·allucl~,. o· 
accórdãc; supra; e se a despeito de ser esta 'ainda a minha convi cção, con , 
cedi e.o paciente a ordem de ha.beas-cormts que lhe ':eousou o tribunal, é . qu~ 
entrari1 na .especie destes autos circumstan cias dé ;facto e elementos de iPt-e·-

ciação jurídica .que alteram profunãamentl3, a applicação do direito. .. 
Assim é ·qu e tenho como ap1n·ovado }Je!.o Congresso o es·t.ado de sitio qu~· 

vjgoraJVa ao tempo da prisão do paciente; e ass im .penso: . .·. 
1'0 • ·po.-que, achal'!do-se reunido d Cong1·esso desde 7 de maio e desde· 

então ·funcci onando, durante tod o este largo espaço de t empo, ' nenhum aeto, 
n enhuma .providencia clelle emanara em signal de desapprovaçã0 ·quel' do-
l':itic decretado pelo Executivo, o qual aliás termi·nou a 3Ó de junho quer das 
~nedidas qoerci'tivas empregadas POr . éffeito do mesmo sitio; co;,tinuando, 
pelo contrario, sempre presos e a t é. ao que parece, conset·vados nas n-iesmag. 
prisões, tari.to ·o i;>àclente como a•q u elles. ou tros cidadã.os que têm vinao i:J.i:eF 
cedenfem ente impetr ar · do trib1.mal o1'dens de ha1Jeas-co1'p1t.s e soltura · r}oi~ 
eEtE' meio; 
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, · 2°., ,porq.UE) . a lém desta presumpç;ào hauei.da do s!len·c!o do Congresso em 
·: ,t;;,1 emeri,encia, ,seu acto am1!}lia~;J.do ' · at~ 31 de agosto u~timo, GtJpós . alguns 

(lias . de in.terva llo, o precedente sitio da in~ciativa do. Executivo, outt·a ln· 
tençã.ó não trad'Uz; no meu concei'to, senão a da mais compJeta e inconàic!o-

. na! a-pprovação dos actos do outro poder claro e terminante como é o pre~ 
·ceitü óa lei quaonclo elis.põe qu·e - Logo qwJ . se ?'eunir o Oon,gresso, o Presi~ 
dp 1.t6. da J?,ep1~blica. l·he ?'elata1·á, .?iw'tilvando-as, as m.eà4das ele exceqJção q?t.e 
houverem s·iclo tomadas, -

Mas, · approvado ou não ·pelo Congre.sso o .sitio subsistente ·na época d~ 
·prisão élo :paciente, a este· era devida ew. ·toclo o caso a ordem de habea,,y-
co?·pu.~ que impetrara. O est::J.dp de sitio, não é, não signLfica, ·na theoria dOJ 
11osso C!{peito constituci·onal a ·cessação .de, toqas as garantias qu·e a Constl~ 
'tui<,Jão offerece, mas .simples limitaçà._o de algumas dessas mesmas garantias; 
.e no tocante ·ás pessoas, como esta expresso no § 2o do al·t. 80, todo o cons• 
trangimento, todo eegimen ele exc'epçào consiste apenas na detenção e1n to.., · 
1gare5 não destiJ;lados aos réos ele, c.rimes communs e na remoçãD dos suspei• 
tos para outros pontos do . territorio nacional. I ·. . 

Tudo ó que não fõr . isto, ou 1\ôr mais . do que isto, já não será mee1ida. 
lega~ ·a utorizada pelo estado· de sitio, mas violencia ao direit.a e á liberdade 
iJ~dividual . sendo então legitima" e necessaria a intervenção do Poder Judi-
·dario e ~bivel a · g·S:rantia supretn~ ·do habeas-Gor'!J)1~s, seja dentro ou fõra 
C) o periodo elo s itio, .seja a;n:tes ·ou depois do . voto politico c1o Con;gresso, 
•quando precedente 0 sitio da iniciativ.a · do Executivo. , 

E assim é ·cyue ·O habeas-co1'1J1LS, ainda na constancia d·O sitio, será meio~ 

semp1;e legitimo para .fazer cesscàr · a. ·megaH·dade da, prisão de suspeitos de eri- ' 
me~ politicos em . cm:'ceres destinadós aos .réos de cri•mes communs, impondo-se 
:Por · essa fÔrma aos ·.primei·ros o sacriücio e a violencia. de uma promiscuidade 
que a ConStituição term·inantemen,te prohibe; e assim é que o habeas-co1·pus· 
seria ainda meio legi:Úmo para o caso em 'que indivi<duos não militares e não 
suspeitos de .delicto·s de nwtur,eza .militar fossem, 1ne~1.no sob o. reg,imen do sttio 
s1,1deitos .ã. lei' mrur.coia.Í .ou á jurisdicção elos trihunàes militares, •com trans-
gressão .da regra de f Om:petenci<L E)statuida no art. 77, da oC<Ynstitu.ição . · 

A · s1Lpens-lo1t of the wri-t o! habl'ias-qo1·pus - é 'no .systema do direito 
constitucional dos Estaldos Unidos, ;:t. . medida poli<t:ica correspondente á d.o es-
tado ,de sitio, com as .sáhias ·precauçÕé8 àdopt'adas pela nossa Constituição, .que 
ainda neste ponfo, se inspirárá n ruquelle. direito; e· .o .que é, a!li, o. ·regimen da-
quella federação semeJ.ha nte medida, . mostra-o perfeitarrienrte, com a auto-
ri'dade <C[ue , lhe é propri·a, ü publicista Pomer·I?Y, nos conceitos que passo a 

· traslad:tr. 
"What . is included · · wRMn 'this procedíng (a' suspensão· do habeas-

oorpug) ? • Wha.t :particular inea;sur<;Js may . the }egislature ~r the execut~ve 
.a:dopt by ~irtue theredf ? It is the cla·use in .the IConstH•uion i permiission 
for Congre·ssor Pre'Sident to àisregard, during· úhe contemplate~:l emergency, 
,ali those sa'fegua.Pds which tJhe Billl of Rights has thQ·own around life, liberty 
and propeM;y ? 
· ·; ·!f this be ,so, ll: p•owe1· moíit clange.rons and direoty ·opposecl to the ge1tera.l 
sptnt of the orga'l1li!c law, was coniferr·ed by Ia ngua.ge, w'hich effeltua1Jy con-
cealed· the .gratness oJl the gift. 

. ·, W ·e cannot .spppose. t•h1H s·tatemen who draftéd o r the peOJ>le mho 'ac-
oeptecl the cçmstitution, intencl~d 'to-'_gmri;t su ck an autharity to theh· rulers ... 
T·he ,. S1b8Pe?~sio1t ot · the · un·i;t, prose~ue · d emerüo commentador d.a Cot~stitui 

.ção ·dü's' Estados Uni~os, does not . in least afject · the uuthorbty· o ver a?'1'est; 
-the powe1· to suspenc~ does not e1icvble Oongre.s's to "allow· or the E:x:eO'ntive 
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·to make a·rres'ts whithout legaJ} cau8e1 or in a arbiÚar·y .. éna .. :ir<regula;r .;nuiu-
Mr · b1~t Tne?'cly 13nables. the ·· government to .detain ·a p.rrisonm· ar~ested trir 
goo'(J . caus~, for Q..t inclefini~e ·•.ji1n9 whithotd -t1-ial ·iJ?' · bail. '' Con.st. --:Law. 
n. _ _.7-0S, 'pags. 592 e -59·3.) . · · ' . · .. · 

A medida . da .. suspensão . d9 .. ''hab'ea~-corpus" não produz; •. p-ois; nos · E!Í-
tados Unidos, -outro effeito que ·não seja o de investir Q . Qóve1"llo da · faoui-
daJde de 'ter em CUStOdia, !pOr· tempo .' indetermdn!LdO (a;n . i~Y~,àe/iin'it(l -tVim3), sem 
julgamento e sem fiança, :imdivi'duos pi·e:sos '!)OI,' jÚsta causa; não. a utoriza 
outros meio-s ~u J>•l'oces:S.os ide. exicepção nãJO inJipOr;ta, em. ·s umma , )lma· si~ 
tuaçãÓ de ·~us'p~nsão ·completa dé garantias.. .. · • : 

E ·outra·· não é támfbem a situe;ç'ão. cteada -~éo estado' de sitio, ·,,diante M 
nossa ' Constituição, que .. á . medida da ,prisão Ilor · tetn.po_ ·indeterminado ·. a:c-_ 
áes-centou . ap!inas ·a d_o .desterro .. 

. Ora, 6-.pacient_e;all~ga- 1)-a •sua :p.et·ição. não,.sô q:u e se ·~oha ·preso. na Ca.sll> . 
de Corrêcção e ·a:hi sof>('J.;endo ~prisão eeHular, mas ainda haver: · s1do poS'I;o 
.pel~ .a utori.dad(l uê orp•rElln:dera á disposição d<;l cÚm'aJ _- .ccimmis'são' militar; é 
tanto . b'asta 'Para a · jus tiificaçã.'O .do in eu voto corucec1 enldo-1 h e· o . ~· •h ah'P.as , nm'IJ·Us '' 
i~,Petrados. ~ ;Aq,illno e Oastro ·. :Nego a pedirda or(l(?:m ,. de "habe:as~<cOr.pus.", · 
po1~que, .além de não · es-tar'· devi!daniente_ instrüida á : P.~r\ção, ' vê-se ·:pela :p~o- ' 
tpli ·a e;XJposição do ,paJcri€>nte <iue é 'legal a ;pri~ão ,da · que~~' trata, d•es.de- que fO'~ 
efféctua;da durante · 0 ·êstaiió· de \Sitio e por · motivo de crinÍe politico. A 
cessação do est:i.Jd~ · de siU:o,. · segun.do : a doutrLna ·deste· tribuna;!,' não im:pbrta 
1pso. facto a; c~ssa:çâo das medi!das · toniaàas d-ent'ro d~Üe, ·as qilaes oontinuam 
a subsistir emquail:to os aocusaàos n:ão : 'são suhmettidos: como· devem 'ser~· 
aos tribun~es .competentes, · pois dó contra~io fiearil!Jm inutilizadas ·todas aa 
pi.•ovidencias aC;onselhad!iS Elnl. ·t:a1. e mergenqia por ,gra.vés ·fazõBs :de ·ord~In . 
publiica. (~oo6l'dã:o de < 27 'de Abril .de 1892 . . : H ab'éas-eórpus 'ft.. · ·3001 . --"- An-
d1'aàoe Pinto:. ~ Votei pjila den~g;:~Ção ; dà. ordem de habeas•cor'pus, :poÍ-qrle: 
1•, sendo · de p~tição originaria, n ã.o. cabia ao· 'cion.hecimento : do tribunal; .e 

· -2o, além ·. disso," ref,eri•ndo-s~ ·a prisão cons:ervada de})ois do ~stailõ de sitio • . 
de sitio .co~n o ~n·olo;;gamrent.o da ·deten ção' em· yLrtude deste, a·i·nda nã<J es-
tava decorrido' o t:emrpo ' legU,.I para 'a formração da culpa;·· · 

· Assim· .resolvi o ·ca·so peJ.a:s s·eguintes razões· conf-orme '·mi-:ilha opinião. 
:'_ Qtiantq ao primeiro fundarnehto' . . . . . ' : . . . . . ·. . ' .. 

· · Este tribunal' é ··de reçurso; por via · de regra, e exceP,crioria:lmEmte têm' ~ 
jl!disdicção --o.rigi.narià, com Õ conjuncto caracter de privaÚ'\éa. . ·: 

: O ~· habeas-corpus" n ão , está incluído .nos ~sos especifica:do.s. p;~-i.·a ·sua 
compe.~encia · origin~ri:;t; ' pelo a rt. 59, n. , 1 da· ... 'Constituição ~_' R.épublica, 
·que ah~s .e consoantemente, na urt:ica hy.p.othese fj.g'lirava . de jtirisdicÇ_ãp sobre 
a!Iliella outra es~ecie, attrtb~iu-lhe, no ~rt. ,Ql, o .ClOJ:'!heC}rrf~nto .Pcii Via: d~· I 
·recurso v·o1untar1o: e deste '11)0d.o foi co~siderad-a "pelo.: decreto · organieo 

· .n. -8~8, de 1·8·90, · a rt: ·9• ·n . _'·IV~ a $Ua lluncçã:o· àe concedei· "liapeas-·~orpus", 
E . quanto ao .segum'l:o fund;:>mento. 
A :detenç_ã<J ;pes·soal,· ·como med~da · aut~rizadà ' do estado de .siti-o, que· sus~ 

•])enÇ!e . à:s garantias consti;tueionaes, partici-pá ndo da mesma _ 'natúrez!j, dá fa.-
., culç.ade de declarai-a con:fii3Jda á di-screção do Co.ngresso ou . âo P .resiàente ' da 

República, é ássumpto meramente poÚtico, concernente á :t"ação e . ~ão aoo 
-direitos indtviduaes, ~ e~cedente àa "esvhl;lra do Poder Judidarlo . 

Essa detenção; . sem a qualidade '·de pena, tem ó limÚ:e tem:P<ira.Tio · dÓ , .. 
Sit-io, que lhe serve.· de. causa oacasfonal: cessado :este '. e .resotabeiectdaa à-3 . 
garantias, -o· detento n ã o pÔde ser conseryadq em :Prisão· s~_ l1,àp. _ p.Or mÓUvo 
·de crime ·e para o processQ do Juiz~ com·petente. · 11 
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·Gonvertendo-s·e. entã.o a p.ris~o, _: politica do sitio em prisão criminal, -vigo-
niin para ·· e •preso, a ·respeito .de sua cont ·nl.!ada prisão cri'Iilinal ,._ as ·ga~ar1 ;· 
tias do · art . 72 §L14 e 22• da citada Constituição. 

Os abusos commettid.os. pelas autot·_q().des ordenadoras das .. me.didas re-
pressivas· contra l}S . pessoa-s no ~S'tado de . ffitio, não· são remed\a've 'S; :.qulli' 
durante, quer · dep-ois âeste', por :me· a· do, '' habeas-corpus ", que, na pri-
mE>ira hypothese, _·está ~uspenso, ·e, -na: segunc1a, n ão pôde versar sobre. COIJ-S',-
trangimento passado, corria . ficou .a deteúção polit\ca, ._e sim . o actualment.,e 
soffrido, .n a· conservada ,· p-risão, ap-plic;:mdo-se-l•liles ' s6mente o coàectivo _da 
responsab 'lidade dos respectivos m àlversüres, comminada. ·.no § 4° -do art. 80 
da · c:tada Constituição·: · ·· . . 

Independe, portanto, da .· p-révia .. aprecia-ção do : ·Congresso, confo•rme o 
§ 3'' · dest~- artigo constituciqna l, a qurul tem p.or ob:i-ecto o emp•reg'o . feito 
das m'edidas d-o sit'o ' contra as pessoas, o c-onh~cimento jud'óa;] do "habeas--
corpus" sobre argÚida iiiegalidade da 1>risão depo:s conservad:?. sem culp::t 
formada. · 

· N'este ·unico asp:ecto ponderavel, ca·rec'a evidentemente de base a -pe-
dida. ordem· ·de "habeas-cor-pus", pois que, tendo hontem terminado · o prazo 
do· sitio, e havendo apenas- começado - o marcado pelo art. 148, e ao qual :;e 
refere o-·art . 353, § 2o, _do Cod. de Proc . Crim., para a formação da culpa. 
não se dava · a ··nda .a falta desta, nos termos do art.: 71, § 14 da Consti-
tuição, p~r excesso dó respectivo p-razo, p·ara suppôr-se iiiega! 'a conser-
va-da _.prisão do p;etic:onarip. 

HABEAS-CORPUS 

E!a_bea-s~co1·pus - ~ Não se concede -a.o paciente pt 'eso pó'r · 
motivo polit '•co e por ficax esta medida si.u;pensa durante ·o 

-estado de sitio. ( :" ) 

Paciente - I.uiz Mor.eaux 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERA L 

SENTJ]:NÇÁ 

Vistos; ' .expÇ>•stos . e· cVseuti-dos estes. autos 'de petição de _ . habeas-corpu~, 
em que·.-é, pa-c1en.te.L uiz Moreaux, nega·IT) a o,rd-em de solt)J.ra ao pàci~p.te, _ eri-t 
face da info-rmação ç1o Dr . Chef·e .de Po•' ic ia interino desta · Capital, c1e onde 
consta· à -charcse . p·reso o d·ito -paciente por motiv.o po!itdco, e ficar susp-enso 

. o· h.abeas-C9TP1M em_,· estado de sitio. 

· · St~premo , 'l;;r-i_bunal . Federa\ 8 de Agosto de 1894. Pen:irà Frf:mco',. 
' \T-' -cé-:Pres~clente. - Piza 6 A.lme!àa, , v_enci-do. - Anãraàe Pinto\ - Aqu·'no (': 
GfL;st?_-o - Maceao S?ares. ~- José _ _Hygino., vencido. - C. Bm·atrp· Ribeiro. - - · 
Am.philophio, vencidq · Concedi a ordem de ' habeas-co1·pus _.por entender que 
o paciente não é , militar, não pó de estar . sujei•to á -. j.u-risdic,çii.o de um ·tril::mnal 

(.* ) Do · D f,1·eito, yol. 65. 

'I 
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militar, jurisdicção de excepçiÍ.o e por isso mesmo improvogav•el, como o 
confirma o texto -do art. 77 ·da Const 'tuição, quando exige como r.ondiçõeó: 
essenciaes da competenoiJa e funccionamento de uma ta1 jur.iS{iicção. 

1.•, a qualidade de militar nd e.gente do- deUcto; 
·2 .. •, a natureza de militar no prop.rio acto ou omissão del ictuosa. . 
Nem a cir·cumstancia do estado de. sitio ]:!ôde alterar o~ termos juri'dicos 

da questão•, j~ que' a p·rorogaçã,o da jur!s4icção militar· a ·pa:zana não · é 
nem se' confunde ,com qua;1quer · da•s duas uni.cas meid:das coercit-i·vaE q•u,e o · 
sitio pôde . autorizar. no tocante ás pessoas, segundo , O dfi·Spasto no o,rt. 80. 
da Constituição. · 

Foi voto vencedor 0 do Exmo. Sr. Ministro Ovidio de Lou!·eir<>. 
O .Secreta·r1o, Jo5.o Pereira do Couto Feo·ra:!-. 

HABEAS-CORPUS N. 462 

Habeas-co1·pus - Não se concede a ordem de soltur& 
quando o paJCiente se acha preso po~ ·Cl' ime politi!co, embora 
>!'ecolhido á Casa de Detenção. (*) 

Paciente - Anto1,1io Rodrigues 

·SUPREMO TR!B'QNAL. FIDDERAL 

SENTElNÇA 

Vistos e ·expostos os .presentes autos de petição de habeas-corpus, em 
que é ,paciente Antonio Rodrigues, negam a ordem de soltura ao ; paciente, 
attenta a informação do éhefe de PoLcia desta Capital, em a qual declarn. 
.a .natureza do crim~ politicc imputado ao ' paciente. 

Supremo Tribunal Federal, 31 d·e Ja.neiro de 1891. - Freitas Henrique • 
. Pt·esWente. - And-rade . P.into, ·não conheci. - Pereira Franco. - Barata 
.Ribeiro. - OV'idio de Lo·t~reiro. - . -{l..quino e Castro. _::_ Jo·sé Hygino. 
Vencido. ·nos e.tttos vê-se que o paciente se acha preso na Casa de Det-en-

1ção por motivos poliU.cos. . . . · 
Concedi a ordem de soltura, <:orno a tenho <:on·cedido em casos idenUco>', 

porque, sell'Undo o art. 80, § 2.•, n. 1 da Constituição, as prbões decreta· 
·das em estado de sitio por cons:derações poli'ticas não podem ser eUe-
ctuadas em lugares .destinados aos réos de crimes conirhuns, como é a: Ce.sa 
·de Detenção. ~ 

A prisão do pruci-ente •é, pois, illegal, não pelos mOtivos que a determ·-
naram, attento o estado de s itio, mas pe1o lugar em que elle se acha de-
tido, e ·por isso <:abe .no ooso o habeas-corpus. 

A .suspensão de~te não pôde ser absoluta ~; mcondJ.3ional, quando .Umi.-
' ta.('f,r, é o poder de tomar medi-da:s de. repressão contra as pessoas conferirl.•.> 
·a.o Poder Executivo pelo mesmo art. · 80 da Constituição. ' 

O excesso de poder no exerdcio de , uma tal attr.ibuição impolikt offen-
~a do direito individual, que . está sob a pr9tecção do Poder .Judiciario. 

(*) Do Di·reito, vol. 68 .. 

-· 
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Confot·ma- ~e conr esta .intelligen<:ia do art. 65 , 3•, do regimento do 
-~Bupeemo Tr,bunal Fedeuo.J, mandando qu11 este tl'ibuna l se decla r e in com · 
petellte !}ara conceder a ordem de habeas-cor1nbs, se se ·tmtrur de meà·id(L de 

· :1·epre~scio _au.torizad'-' lielo a n. 8\J d&. C onstitu.ção, emquanto dura r o est <-· 
-<:lo de sitio . 

Ora, a medida de que ~e tra ta, i-onge de ser autorizada, é expressament6 
1>eduda pm· a:quell<= ·artigo e, portan-to, ped·b b justifi-ca. o h•J-bea,ç-corp·ns. 
como recurso ,_ co.nstitucionaJ 1Ttstnurdo p«c&. todos os cas.:>~ em que o c>· 

'- dadão .soffrer em s ua lib-erdade indi•vidua! um constrang~mento não autori-
.7-ado pela lei. 

A n-resma doutrina é sus tentada por Alc01·ta: 
"IPuede suceder t ambien , diz elle em s eu livro intitulado Gwrantias Con.- ' 

11titu.cionales, a ü. Z79, que e~ (Póder Execu~tvo) dict~.: medidas, que nó 
-es ta n autcmizrudfrs, .condene y aJYli·que penas ... Qual será ia consecu encia ? 

Que r emedio tendrá todo esto. · 
·La medida y sus ap,plicac·iones son, "sin . duda, disorecionales, p-a ro lo son 

-e11 los limites que la co·p.stit:ucion ha determinado a su respacto. 
La 'irresponsa;bilidad · a;b}3oluta ,non c-uad1·a bl:en con e-1 orga nismo d o 

nues~ro r eg ;men de gobiern-o, que se funda en p·rinc-ip-ios de gara ntias reci-
procas, y parte de Jà liberdad civil, · como de la política . .. 

Asi, en los casos a que nos hemos referido, existe respohsabil ida d, y Ri 
jJ.ace -efectiva por el jui.cio que autor-isan: los a rtículos 4·5, 51 y 52 de la Con-

,stitucion, en tanto h ary -un mal d esenpimo 6 un deli'cto en el yercicio ..Pe· sus 
·funccion es ; pero declarado e! estado de sitio y exercitadas las f!1,edic1as que 
-o.uto?·isa, e! particular carece de todo recurso cont·ra e.Jlas. 

1Sin enbargo, en el segundo caso, e! par ti•c ula r tiene que en contra r el re-
,.meé!io de hacei- e-fectivo el derecho que consagra, en e! momento mismo en 
-que se ·pr-oduce; y entonces parece logico sean los tribuna les de justicia los 
que deban ampa~·arle ... " 1 

Piza é . .Almeida. Vencido. De ·a:ccôrdo com .o vo.to elo Sr. Min is tro 
. .José Hygino . 

.,. HABEAS-CORPUS:\~~ : 
: ;~ .... 

Habeas-corp1~s pq·eventivo - A f a lta de cbmpà're~imento 
do impetrante, com causa justificada, e a da inf orrnhção d"-
a-utoridade competente não p rejudica o julgamento. 

Concede-se a referida medida supr a a o padente Prod!t-
mado d~puta•do federal depoiiil de sua p·rtsao, ·embor a se ·te-
nha evadido da mesma na época · em que se acha va decre-
tado o estado . de sitio ( *) 

Pacient_e - Bacharel José Gonçalves Maia, deputado federa-l 

JUIZO 'SIDOOIONA.L DO E STADO DE PERNAMBUCO 

PETIÇÃO 

Jllnw. "' .Exmo. S1·. Dr. Juiz Seccional do Esta.do de Perna-rnb ·~tco. - () 
'Bacharel José Gonçalves Maia, jornali1>ta,' deputado f ederal eplo 5• distri'Cto 
<de Pernambuco, preso em 14 de Novembro de 189_3, em virtu de do estado )a 

('') Do iJi,reito, vol. 65. 
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·Sitio_,e . r eçolhiP.o a o ·Jjls ta_ao ,Mqior do14~ batal·J.'lão . ae infantarilj_, evadido da-
Ql1elli\o. p·risão'. J~m,; 21 , ~e .. Fevereiro · do c9rrente ann.~ ,. e a_ctualpú~t;te foFa~id~, 
v.erp., _ res:peitpsa,m,ente, p erante es~e juizp;_ em nome da lei .e ;t'ão sõmente ' n~lla 
f·undado, requere;: uma ordem. de '"-hru.í:leas-'corpus" ·l!reve.ntivà, afim ·de nl!o· 
~(;rii:inua;r .So'b · ~ ~-.Yex,m.;:e ' da wm•eaçij- ' de uma pr'isão 'de todo' modci i'lfegá1 . e 
'Y!~]eil:ta .. . · · :·-~ , -:j·: -~:·,.:.~ J1.: ?. · .~-:.. . -~··· --4 ·v _-r 

. o · impétra p.te _f·undam .. enta , o . . s e v ... per).Íd~. nas , Çon.s.ide_raç_~e1! q,uEl :·expenda 
em .segui·<ila · e · para :·ell<!-11 p,e<ile . a ,attElnç;ão,.- de. y . Ji)x .. .. , . :~. · . _. __ . _, .. , 

, . !Preso _a l4 :iie :N.QY.eJ11·h~Q ~o , ·anJ?.o_, :p,a B(3aJ'-' . f()I 9 ~. im!J.*l,tr~Jil.te. ·re~ol-hi(Jo · 
incorp.mu_nicavel ao -Esta do Maior do :1!4° )3a:ta}hâo. , · ' (.,[' : . , ' • .... 

Essa detençãb em . laca! .especial, no Estado ·Maior de um regimento, em . 
luga~· - não -des ti.n a elo á p ri;;ã,(, ele eriini ripsos ' communs, :~sem ' q ue' ó tmpe" 
'trante tivesse ' diréito .a é;sa: ~egali~ se~ã~ · .PBÍa · nafureza de seu deliêto, · pi·ov<i 
13m f~ce da :lei . que o éFi~,e · · q:u:~ pÓn;entut·a 1he pu~'lesse ' 's ei' jmputa..i.'ó 01''c 
de ordem excl u~ivamEm't ·e ·;adüc:J,, s~ bem q·ue ·'at.é 'Hoje 'o impetrante' ' ign01:e 
a . fõrm~. material desse delicto. · · · · · · - · ·· < 
' · · ·· Com ~Úeito, o. ·.à rchivo d'a· c·asa di ord~m io '• 14~·· 1:\àtalhão 13, se ào im-
pPtrante nã.i' falha á mém:óriá}. â fl. - ~ ,9;1. .dp Ilvro do deta:lhe de 1'5 Ç!e N'o , 
<vembro de 1893,. menciona . a nota de se'Ú, l'ecolhlmento, 'mas a o . ocõntrario do· 
que consta - el~ ciG't;·os companheims, nã·o declara o~ .motivos .dessa · pri~ãà ·(· e 
mi relação dos· pre.::ià~ . ria,; · 'p,a r te:; diar' as do·s offi'ciae~ · cte ' E~·tadÔ-Malór. tlu:. 
t q,nte toel~ '9 -tempo .'d.S; 'sua det~nçã@, 'ne:r:llp.inía v.ez' se regi~trou . . a: sua nota 
de culpa! ,, · · _ ; , 

T anto ba:staria .para acr~dltâ:r-se .que .esse .crime.· não p3!ssava d,e -mé.ra 
ficção. . _ . , . . . , , . 

·ne um in.terrogatorio, por"êm,' fefto · ao . impetrante ·peJa.;commis.são·: rnilita·l' ' · 
· com.)JOsta: dó honrado Coronel Claudio • d.o Amaral Sa vag·3t; .do _ Maj ~r Ça pit u .. ,. 
Jino: Cesar ,Loureiro e 'do Ca pitão Agnel!ÇJ L()pes Eereira,· deprehep1de.i.I eiJ;é 

. que o ·seu cr 'me poeleria f_tli a r-se porven•tura ao factol de .. ter· asstg-nado com 
outr·os compa nheiros de ·r·edacçâó .d'A Provi.ncia ··e ín;üs amigos, ,t!tm bmletim 
de 'protesto contra ·a suspensão daqUe!le oi·gão, antes \'!e ser'· COJ1-hectdo o. de-
creto de sitio para es,te Estado. · · ' · ' .. · · · 

O impetrapte não entrou nem entra na apreo!aÇâo ·elo · acto do 'G9v:erno . 
Hontern, a sua voz, a voz da cà:ri'sc~énciá de. seu. direito, despedar-se-h:a .. de 

··encontro ã.- muralha .do sitio e da · i.i:lccm1muilic'ábÍlidade . Hoje, já pouc:o apro-
veitaria, á sua defesa : o ' seu, dire'to . t el?-1 outro.s .fundamentos. ind:scutfveis·. 
.. O facto é que do >, parecer da q)Hilla cr;mimis ~ão -mi' ita,· ficou· -r egistrado 
.que do . iptenogatori.o feito a: -toelb$ os. ' pres0s, ne nhum ind''Cio de cuJ•pabiÍi" ' 
dade resultára. , " · · · · · · · ' 

-:!')ão : obsta nt,e, o ·irlfpetraÍ}.te cpntlú:uou' . Preso -e incommÚn1cavéi. 
'· ::l"ão lhe v<.tleram o principio de· e.quidade, qu,e o pcinhà, no pla no d!il~ seu'J 

<::o'rnpanheiros Uvres, nem à paz vub.Jica ex'is{e'l'l.te, i!~ q.ue\ 'ell.e nunca- p·c;<;let·-i,a 
r.f'r uma ameaça, _ .nem os seus . s"nt!mentos· re pub!iCfi,'llil~ ' em · U!'l"La .épo ca em 
que _ esses s-enti-mentos eram" . .-p.ubl!camente · .fl edielos, ·nem .o .seu c~ra~ter de 

. ca~ndidato, . a uma ., ca deira na r epresentaÇã o na\;ion:i.I '---. não .fc)is·e es~e o s~u 
cnme ! - n a s vespé~as de· um p·Jeito · 'travado !1; sombra , da Jet . . ,.. 
, O esta do de sit' o acorr-entava-o . impla cavelmente á pr' s ii. ü! , , 

No ·espirito do impetrante a id~a da ., evasã,o ,o· 1:30rfho dbun: ~lo de todos .os 
presos impõe-se fixa e dominadora; e ené' realizou-a eín .24 de Fever~i-ro·. · 

, <~ . .iJ.rlf")etrante dispens·a~se de·, entt·ar em largas coa s.'de'riv;fie ;• sobre . ess.~ 
'·evasao, que eue : reputa, ·nas- s~as . condiçÕes, ' sacratíssimo d-i feito de . revolt;a 
11?q tra : ll .· .forç":. mater_ial ~ inj.ustificavel de uma vió'en cia· . . sé ,aos tJe;-~fJ.~~ll
dOl' pmlt,co~ nao foi· aiilela e nu•nca negado o di reito d(1' subtcoh't'-se l'ts gàtnis 
dl) _persegu1dor, · acautelando-se na !uga, e recolhendo-'se á . protecç'ã·?· 'discre-



i:a 'do ' homis•io' sagra'do, aos ·evadidos; pelo mesmo ·.motiVO/ da.;;' l.Jl'ISBCS' '!}O!i-
···tH'ÍÍ§;, \yâd:imê as da: ha'tud;~Zà 'daquella ' 'de ' 'que . era; ' victirrta . v 'l11ipett•an.te\ .. • 
so'ó1.'é 'a~~~ syin t>'1ith1a· .. ;frl:!ti '·.:acolhe . sei::iJ.pl:e o· deSprezo do :p-erigo e·,. o ;• sacl'i-:: • 
ficfl· pes8ua l ·-por ·'uma" ca:Usâ .' E, sé: ·aos que· :fogem';:-eJdste • o· dfreito; . ·;tos·· cfúe 
se"évadem, 'cabe a · sympathiâ e o· res1Yeito pal'a ·reÊàrçb do ·direito:. ' · · ., . 

' '' Se ·· erh Slia ·:consciencia·· de". hól'né~ publico ·não.: esti;ves,Se .varrida•· de tnoJo 
.ab'áoiü'to a · mener· soinlJ.ra' de ·aelic:tuosida'de . de · se u ·act'o; : evadindo-se. de uma 

, p'risfro' <i e Estadó ''ê· foragü'ido-se para esc·apa;r' :à , uma penseguição· poli tica, ·. o 
inl:p'àtrante íi'ia buscat' 'ii'a s" paginas ·dá Histotia,' na vitla--·daquelles ·que· m'LiS 
têm sef·vido e honrado a 11\un:anidade .ho maí0r numero dos ·Que: m ais .têm .. 
.lutado p.eJ!l •col}lll.liSté!- da . li)J~rdade humana .. um incentivo e uma emulaç!:\,o · 
.Par,a, .. ~J, . P.asso a,rrisc<~fç'!iss imo · ,çlq~ ~e1,1 <\, 24 , d~õ . Feve1.~ eiro. _ .. . . . .. . 

. ,,. S'e o. ll~1l?l'~rante e,ornrrtet.t()p .JJn~ ·crime foi · o de ~e . nao ter .sub~ra~1do á 
r>rls.âu ~ ·como'" o fizeràm . todos e,sse$· distinctbs companheiros signatanos do 
boi(d im 'á ê ' l4 de 'iro\iertili l'o ·e q·ue ha uma ·po1:ção de mezes gozam ·a liberdade 
,dàs rua~. " · ' · · ~ .... ~ - .... -· · · E-~- -· ~ · - , ·. · ; · · • · .... .... :. ·· 

"-''rus~~,··(h~A '' Jin\.;''; ti~sri.i:l~t/no 'seu· ber eb1'o as ' p1' opo;\;ões cf'e ,-úmá .íneil cia . 
~ .}i;vasão .. ~ra ~m , t}e~er de _ consci~n•cia; . . . . . ·· 
., .. ·~ão .é. m ai.s gta:Ve' ··<t posição ao · éyad\do ]:levante a _ lei escripta . Ainda , 
mais ·: ·~e} l e. estâ.' r61·a'· de' 'seu ·a lcance €;· quando eila o pudésse a:ttingiÍ·, se·ria · · 
pGJ,ra rês'v·ãtar' ·na " com·ada · invuh1eravel con1. que o· dipiqma de 1'epres'enta nte' 
-<ta soberania nacional resguardou a sua pessoa . · · 

.. I.A.'tê' lien'l üo-ü.co o ' imoetrante 'nãó ·pódia invocar em seu auxilio a 'p·rop'rJ.a 
prÕ\:eé~[o da le~. nei).1 .. 1n~tsbr para• que · no · c~s·o · de ter commettido ;m crime 
s" .01 f·ízés·s·ê ' rmssar 1'>elos éa rhinhos · lega es a tê a ~pumção ou à. absolviÇão; ::1 
estado .de - sitio 'suspendia a exec.uç;ãc. '([·a le1, tolhi<t os · orgãos ·da Ju~stiça e · 
deixaria· s emi: éco os protestos ' da.'s ·v ictlma s 'se con1 ·elles não lhes a ggra v&<:se 
.u sorte . J,·. •'' • .,\ 

. o,·. a na tlieina,.' por~érh , :foi le:va ntatlo; ·o ·estado . d sitio ces'sot; pa·ra· a 'Patha 
' , pt;rnam]:n;cann; e a lei énl:rou em ex ecução . · · · · · 

.O impeü·a·l'l·té ··neg~1 com t oda a · força .- de . sua· cons'Ci-encia , · que · uvesse 
c:ommettido _'gu,alquer . .' cr.ime, de natureza política . ou não poliüca, . a men,os 

. -que s eja r;orisiderado ·crime o ·boletirn que .. as9ignou com todos os s eus com-
panl1~iros ·livres. . . . ... . 

Sr .. Ju·iz, · ·terá 
d' A P1·ov incia, 

·.N esse boletim; que correu ·a .pub.Ucidade· e .{·que V . Ex. , 
·Cettamerite' lido, apenas s e protes tav a , ·contra ·a suspensão 
in,t.f')s ·de conhec:ido.··o de ereto .·de ·sitio. para este Estado,, 

·. Ql,la lque l', por~m . qqe,·sej'l; o cP~·m.e que a imagina ção offi'Cia.l .possa impu-
tar-lhe, esse crime não a1rrastariac hoje · .á prisã<:> O·. impetrante. · .· . . , . , 

, Nem. se · o, pretenda envolver .,nas malhas das· d.uas ·leis numeroq -1..68v de 
28 de Fevereiro, e . 1. 685, de · 5 de Ma rço de ·1894, decretadas·· ·pelo Poder ;Ex.e-
·cut-ivo. , . , . . . . . 

.... ,~sses. '~à~s. decrc'tos subrpettem . á ~)ll'i9d i ,i;l'ção Q.o. fôro Ínjlii;ar- : os' ' crimes 
•que . ,Po(yelittini. s·e relacionas~em ' com a revolta 'de Setem.bro . . 

, ,,' Mas ~entro m ésfjlo. dessa~ .. duas leis .aé ~uen'a, ·.e1~1 cada \un d.~'s ::;~us ri~
m (J,l'O§'bs . ar.t i•&'os; ··os ' ~i!~ e~ ·s~ :. ~chain tão . cla,ra inelite . definic1.os que, a1nda · 
me~I!l~ .ql! e. ell.es .P.u~es.~.e~ pres,t a r-se ·á;! mais .bi:;:arrrus .e ç~pricho,sas. ·inter-' 
pretaçõé's, não al•ca nçaria ni ·o ··'impeti•ante . .. · · · 

··Pre'So.s a 14 de Noveii:rb'ro; "i)arece que o "seu crime deveria ser anterlot· 
.aq .. ae to .:!.e .s]la prisão. Aquelles .decretos .nã.o podem . t~J r effeito r etroacti,;.o . 

. ,. Ó, Ímpetrante~xime~se, 'poi·êm, de ei).t \·a~· e!~ :quaei qÚ,é"r : c'O!lSid~Í'aÇões 
sollf e .·<;> ~ pni•tl <i!i·pio de não r(ltroactiv idade de i eis ·. ·o·· que. eíl!'l 'dissésse. nã.o feria 
.a.Jp,r!;;i . dos ·,ca-;;os jul?~dp~ . veio , P.o<'Í~r co!ppe tent~. ." . ·. . ·. - ,. · . · ·. .. · 

,· l'l,e o .. impetrante tivesse de ser julgado .. de acicõrdo com ãcitrelle!l ' dous''• (\.:;:.: .. 
<Crefd~; : [; 'sua c 1usa chegarià ·fatahnei1te até· o· Supr'e~1o 'T!·il){;na i · MilltaL · ··· 
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Pois bem; é esse mes~o Tribunal quem resolve terminantemente a. 
questão. em seus acordãos de 28 de Março, 6 de Abril e 4 de Maio deste annr.>.' 
todos cital'Ios no ultimo acórdão de 20 de Junho, extrahido do "Diario Otfi-
cial" e pub.Jicaodo no "Diario de P ernambuco·· de 7 de :l·ulho o ultimo, acór--
dão }}roferido por occasião de j-ulgatl aquelle 'Tribunal os embar.gos a presen-
tados !i sentença anterior, pelos capitães- Luiz. Mat':a de Beaurepa.ire Pinto 
Peixoto. R aymundo Frederico Por Deus e segundos Tenentes A-loysio CarloR 
de Almeida e João TheO'dorico Gu<thyra, presos J>Or terem adherido á revolt·a. 

Diz o ac6t·dão: - "As leis }}enaes não têm effeito retroaetivo, a menoS' 
que venham melhoror a situação do del'inquente." 

'"A nossa Constituição nos arts. 11, § ao e 72 §i 15, estabelecendo tambem. 
"a regra da não retroaoctividade, declara ao Poder Legislativo que não pôde· 
''I>rescrever leis retroactivas e ao Poder Judiciario que ninguem será sen-
"tenc!ado senão em virtude de lei anterior . 

" .E nem se diga que na especie vertente não se trat:~. de 1€'! n ova por 
"estar ella escri·pta na· legislação.. • 

"Semelhante argumento é de todo ponto impro.ceden te e desa}}parec.e 
"ante esta consideração: se a lei já vigorrusse não haveria necessidade de a 
"mandar por em execução e portanto sujeita ás cegras protectoras do de!ln-
"quente . . 

"Nestas condições não podem os rêcn; estar comprehend!dos nos decl"!!--
" tos numeros 1.681 e 1.685 que determinaram que fossem observadas 'lS" 
"leis militares em tempo de guerra, porquanto na época em que commette-
"ram o delicto ainda estavam em vigor as leis para o tempo de paz, qu-,. 
"punindo o crime de q•ue são accusados os réos com penas mais branda,. 
"lhes facultam támbem o ·reocut·so do embargo." 

A Justiça militar, po.is, ella propria, resolveu a questão pelo seu orgãu-
mais alto. 

O impetrante é ainda um evadido da prisão de Estado em 'que se achava. 
A sua evasão está, porêm, f6ra do al.:!ance da· lei, ieja a lei commum .. 

seja a militar. São ellas mesmas que se eximem de punil-o. 
O pa.ragrapho 1° do rot't. 132 do Codigo Penal, d'z apenas: Se a. fugiiW. 

t6r tntentada. e etfectua.ãa, pelos mesmos 111·esos, serão pwnidos de contor·mi-'-
da(le cont as disposições regulannentm-es. 

Ora. na .hypothese, não ha absolutamente leis regulamentares que Ih•"' 
pos·sam ser infligi das. Evadido de uma prisão militar, só as leis militares 
poderiam ser-ihe apoplicaves. 

!Pois bem; são ainda os julg1ados do ·PO'der comPEltente q·ue vêm em au-
xilio do im}}etrante . 

Tendo o cadete Manoel José da Cunha !Bastos (Ords. do dia da Repar-
tição do Ajudante-General n. 173 de 1860, pag. 8) se evadido da pri·são em 
que estava, o conselho de guerra não en contrando pena na legislação militar 
para i:inpôr a~· réo e não se conforrrianclo com o que diz o art. 26 do cir,llgo· 
do processo, declinou de si para impô~: ao réo, pelo que appellou para a 
Jdeci.são do Supremo. Conselho MilitaJr de Justiça, o qual mando1L qu.e o pro-
cesso fosse 1·emettido ao conselho de disciplina, a quem' competia o julga-
mento. 

Ainda mais. O cadete Antonio Ritta, achando-se preso no Estaodo-Màior 
do regjmento, samio do mesmo e foi á cida de. O Conselho ele Guerra julgoll 
o rP.o incurso no art. 1°, titulo ao da Ordenação de 9 de Abril ·de 1805, e 
con!'lemnou-o a 8 dias de prisão no ;Estado Maior d.o Regimento. O Conselh()-
Supremo Mmtar, porém., j1ügo11. n1Lllo o processo por dev er set· o crime puni-



f\ 
. \ 

-741 

itn r,;orr/ pena. çm'Tecoiona/. e-· nüó oom1)eti1· a.o ·tri.bu.na/. tomar conheci·m.e11to WJ 
memo. (Ord. do d:a da mesma repartição n. 1.(}89, de 1874, pag . 1.005). 

Àinda m!l.i!< . Tend0 o furriel Francisco Isaa,c de Lacerda lle evadido d<> 
quartàl onde se achava p·re~o, escala-ndo as muralhas, o Conselho de Guet-r~ 
decidia que o ca-so de fuga. do 1·éo p1·eso sem qua/.q1ter violenoia (art. 126·, do 
anti ao Codigo Criminal) é- tão ·só-mente objecto pan·a providencia. d>isci.plinctr. 0-
Cons~lho Sup-remo ÚiÍitar· da Justiça confi:rnw1t a sentença é absolveu o rêr> 
da accusação intentada. Ab-solvendo- o ju.J.ga ,ptoceelentes os fundamentos da 

mesma sentença. (Or'd. elo dia n . 1.980, ele 1886, pag. 89). 
Quantos CaSOS ~ais citaria O impetrante em SOJ,I fayor!? . 
Por s-ua natut·eza •p-uramente civil, porém, está o i•mpetrante . fóra (\as 

provddencias disciplinares, e tanto assim parece ter pensado a _P_repria auto-
ridade militar do Esta.do, que -até h~je não fez n enohpma das dihgenCJas qu H 
no caso oocorren1. 

•Quando, porém, 0 impetTante pudesse ter Incorrido na lei correccional 
pela sua evasão, estaria e1~e hoj.e poderosamente a:broquelaclo no. art. 20 da 
Constituição da Republica , que diz de modo terminante: Os depu~ados e se-
nadoi·es, desde q1te tiverem 1·ecebido diploma, até nova eleição, não ' poderão 
sm· presos, nem p1·o•cessados criminalmente, sem pré-u•i.a licença da sua c ·a-
~n.ara, salvo caso de fla.grarnoia em crime inatiançave/.. Nesse caso, levado " 
processo atJé pronuncia exclusive a autotidade -processante remettet·á os ~u
tos á Camara res·pectiva para resolver sobre a procedencja d-a .accusaçao. 
se o accusado não optar por julgamento immediato. 

O impetrante foi · preso em. virtude do estado de sitio; hoje nem essa m e-
dida poderá ser invo.cada contra eHe. 

Nãa se estendem ainda em estudar a t enebrosa n1edida em seus effeitos, 
que a perversão partidaria e o f-uror jacobinista tem mais de uma vez sus-
tentado que persi'stem mjõsmo depoi-s da susp-ensão do sitio . 

'!Para admittir s-emelhante e nefasta ·doutrina seria preciso a,ffirmar •> 
absurdo de <'i ue uma vez decretado para , um paiz o estado ele sitio, que é 
llma medida de excepção, e para casos especificados em lei, esse paiz ficaria 
eternamente sob a coa-cç:ão daquella m,edida odiosa, os seus effeitos continua--

r iam a persistir indif,iJnitiva:mente, porque nenhum a cto dos poderes publi-
cos, do Governo ou do pa rlamento, viria declarar que elles till!ham. deixado 
de persistir, quando a medi{la que os provocar, fôra já suspensa. 

~ hypothese de semelhante aéto repugnaria ao senso dos homens · do Go-
verno. 

Quaesquet•, porém, que sejam os obstaculos que, porventura, possam sur-
gir contra o direito imprescriptiv~l do impetrante, elles devem valer menos, 
valer nada, diante a ultima resolução do Congresso Legislativo, ma:ndando que 
vigorem, mesmo em estado de sitio, as disposições do art. 20 da Constituição . 

E, especialmente fundado na lettra constitucional que o impetrante baseia 
o seu pedido de ''habeas-corpus " preventivo. Para .não conceder-lh'o seria 
precizo obliterar o texto constitucional, rasgar esse capitulo da Lei e rompet; 
com o principio consagrado em todas as constituições dos povos ,civilizados, 

' da imriolabilidade dos repre,sentantes da soberania popular . 
O impetrante escusa-se de invoca r uma por uma dessas constituições , 

Basta-lhe a de seu paiz. 
Assim, pois, ·fóra da lei militar Cjue foi a. primeira a pôl-o longe de sua ju-

risdicção, a resalva da sancção penal da lei commum, sob a egide do art. 20 da 
C(mstituição da Republica, o impetrante, que jura ser verdade tudo quanto 
allega, contia que lhe será concedida a ordem pedida, que elle receberá como 
uma garantia da sua liberdade e do- seu direito, por P.arte ela Justiça. 
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. ;' ITA SPERA:I'UR 

Nest'es .tei·mos P~.de .d~fer~Q1~'i1to.- E . . fL) VI' .. Reci~e, ·.ao de Julho de 1894:. 
J;o~é Gonçalves ~aia,- · 

D;ESP,I.CHO , 

Deferido pa,ra o !'im -de comparecêr ci impetrante· á minha presença,' ama-
ilha, pe~as ·11 ho'ras .do dia, na miJa dos despachos deste Juizo e para ·Ser·em SO-
licitadàs '' ás necessa~·ias ·informações das· autoridades competEnites. . Reci-fe; 

·2 de Agosto de i894. Ólincla Oavalca?;ti. ' 

CERTIDÃO .... _ 

PETrÇÃO 

Exm. S1·. D1·. Juiz Seccional e1n Pe·rnambuco. - O Bacharel José Gon-
ç.alves Maia. Deputado Federal por. este Esta do, tendo requerido perànte Vos- · 
sa Ex. urna ordem de "habeas-corpus." preventiva e tendo lhe sido dada a 
orP,em pedida, para que. elle s.e· apresentasse na' sala desse Juizo, ás 11 horas 
do ·. dia de hoje, e não 'podendo fazel-o; porque .Persistem os motivos pelos 
q,uaes impetrou aq11ella ordem, vem 'muito respeitosw:nente pedir a V. Ex. q~e 
o dispen;:;e dess,a fbrmal;dade. 

Foragido para .evitar uma pnsao que o supplicante ·considera, comó dis-
se em sua petiçã o anterior, illegal ·e violenta, elle receia que a ameàça- de 
:qll.Je. quer .Jibertar-se pelo "halbeas-!'or-pus " ,. torne-se uma. realidade p.0r .parte 
~as a utoridades miJitàres ' e civis do Estado. · · · 

Ull).a ve.z preso o supp!icante s& encontraria depois clifüculdádes ·para 
usar dos remediof? da lei. 

Quando, porérri, não fossem procedentes esses motivos· ' o' supplic.arite está 
impossibilitado de comparecer perante esse Juizo, porque tuna febre paludosa 
prende-o àctua\mente ao lÍlito. ·.Prova-o o . attestado medico junto ·. . ' · 
·· Ne·ssas .condições, 0 supplicante espera que seja ·disp.ensaaá a formali- , 

dade intimaàa. - ·Nestes termos, etc. - . José 'Gonçalves Maia. 

DESPACHo 

Vista ·ao Dr. IProcul'a dor da Reput'lica,, R ecife, 6 de Ago:>to de 1894. 
·.o linda ·Oa?.>alca..n·u. 



SElNTElNÇA . '·' 

P.A~EiCER :00 ~RQCT,JRADOR DA . REPUiBI,ICA ... 
E' de parecer ~sta Procm·aiiori:i ·que séja coiwedi.do o habea<s-corpus ·pe-· 

di~.o:. irei o. Dep)ltado Federal, Di'. José Gonçalves Maia, eni' ViSta da~f sua:>' 
alÍegações que se · achan:i. . em líarmonia càm a legislação ein vigor. 'Re" 
clfe 6 de' A~ost~ ci~ 1894··: :_ o Procuradoi· da Republica; Luiz ,de Andrada· 
·" 'vistos e" exarninados estes a uios. ·em ctue é impetrante de uma ordem a.e 

habeas- corpws prevei!tiva o ·Deputado Federal pelo 5° Districto deste Estado, 
Bacharel . Jose Gonçalves Mala, etc., etc. 

·considerando que, nem a falta de comparecimento ào' impeti·ante en\. 
juizo, com causá justificada, nem a de informaçÕes das autoridades compe .. · 
tentes, é motivo para julgar-se prejutlicac~o' o habeas-co1·1,us requerido ou re-

' tardar-s.~ a sua marcha; · "• 
·Cpn.sjderando que, tendo •Cessado para este :Estado, desde 30 de Junho de 

corrente anno, a . suspensão das: garantias ·constitucionae,;, acha-se '.~<m plena 
execução. a Constituição Federal;. 

Considerando qu11 o ipipetrante •Bachárel José. Gonçalves Maia .foi procla· 
mado Deputad·o ao Congresso ;Nacional na sm;sõ.o ·ue- .6 de Maio ultimo, con-
forme' _~?e verifica pelo .. docinmintci CÍt!e .j·u!lt.o~, o q_ue· pro:va achar-se eUe no,· 
gozo 'de seus d!reltos politicqs ;. . . . 

Considerando que, pelo ai:t. . 20 '·da ConsÜt~fção, -os me.mbros do Cém-
gresso' ·Federal só ·poderão · ser p!·esos· · seni. lice.nça , da respectiva Camara 
-ii.lr:i flagt·ancia de Çrime inafia:nÇavel.; ' 
' ' ' ' do'nsic1erando qüe . os ' factos de te.r sido preso· o impetÍ·ante e eva!ÕÍdo-se ' 

da prisão, 'dentro da época' em 'que estavam suspensas a~ · g·arantia:s consti-' 
tü'ciona'es, não poderiam jámais ser invocados pa~a .legitimarem a · detenção 
Q.elle àctualmente; porquanto .. o principio f irmado pelo Supremo Tribu~al Fe-
deral no celebre aresto de 27 de A'bril de 1892, de . que - "a cessaçã o {lO 
estado de sitio não importa ipso facto na cessação das medidas tomadas· den-
tro de1l.e, as' ·quaes continuam ·a . subsistir .. emqu~rito os 'lwcusado~ não ·são 
submettidos. aos 'tribunaes ·competentes" - só pôde ~er acceito, sem offensa 
dos principi·os protectores .·da libe·ndade individmÚ, exarados na Constituição 
e' ein outras leis Órdinarias, dan:do-se-th'e intetpretação consentanea a esses 
mesmos princípios, isto é, que aS 'medidas ·,qUe· não sé suspendem sKo a;que!la s 
que ·foram decretadas e cumpridas; emq1-mnto s uspensas as garantias •Consti-
tucionaes, . e achavam-se em ·eftec'tiva execução no momento ·da suspensão 
do · sitio; porém, ode nenhuin modo aquellas, que por quaesquer circum.stan-
eias, deb:aram', embora decretada,s, ·ó.e ter éumprimento ou foram: nullificadas 
por .ã c.tos posteriores á sua execução. (-Se, suspenso o estadiJ de sitio, con-
tinuasse o poder publi·co armado da disbrecionaria faculdade de prender fóra 
dos casos permittidos na ·. lei e de toma,·. outras providencias igualmente ve-
xatorias sob o pretexto de que taes a.ctos eram o implemento· das medidas 
anteriormente decretadas, tornar-se-hiam illusoriGLs as sobreditas garantias. 
porque , o Poder ExeGutivo e seus agentes ·fi.cariam armados de. uma optim,. 
justificativa para todos os ex·cessos que comrpettessem depois de haver ces-
sado .a anormalidade do sitio. 

O contrario dessa doutrina seria a nullificaçij_o ·por })arte do Executivc. 
.de todos· os outros poderes, pelo tempo que lhe aprouvesse, o anniquilamentl) 
das liberdades publicas; e por certo tal não poderia ter em mente,- ao lavra· 

. I 
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o aTesto dtado, o Sup1·emo Trit'unal Federal , que é a. ata laia indonnida da 
nossa Constituição). 

Considerando a final, por outro la do, ::JUe os sobreditos fa,ctos são ma.b · 
que ponderosos para que não possa ser considerado illusorio o receio da v io-· 
lencia õe que se j 1.Jiga am eaçado o impetra nte; - ·conce-do a ordem de habeas · 
corpus pedida, rufim de que nenhum const ra n gimento SGffra eHe em sua li.: 
herdade; · salvo a unica hypot'hese figurada no a rt. 20 da Constituição . Ir 
para que t en ha este a ma.is plena execução, ma·ndo que delle se dê copia ao 
impet rante Ba.charel José Gonçalves Maia, que servi·r -lhe-ha de alvará prc-
tector de sua liberdade individ ua l, e sejam f eitas as communicações nec·es-
sarias á.s a utori<lades competentes . Custas ea;,c{l/{u;a. - R"'cifE>, 6 de Agost~ 
d" 1894. - Antonio · de Olinda A l?nei(la Ga1:alca.nti: 

Informação do Com manda nte do 2• Districto Militar. 

Officio n. 2.733. - Com m a ndo do 2° District 0 Mi·Jitar. Quartel Genera• 
no Recife, .em 6 de Agosto de 1894 . - Sr .· Dr. Antonio de Olinda Càvalcant;i,' 
Juiz Seccional deste Estado . 

.Satisfazendo a vossa re quisição, contida e m officio da,tado de 2 do cor· 
rente mez, Informa-vos que que o Dr. JoSé Gonçalves M;:tia 'foi .preso nes ta ci· 
dade a 14 de Novembro do anno proximo pass3Jdo, á ordem do Exmo: Senho1· 
Marechal Vice-Presidente da Republica, como cumplice no mov imento re-
v'o!to.so q ue se projectoú neste Estado, . sendo recolhido incommunicavel tto 
q ua rtel do 14• Batalhão ae Infantaria, onde foi interrogado om os demais 
presos políticos por uma commissão de offi-ciaes -do Exercito,' para esse fim 
n omeada '"pelo então Comma ndante deste Districto, General João Vicente 
Leite de Castro, ·cujos depoimentos foram e nviados ao mesmo Exmo. Sr . Ma-
rechal Vice-Presidente, que atJé esta data nada resolveu a respeito ao qu~ 
me conste . · 

O referido Dr. Maia, achando-se , .como ficou dito, preso no quartel .do 14" 
Batalhã o -de Infantaria, evadio-se da respectiva prisão, ás 10 horas da n{>íte 
do dia 24 de Feverei.ro do corrente anno, servindo-se para isto de ·Urna rêde 
que a tou a um dos cai'bros tia •coberta do Estaodo-:M>aior, d e onde desceu 
para o segundo pateo do quartel, e ·uma vez ahi escalou o rp.uro é poz-s e em 
fuga, .sendo iml'ructifera s todas as diHigencias q.ue se ef'fectuaram ,para sU·:t ca-
ptur a. São estas ás informações que vos posso ministrar, parecen<to-me que-
o Dr. Maia se acha em identicas circu m.stan cias aos outros presos ·poli ti co" 
deste Estado, q ue a g uardam decisão do Tribunal , a . ·q ue, segundo · consta, fll> 
ram submettidos. Sau.de e fraternidade. - General Antonio Gomes Pime'l'btet. 

DESPACHO 

Junte-se a os a u tos para constar. 
ta rde) de 1894. - Olindá Gava.l.canti. 

Recife, 6 de Agosto (ás 4 horas da 
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HABEAS-'CORPUS N. .406-

E' illegal a continuação da prisão de paizanos capturado~ 
·a bordo de um navio, come inc11ciado.s 'em chmes qu~ não sfk 
sujeitos ao fõro lni'lita:r. (*) 

. . 
lmpetr;lnle - O Dr. Ruy Barbo·~a, em favor de David Ben Obill c outro~,. 

presos civis do vapor ".Jupitcr" 

SUPREMO TBlllBUNAL FEDIDHAl. 

PETIÇÃO 

s~·s. Juizes do Sup1·émo Trib1b11al Federal. Ruy Bar·bosa., -em . Vl'l'ttid~· 
do Jireito estabeleeido no .Cod. do Processo · Criminal, art. 340, e no Decreto 
n. 848, de 11 ·de Outubro de 139ú, art. 45, vem Impetrar do Supre.rrio Tribunal 
:F'ede·rai o remedio do habeas-co1'1l1M a favor de qUarenta ·e oito pess.oas. ern. 
sua gene-ralidade cidadãos l:Jrasileiros, i!legalmente presos por ordérn do iPr .. ; -
s idente da Repu.bHca e sumi-dos em fortalezas desta Capital, desde o dia 2() 
do coo.·en.te. ·\ , · 

. ·Com as maipl'es .difficuldades lutou ·o · impetrante para ollter .a rol da:> V .l-
etfmas de tão grosseiro e monstruoso ·constrahgime.nto, visto que um sys-
iema de sigil!o impenetravel, adaptado quer em a-elaçã.o. aos nomes dos ·,;;a-
cientes, quer a respeito das ·Causa,s ela prisão,· envolve a especie na rnai"' pro-· 
funda obscuridade, f.rustrando quaesqlier esforços, accessiveis ao peticionaria, 
para a lcançar a lista dos presos e a explicação official da vio~en.cia, a ·que 
estã.o submettidos. 

' Só a intervenção ' da vossa augusta a utoridade poderá projeclar so])N, 
essas trevas a luz, que as instituições liv.res, decretadas na :Constituição re-

. •publicana, devian1 derramar sobre um,a ·esphera de relações, que ·tocam ao-.,; 
inviqlaveis direitos humanos, t.razendo a pubiico os infelizes, •Cuja i\}nocencia. 
no acci-dente fatal, explorado pelas paixões politicas, sepultou nas ·casama-
tas dos presidiõs de guerra, abrindo ~ essas creaturas i.niquamente, p erseg.ui-· 
-das, uma valvula de defesa no seu P:esampa:ro h,nmerec-1dp. • 

.Se riãe> erram . po,.- omi.~são as nossas informações, se algum desses aba-
fados pelas praxes do regirnen i·nquisitorial na solidão imp.ersc,rutavel das 
masmorras . militares não escapou á actividade das diligencias em·pregadas 
em nosso auxilio pelá energia P,a.triotica de aimàs desinteressadas, aqui ten-
des a enumeração desses cond·enmados a o silencio e ao esquecimento: 

1" Piloto - David Bep ObiLl .(cidadão · inglez). 
2• Piloto - _ ·Franc1sco da Silv&.. 
Chefe ele rnachinistas __: William Heron Paulin · (cidadão inglez) . 

, .Sub-,chefe - Victor Henri ·Barnes (cidadão inglez). 
2• Machinista - Arner.ico Amaro da Silva . · 
!I• .Machinista - ·Ralpho W. Bonnsfie'ld (cidadão inglez) . 
4° M:achinista. - .José Leo·caclio Maria Borba'. -
!Praticantes 'Thomaz Raymond Llen (cidadão inglez), r.uiz Pessoa de 

Mello. 

· ('*) Direito, v oi. 62. 
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Foauistas - André Antello, Fr'aiJCisco Arthur 'de Souza, · MarcellinÓ· Al-
. "' Ch 1 • s h 'dt (c t'dada-0 a'Jlem' ão), Hér'menegildo Gos-varez, 'Ricardo Lage, ar es c m1 . · 
tald Santos, Thomé Eugenio, Hermenegildo Fozo . 

. ,caL"voeira·s. - Roberto Eup]lrasio .Edi Olland (cidadãp americapo), Fre-
derlco.A:lJ:aw-s (clda~ãoali)ericano). ~ ·:·· _ . . - ·. · ·. ·. · .. 

Despenseiros ~ ;Francisco Go:hqalves. e Luiz .. Vfclal. 
1 o cozinheiro - André Zanig Leal. : 
2• cozinheiloo . - Manoel Antonio. Bernardo .. 
3° ~azinheira - ·Faustino João . C1,1ch, ira Alves I:'eréira ·. 
Carpitneiro - José -Balais . . ' ·. 

.' \ 
~ ·~ ··· 

Paioleiro ..:..... João Bugares . Esteves . 
.Criado de machin'ista - Sebastião 'Joaquim Brag:a. · 
Criados - Mri.rcôiino Miguez Sum!1ings; ).I![ i li tão Coelho Caldas, .João de . 

'Souza. Braga. 
Mestre - João Espindola. 
l'i!farin)1eiros ~ Lui,z'. Diniz Pi;t'lheiro, .Jofw Faustino B'ispo; Firmino _José -

dos ·santos, .José , 'remes Coelho, Pedro Martins- ti~ , Ól)veira, ,FrancisdJ 'QU:intino 
dos Santos, Adelino Pei~oto. . ... . . . . 

Moços de convez ·- J:oa_quim F1eneira :i3arauna, Niéoláo · Tolentino Gon1'es, · 
Fra:h'cisco Paulino da . TriÍ1d:;tde, ·Fausto Luiz de M~ttos, José do ' Nasci c': 
niento, . .J oãÓ· B:;tptista"'dos Santos. . , 

Cirurgiões dentistas ...:._ J'osé Pio Alves, ·Elrnesto H:;isslocher, Miguel Ntt- .' 
11es de Çar;narg_o. _ , . · ' 

, .• Piloto - I Pere ira' d:;t . Cunha, cornmá;1dante do Vapor '_fi·igor i~jco "Veliüs::, 
P.<l}õsageil'o do ': Jupiter".,. · ' · · 

, S?'S. Jni.zes elo Su.1wen~o 'fribtt.nal 1Teàe1·al. 

Pouco mais de um armo faz · que •con1i)areúa a nte vós o jrt{petrinte, exô-~ 
rando a magestade co.nstitueionad ·das vossas fl!ncções (}m .def'e;;;a de qt•arenta 
e .seis cidadãos bi·asileiros, presos; subtrahidos .a seus lares, dispersos no exi~ 
Jio, a'u . sequestrados no c~w'tiveiro cias f9rtalezas . por um de!'n·eto . do Pod~n;· 
Executi:vo. O raio descêra sobre suas cabéças el11 riome dê uma alta ·prer'ogac·: 
ti~a •. excepcionalmente. co1~feri.da. ao . Governo ··em salvaguarda -extrema •.da· . 
.ordern e da· conservaçiio ~ social. O abüso envol.vêra>'se no mantÓ. elo. es'taéio de' . 
sUio, p~n·a atravess1!1r ilnpune, , Jt'responsavél, as barreiras legaes'. Em vossa 

. ;ãlta sábedoria, á qual ~~ curva ó 'r)etleionario, entendestes qU:e a evocaçfw'' 
so\-enme da razão de 'estát1'o pelo chefe · elecúvo da ·Nação ·desarmava a "r}lis-
sllo ' tutelár dos tribunaes. , · , .· .. , 

Vêde quinze m ezes depois·· o tÍ.osso ill·ogresso na 'consolidação das· gru-
rantias · constitticionaes. Em: Abril' de 1892 o · Pt'eside~te · da R eimlJlica· se 
julgava · obrigado a rev.esttr ·de · formulas legaes,' ·declarando o . estado de sitio; 
a faculdade, que r eivindicava, de prender, julgar e condenlnar sem proces" 
so : . Em Julho ele 1893,' sem .a m énor solerrinidade, não h avendq nem s uSpen-
são de garantias constitucionaes, nem declàraçãó competente. de gueiTa,' .:um 
numero de. individuas, de homelis livres, . ainda maior qüe do. anno transa:cto, 
arrecada-se a bordo de um nàvio capturado. eomo peso ni.orto, corno ··p.arte 
materi:;tl da presa, de envolta como .casco, os mové'is; ·as nlúüições, ,·.as :, ar-
mas, e baldeiam-se para O!> porões das fortalezas, sem t.i'ansitarem pela presença· 
de· um· juiz, sem trocarem- v.nia P."-lavra;·. c.om ·um:. advogado, se.m n-ceberem 
sequer ·a · notificação da sua ·culpa. · Q'·. Governo, que pude$se autorizadamente 
insular, encerrar, segregar da vida social cidadãos por dous dias consecuti-.· 
vos, sen1 os inteirar aa accusaç?-o, <iue lhes irroga, sem os entregar· á n1agis~ : 
t ratura, que ha de rirocessal-os, poderia, com o mesmo fundamento, dispot'~ 
.lhes da liqerdade por: dou s inezf;ls, por dous annos, por toda aque.lla pai-te ch~ 
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·vida, que conviesse aos interesses qa prepotencia fadar á mortificação, á 
esterilida de, ·?L míseria e. a o desespero. 

Vós vindes quasi todos do ou.tro r egim en, Srs. Juizes, e não h aveis de 
·t-er ,esquecido · que, quasi· ~etenta annos a ntes da Republica, a Constituic;iã:o 
. ·do .. Imperio (art: 178, § 80), pre_yendo . os casos de .Prisão sem culpa formada, 
estatuia que, "nestes, dent1·o de 24 ho1·as, datadas da énh·ada na ' :/.YI'isão, "'o 
jtiiz· por uma ·nota por. elle .. assignad:i, far ia constar ao r éo o motivo) da pri-
são,- os nomes do seu açcusador e Ós das t estemu'nhas, h avendo-as" . ' 
'. N~o haveis de ter esquecido que, cerca de sessenta a nnos antes da 

revolução libet;tadora, o .Codi?a ~o Proce.sso (art. 148i Tenovava, nos_ mesmos 
- te~;mos .veremptoriqs, ess!'l esteio da liberdade individual. Não h avets de tel' 
. esqu eéido que, 18 annos án~es ·dessa da ta a uspiciosa, · a lei n. 2. 033, de -20 ·-de 
Setembro de 1871 (art : 131, § 3°), um;l. lei feita por conservadores, pela cha,-
mada, naquelles tempos, "escola retrogl'ada'', admittindo, em circumstan-
cias excepcionaes e precisamente delimitadas, a prisão do indiciado em cri-
me inafia.nçavel, sem exhibição de mandado judicial, exigia que o preso fosss 
levado ""i1nrnediatam-e1tte á ·presença da com petente autoridade judiciaria, 
para . delle dispôr". E ag uelles, dentre ·vós, cuja toga lhes foi. pbsta aos hom-
.bros pela revolução, se folhearem o J5acfo organico do systema, que ella nos 
deu, lá encontrarãb engast ada, no út. n § 16, a velha perola da declaraçij.o 
de direitos de '· 1824 : "'Aos accusados 'se assegura rá na lei a mais plena de -

·teila, com todÓs os r ecursos e meios e·ssenciaes a ella, desde a nota de culpa, 
_ent1·cg~te em 24 hm·as aó p1·eso e assignada pela autoridade competente, com 
o noiné do accusador e das testemunhas". 

Evocae os jurisconsultos -e os estadistas da mona rchia, e vereis os mais 
atrazados, os considerados reaccionarios · levantarem bem alto, acima do ma-

. rulho · dós par.tidos e das reacções, essa conquista, coeva da nossa iJ;ldepeh-
dencia: vereis o Sr . Say_ão L o bato referendar a reforma judiciaria de 187;1., 
(;J.u e a rea::;segurava; vereis o Sr.' Pimenta Bueno escrever: "Esta disposição, 
filha de summa justiça, desterrou 1Ja1·a sem,pre o seg1·edo, com que se oppri-
mia o indiciado, e SE) impossibilitava. a sua defesa" . (1) 

Trinta e _seis annos, Srs. Juizes, após a época ominosa , ·em que ,es!'!e 
conselheiro imperia l, em que esse marquez da a ntiga fidalguia, extirpaçl.a 
hoje até !)O . uso dos seus titu l.os n efastos, preconiz,av.a a nota de culp:\ . o seu 
fatal, de 24 horas, como a abolição do segredo, que era, nos t empos de e!.-rei, 
nos mãos dias coloniaes, . o tumulo da Justiça, 48 e 51 presos, se incluirmos 
o senador, o almir a nté: com os seus -dous cam aradas, são fl'iamente afferrô-
lhados nas enxo!'ias do · mar, durante doze dias, a té hoje, a'té quando lá os 
deixal.'des, sem -a 'menor notic_ia das argui\"ões, que lhes assacam, sem a menor 
aperta, por oncl~ venham a entrevei-as . 

Jll. as antigas leis elo periodo luzita no provia m a que a formação da 
culpa não passasse Çl.e oito· dias. (2) Na legislação n a_ciona l essa disposição é 
sexagenaria; porque o Codigo do Processo, art. 148, estatuia: "A formaçã:o da 
culpa não excederá .o tenno de oito dias, depois da ent-rada na p1·isão, excepto 
quando a affl.uen_cia de negocias publicas, ou outra difficuldade insupet·avel. 
obstat·, fazendo -se, comtudo, o mais breve, que fôr possivel " . O R eg: de 1842, -
a rma conservadora, · im;trumento anti-revoluciona ria, não ousou, entretanto, 
deixat· ele r a tif icar (art. 269) esse preceito, quasi tão antigo quanto o impet·io. 

' _,,·uma das gar a n t ias, qu e limitam o podet' discrecionarío dà j u iz da pronu n-
cia", escrevia, ha perto de duas gerações, o Marquez· ele s·. Vicente, "é a obri-
'gação, que a lei impoz-lhe, de decidir, em t ermo breve, 'se o indiciado deve ou 
nã o, ser sujeito ú accusação e, consequentemente, á prisão; circutnstancia 'im-

(1) A.pontanL s'ob1·e o p?·ocesso m·imin. brasil., p . 97, n. 169. 
(2) Pereira e Souza, § 62, n. 145. 
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portantissima, mormente. quando esta ant8cede á p!'onuncia. Prenda-se eJnbo-
ra o Indiciado, quando a ordem social exija esse sacrifí-cio da. Uberdade; ma.• 
nada j1tst·i!ica essa dletençãQ por mais tempo do que o absolut.atmente neces-
·8fl.1"io, para examinar-se, e decidir-se, com effeito, é; ou não, suspeito -de te·-' 
commettido o crime. O majs é um abuso escandaloso, que q'uebl'a toij.as as 
~ran:t.ias da lil:ierdade individual." U) 

O escandalo que pu11·ha essa nota de índignaçÍio na fleugma do velho 
.1\'finistro da Corôa, está perante vós, 'Srs. Juizes, mulU];}licado quare;nta e 
{lftiJ vezes por si .mesmo. ' 

Não são porém, unicamente as garantias pessoaes dá defesa q.ue estamo,. 
vendo CC?nculçadas •com um . desplante, com uma abundancia de força, com 
uma prodigalidade de, auda·cia, com uma extensão de superficié, com uxr. 
alarde de desprezo pelas leis, que aesde os annps tenebrosos do primeiro r<:i-
nado não se presenceavam no Brasil. Na torr-ente, qpe ·arrebata esse' J')al-
.ladio á liberdade individual, sosscibram _tambem as regras immutaveis da or-
dem publi-ca, que discriminam as jurisdicçõe.s e fixam as competencias. 

·Se se tratasse de exc-essos commettidos por autoridades e!3mpetentes prura 
prender e reter 'á sua disp9sição os delinquentes, isto ê, de autoridades judi-
ciaes, inuito menos~ grave fôTa a hypothese; porque então ·não haveria usur-
pação · dé manus' cohstitucionaes, mas ape11as abuso na actividaide àe ,uma 
funcção, le'git ima ·na sua origem, ainda que irregular no seu exercício, e o 
correctivo reparador, operando-se de um para outro. grão na escala da je.l;'ar-
chia a que pr~sidis; não enc;ont.raria os embaiaç-os, que a timi_dez ou· a pru-
dencia lhe .OPIJÕe, á& vezes, quando um poder tem que . defender as suas pre-
rogativas contra as demasias de outro. 

' Os pacientes foram presos m.ilitarmente, e ac·ham-se retidos â. disposiÇão 
de autoridades ilitares; eomo se. fossem m embros dos exercitas de terrà ou 
mar, e se tratasse de um idesses éasos disciplinares, que se resolvem de com-
mandante a praga de pret, entre as paredes dos quarteis. Emquanto se sub-
mettem a ·COJ1Selho de investigação tres officia es de Marinha, os quarenta ., 
oito paizanos, esquecidos ne encerro dàs fortalezas; onde os puzera,ni em in-
communicabilidade, aguardam, como appendices inertes ~O' espectaculo do 
processo militar, o mystel'io de um dest,i.no recondito ás 'leis e aos tribunaes. 
Pesae, Srs. J,uize:>, a incoriunensuravel monstr\}osidade deste fructo, · cujos tra-
ços recordam a Napoles qe Fernando TI, o Rei Bomba, desenhada, a quarenta 
e dous annos, nas famosas ·cartas de Gladstone a lord Aberdee.n sob esta e·pi-
graphe de Teofilo Folengo "Il tetore · é fetor di sbiTrerla", e ~ue assombra-
ram a Europa, como se se tivesse descoberto inGpinadamente um antro de 
barbaria enkystada no sei da civilização. Quarenta e· oito ·cida~ães, bra-
sileiros e extrangeiros, se1n processo, sem JUIZ, sem a rrimo de autol'idade, 
que os ·oiça, nem meio de invoca:l-o, sem designação, sequer, da culpa, qu e · 
<)S accusa, contam, na afflicção. de uma anciedade ·Sem limites, os d~_as de 
uma prisão indefinida, hermetica, absoluta. São culpaêlos? S.ão innocen.tes? 
Quem pôde sa lJ'el-o? Qua,ndo se S!J.berá , S\) o regimen, em que os inhuma-
ram, proscreve a investigação da ·verdaJde; converténdo a suspeita; erri sen-
tença? · 

Ainda quando .fosse militar a jurisdicção pa.ra -o caso verten;te, lll3'r ia 
injustificavel essa eliminação da defesa e essa ,d .sjuncção aõ processo. Mas. 
qualquer que seja a classificação criminal, imag:naveJ contra os prisionéi·ro~ 
civis do "Jupiter", seu fôro é inquestionavelmente -o de direito commurn.. o 
nosso 'Codigo Penai só exclue da competencia dos tribunaes. or.dinarios, além dp'; 
del ictos · de responsabilidaoe do !Presi-dente da ~e~ublica e dos que se derel?;l 

(1) Pimenta Bueno: Op . ott., pag. 100, n. 1.75 . 
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·contr~ a poJi.cia e economia dos E.stados, "os crimes puramente militares/ como 
taea -declarados J;~a~ lllill respectivas." (Art. 6.0 ) E' predizo, portanto, q~e o 
<rriminoso seja militrw e, demais disso, que !leja mmtar o crime commettido, 

· para Re determinar a jurisdicção especial. De modo · que basta f:;tJlecer um 
desses dous elementos,. para que a causa não se possa sonegar ás autorida-
.des civl_s. 

São militares as quarenta e oito pa;izanos, cuja ilbe.rdade se vos supplica? 
Não. Sàlo paiza,nos. 
Mas, quando militares fossem, seria mistêr .a qua'lidade mllltar do deli -

·cto, para os submettev aos juizes de espada . 
Que é.elicto se attribue, porém, aos pa·cientes 1 
O de pirataria.? O proprio Governo não ousou abraçar essa capitulaçã,, 

inepta. E não será o petjc~onario quem perpetre contra a ~Seriedade deste Tri-
1'Jtmal ·o desrespeito de considerar discutível perante elle esse erro palmar. 
Mas, ainda ·que fosse caso de pirataria, este delicto, .previsto nos al;'ts . 104 a 
106 dp Codigo iPenal de 11 de Outubro j'le 1'890, ·ê de ordem eommvm . 

.Será de sedição a esp.ecie? Mas este crime não ê militar, senão quanri.•· 
praticado po:i:' militares. - Dil-o terminantemente á lei de <3. de Dezembro de 
1841, art. 109: "Qua:ndo ·nas rebelliões ou s'edições, entrarem militares, serão 
estes _ julgados pelas leis ,e tribunaes militarei!." 

· Ainda nos qrimes de sedição, porém, commettidos por .militares. toca ·ao 
d'i).ro or.dinario a formação da; culpa. 

Esta ·doutrina tem. meio seculo de inconcus.sa antiguidade qa jurispruc 
·dencia na 8Jdministração .brasHeira. 

"Hei por bem" (são pa;lavras do Imperador, na prov1sao ·de 5 de Setem-
bro de 1843, referendada por Manoel da Fonseca Lima e Silva, IM~nistro da 
Guerra) "•hei por bem, por minha immediata e imperial resolução de 29 J e 
.Julho do corrente anpo, declara1• que .é improcedente a . duvida, que se offe-
rece ao Gonselho de Guerra, e que este deve progredir no processo de jul-
gamento; porquanto, entendendo-se a!'! palavras "serão julga dos" do artigo 
109 da lei de 3 de Dezembro de 1'S41, no sentidc> restricto Q.eHas isto ê pela 
parte do proo::esso que tende <á applicação da pena aos rêos, ou' â ab~oÍvição 
de1les, ·com exclusão da outra parte do mesrno processo, que tende a indical-n>< 
no crime ou · a; formar-lhe a ·culpa," é ·concludente que sóment.e aquella parte do · 
mesmo processo· 'ficn compe~indo, aos juiz~s militares, e que esta, isto ' é, 
a tm·mação da culpa aos 1·éos, aontin1ía. a pertencer ao fôro comrnum, segun-
do as leis geí·aes, qtce, .nesta parte, ficaram em vigor; não se oppondo a esta 
lnfelli'gencla o art. 245 do Reg. de 31 de Janeiro de 1842, quando manda á~ 
justiças civis que remettam tis ·autoridades militãres copias authenticas da-
.quellas peça s, documentos e depoimentos, que fiz·erem culpa aos militares, 
,Que se envolverem em rebell-iões e sedições; porque as P:;tlavras do cita:llo a ·r· 
tigo não excluem a sentença de pronuncia; nem podem fazer. duvida os arti-
gos 115 § 4° e 157 do Codigo do Processo Crimina l, que, por se referirem ao.q 
.crimes de rensponsa.bilidade mili.t&r, não têm lJ.pplicação ao caso de 1·ebellião, 
.de que se trata." 

· Mais tard.e essa verdade ju:riollica se illumi·na ao cont3Jcto daquella genial 
1 i·nteHlgencia de Nabuco de Araujo, cujas opiniões atravessam a ~urisprudencia 

nacional .com-o· um longo sulco de -claridade meteorica. 
O grande luminar da corôa. enunciava, na_ secção de Justiça _ do Conselho 

·de Estado o .seu parece·r acerca de um confHcto de. jurisd:icção entre o fôro 
oeo~mum 'e o fôro militar, por oceasião d.o processo do Alferes Manoel de 

/ 
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Assumpção Santiago,. indiciado, em Pernambuco, no crime de sediç;ão. · Eis 
::i:s ·suas palav-ras: , . 

: ; ~'Desde 9-11e oa:t. ·8~ do Co~igo do P ·rocesso Grimü1al reduzio á j~;!s.dic~;ão 
~Hita1' os cri-mes puTa-mente , m.iZita1·es, não é mais possível ca,ractenzar . tae~. 
··:nme;s' só _e só p.:!la quaHd.ade ·da -pessoa •que os · commenta· . ..:_ ratione ·per-

•. ' ' ' : ·. ' • • • , ' • • I • • 

sonoe. 
"E' precizo, para .que o ·crilne seja puramente· milita,r: 

_ .1". Ou que .seja militar pâr sua natureza, isto é, contra a subordinação, _. 
._boa v~dem e disciplina militar; - . - _ .. 1 

;!0 • Ou , que, posto seja com,mum, tenha alguma 'razão- esPecial,' que di-
rectah1ente affecte a · sul:iordi·nação, boa ordem, ou disciplina militl!-r. : 
- "Ora, para que· ·assi!P seja, é preciso que o inqiyiduo o commetta ut 
?nilles - (lei romana zn Ii. 49,16) que esteja· sob as bandei?'as, ou e?n a at-ividade, 

"·Qw.anto ao -1 o: · o crime'. de 'sec!lição . não é ni:litar . p_ür sua natÜreza: 
porquanto nos elementos que· o constituem não entra a supordinagão, po:> 

. CHt 'lio êX~Taicio do JJOstd, .OU noS _quarteis, prciças, •ff!?'ta!ezas, etc', ' 
ordem ou disciplina milHar. 

"Qw.anto ao lÍ": O crime im19utado - -~o Ai-fe~·es 'Santiago (refo~mado) 
evidentemente não . reves te de. algumas das · razões especiaes pi;enotadas, 
q:ue têlftl relação co1Ú, . a subordinaçã o, boa 0 rdem e · dlsciplina ·militar: , '_ 

"Mas ·o art.. 245 do •Reg. n ·. i-20 -de 184-2 dispõe : 
"'Que, si nás •rebeliões, i:Ju sedições, entrarem mihitares, ser1io -·julgados 

pe!'as leis . e trlbu.naes mi:itares '; . e assim, ·Si as jl,!Stiças - •civis OS a charem 
enyolvidos nos pro-cessos, que organizarem, remetterão ·ás ' Competentes · 'au-
~o'ridades militares· as có:;Jias -authenticás das peças, doc-umentos -e depoi-
meptos~ que , lhes ·fizerem cul•pa." 

"A questã o· está, pois, n esta disposição 
- "A dispo:;;jção, ':porém,_ não a't.tríbqe '· á 

excepcional. 
jur_isdicção · militar sinão o jul-

ga1nento elo crime. 
' ·"~<\. investigação d0 crime 'COn&')ete á aU.toriclade · civil. 

"E .- não poilerÍa ser de outro __ n1odo; visto . c omo o cri,me é connexo ;_ po~
que 'compre:henclé militares e não militares. 

-"E dar-se-hia a iiás o absui·clo ele ser punido um militar ·por uma· se-
digão -que nã~ houve, por ~e cl~ ção feita · ,p ~~ elle só, quando á sedição ·só 
pócle s er fei ta por vinte pe:;;soas; da r-se-hia a iLe galidade ele ser ·punido 

_ · uni e rime-- militar sem a _essencial ÚJ.V-estiga~ão cleÚe_; ·que· as -leis militar·e~ 
exigem·. · - ' :' 

"A cannpete·n Cia,, ,:1ois, da ]Úl~isCI.i éçã0 
se · tinna pela remessa da formação da 
co'mmum ou crim•inal. 

milit ar só'.rnente começa, só.mimte 
'CUl-pa, procedida pela autoridade 

, "Nã o podia, •!)ortarít o, o c ommanÇlaÍ1te das armas prender um al·feres, 
reformado por um 'crime commum, s·e1n ·ct pTévia investt ga.çã; ou to1·mação' 
de. culpa da · a:u.toTidude civil.~· 

No mesmo sént;clo opinou o Visconde ele Aõaeté, ; transfuncli·ndq~se 0 
pr'inc{; io definitivamente no pa tl:imonio jucÚcia l das res judicatl'e; de ipo(lo 
os nosso's autores de direito militar apuram. afina l como materia venci-da, 
a noção. de que ·•nos crimes ele' reh~liK~ e sediÇão,' P,ra tk wdos por pe13so.as 
do Exercito, só .o julgam.e,nto,· mas não a · jonnação da culpa, ·cornp,ete . aos 
tril:Ínnaes ·militares. (1} · · · · 

Seria, portanto, iJlegal, ·n o ·s entir -até c!los generaes elo Imperi-o, 'form-ar 
culpa _a militares, por· crime de sedição, no fôro ·militar . · Mas, a.:..Ol"à soj) 
ao liberda des ela Republica, ··manda-se · por esse · crime · formar a ~ul::l~ ou 

: reter sem culpa formada ·no fôro militâr 'a pWisànós! ' ' ~. 



- '751 _, 

lÜra, as nossas lei:>, desde o Codig-o do Processo em 1832 (at~t. 340) até 
a.!;l decreto de ot'ganização c1a JustiÇa F ederal em · 1890 (art. 45), , ct'ea t'afu 
!l m a ntiveram o .habe.es-oor1J1l..S, em defesa dos que "sof'frerem prisão. 0ú 
constrangimento illegal em sua liberdade. " 

E a !éi f-undan1erita! da -Re·tnibJi.ca, im,1t lmindo a essa garantia o oa-
1--acter de constitucional, que ella sob o Imperio -nãO tinha sagra-a assim, 
no art . . 72 § 22: 

"bar-se-ha o habeas-corp·z~s semPre que o individuo sàffrer, ou 
se achar em imminente perigo de soffrei· viole-ncia, 01~ ooaoção, pol' 
-illegaliddde ou ab-uso de põdet . " 

:No caso vertente a v,iolencia, a coa;cção, o abuso de 1poder são brutaeís • 
.E a sua illega1idl\.de é triplice. 
_ · Prim~in~: -pela ausencia d e nottficaçã0 ·da culpa. E' a ·condição ele-

mentar de todas as garantias indivi.duaes, a base de toda a d efesa, o ~rin" 

dpio de todo o processo, que agora se abole por uma estrondosa aud ... e<la 
~o Poder Executivo. 

Segundo: •por se .haver excedido o t ermo de oito dias, sem se encetar 
13equer a formação ' da ·cu:ipa, nem ao menos se descobrir Indicio de cytie em 
tal se ·cogite. E' -o caso expresso ele habeas-corpus, 'deante do Cocligo do 
processo, art. 353 § 2°; 

"A prisão julgal'-se-ha i!J.egrul: Quando 0 rêo esteja na cac 
-deia. -s~em ser processado, por 1nais tempo do qt~e marca a. lei. " 

N'âo era preciso estarmos em ·plena democra>cia, portanto, ,9ara .<:mtrar 
:íl<J. põssé dessa jo!a liberal. Ha sessenta e dous annos, o a ntlg0 reglmen 
nól-a asseg-urâ.ra. Ném ella f icou 1-ettra morta no pergaminho do autogra- · 
pho i·egislativo. As justiças !mper.iaes usaram livr.emente desse freio con-
~l'a as delongas do .dinrich0 adminiStrativo, da -irre sponsabilidade· poJi.cial , 
oif l'!a éiesidfa judi.claria na instauração da .culpa aos presos · . • · 

"Para ·combàter.JU:õs tai abuso 1•, dizia, ·em · 1857·, o •Sr . Pimenta li'ueno 
(1), "temos a saluta r dis·posição do art. :i53 § 2° do Cod ., o -ha'beas-cor-

'[11M. A Relação da -éôrte, á vista de p etição devidamente instruída, manda 
'vir o p aJCiente á stlà presença, e exige escla recimentos do juiz resp·ectivo; 
e assi·rn proceà.e coni muita 1·1.tzão. ó juiz omisso soccorre-se sempre da 
muita aff:uencia de n egocias graves; más o j1~to discernintentó da Relação 
tem . P,07' mais àe urn<(: 1>ez condernnado o ab1tso, ordenando a solt1tra." 

Mas para qtie teêúatrpos até aos longes de uma historia irrevivescivel? 
A prct1ria jurisprudenc'ia dos tribu.naes republicanos, a vossa ljlesma,, fre-
quente ria -concessã o dO habeas-cor1nts sobre este fundamento, mostra-nos 
que a .democracia não quiz estabelecer em tudo· praxes mais autorHarias 
do que a realeza. 

T e1·ceiro: por . incompeten~ia da autoridade, a cuja ordem se mamtêm 
a <prisãó. 

(1,) Titara: A1tditor Bra'tlilei1·o; 2' ed., ·pags. 38- 9 - T-homa·z A1vee·: 
éu1·sa de Direi.to Militar, tom . . II (1868), pag. 133. - Amaral: IncZicaàor da 
Legislação Milita1·, vol . II, part. I, _pag. 280. Amaral: · Oonsolidação da. 'Lei 
MilitaT . (1891) art. 2.807. 
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Tambem. é emergencia, 'Para a qual se acha formalmente l:,>rov!do o 
Q,abeas-corp.us no Coff. do . Pro-cesso, ·art. 353, § 3°, que considera -"il!ega; 
a prisão". 

"Quando a autoridade que man:dou !}render não ~inha o direi:tc 
·de o >fazer." 

Da op·portunidade desse recurso nos casos de !ncompetencia da ·. au-· • 
toridade. que ~prende, inferiram logicamente os jurisconsult'?s, .a tartion, ' 
a.· ctiriaHdade do . remeüio nos casos de incompetencia da autortdade que 
processa: '"No pro cesso crime", diz o ·sr. Pimenta Bueno, "nãq ê , J}os-
siv:el deduzir a incompetencia: '· pelo mesmo modo por que é deduzida nos 
fei.tos civis. Teria isso grandes inconvenientes. !Mas têm sem duvida al' 
partes o direito de allegal-a, por uma petiÇão em que a d emonstrem. Si 
o juiz não· attende:"a, conhecer-se-ha d~lla por occasião do pr:meiro re-

. curso; · e, Si o réo estiver preso · (2) poderá usa1· o remedio do habeas-
corpus. n 

Na especie actual, ·não se poderia d;zer que haja jurisdicção instau -
rada; porque de processo nem se falla: os presos figuram talvez, como 
rebanho ·capturado no bojo "do n avio I•Jirata", ou, ao que parece, se reser-
vam comg peças ·de convicçã~ no pror esso militar . contra ós officiaes de. 
Marinha. Mas ha a incorri Jetencia da a'utoridade, que i·nfligio a prisão, 

descommunalmente aggravada • pelo arbitrio, com que se arroga o direito 
de ·prolongai-a mysteriosamente, . furtando os presos aos trlbunaes, . civis 
e . militares, co'mmuns ou . exeepc!onaes, e abandonado-os ao regimen d'o 
in t:-7,ce adn1inls·i:arlvo . 

. L' ma YfZ que se trata de liberdade, Srs . Ju'zes, i·permhti que o Jm-
{lfltranre cont iiwt, 2 se firmA.r nos a r estos insus.peitoG do lrhperio. "O te-
curso do 1hr>.ueas-curpus, declarava Sua Magestade,. em aviso de 23 di! Ou- -
•tubro . rle . 1833, firmado em immediat.a resoluç:ão de con~ulta lll "0 r e-
cUrso o:o habeas.-corpczts, já por s.ua natureza,. já pelas disJ}osié;ões ~.xpres-. 
sa's c1o ru·t. 340 do Codigo do Processo. Criminal e art. 13 da l ~i n. 2 . 033 
de 2o· de · S ~tembro a ~ 1871 .. é adm.iravP-l cont1·a toda priRiio ou constran-. 
ohnei.to iUr oa:. Jua~q~:er qÚe .•ejg o rn.oti·ro, · que · a. detf'rm'ne. 0 qitalquer 
que .~eja a auto1:i(0de, de que àirnane." · 
.. · · E~ta decisão é tantc. mais J:Jreciosa, qu.'lruto, pronuncirmdo-se ass:m, 
o )),n.J)e·rador Umita'Va a s11a propria autoriif.acle, resolvenQ.o a . favor dos 
tt:ib1.màÓH u;n co:tJ.fli cto de jurisdil'çã o, dis·ci:Itido . no Conselhn de . Estado a 
proposÍto ele . pri-flõz·s administr>ativas, .ordenadas jpor minJs tro ru;. Cor ôa 
contrri ré!l:Ponsaveic. fis caes. ' 

Não levareis a mal qu e ·aqui se reproàuza a linguagem com que entãio 
se .vinrl.' ra vn , nos .. con ~elhos d:> ~e i. ·essa garantia constitucional. 

· D'zia, sustenta n.d,a:a contra os ministros. do Imperador, o Sr. Dantas: 
.... A' aut'oridade judiciarla jámais foi derogada a compet encia a.... ex-

pedir ordem de habeiz-s-cortJUs, com exéepção s.ómente das prisões militares 
e para recrutamento . . 
· "Entre outros avisos, bastará referir o de 80 de Agosto de 1:865 ex-

tPedido de accôrdo •com o conse'ho ·con.sultor e com a resolução de .·co;sulta ' 
da consulta da Secçã0 de Justiça do Conselho de Estado, no qual se diz o 
~egu,!nte: 

(1) 01J. Oit: -pag. 101, ri. H .G. 
(2) :Pimenta Bueno: op. cit., pag. 67 n. 117. 

' ' 
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".A ·in~ti,buição do habeas--co1'1JU8, que é a maior garantia da liberdade 
individual, não pód·e deixar -de ·ter a amplitude, que lhe dá b art. 340 
do ·Codigo do ·Processo, sendo, •portanto, ap·plicavel a todo e qualquer con-
strang:lmP-nt~ illegal ou provenha el.J.'e , de autoridade administrativa, o-u' 
de autoridade judiciaria, com a ·u·ni'ca e~ceoção da prisão militar, na qual 
se comprehende o recrutamento, porque esta excepção se tunda na espe--
cialidade necessaria á . força milità1·." (2). 

E adiante, concluindo: 
:"Pa . theoria oppo&ta seg-uir-.se-iha qúe o ihabeas-corp1~s, .considerado 

por todos os povos livres . a ma! c r salvaguarda da liberdade individual, em 
· ••ez da amplitude, ··que 1;1ão póde deixar ·de ter, !Oegundo o aviso de 30 de 

Agosto. de. 18·65, firmad 0 I:Je' o :finado jurisco•nsulto Nabuco de Araujo, 1JMa ser 
·awHcavel a· toclo e qualquer constrangi·rnento illegal, ou ·provenha elle d~· 
a:utoridade . administratlva, ou de autoridade judiciaria, deixará de ser o 
ext,-aontina?'io reCÍf?:so, r eg>alia por excellencia, que va le uma constituição, 
como se ·expressa Blackstone, •para ficar reduzido a •um recurso de impol'-
tancia communi ou muito. secundaria." (3) · 

A esse voto "adherio inteiramente" 0 Visconde · de Abaeté .. " (4) 
E o Sr. Lafayette fechou a consuHa com estas cone! usões memora-

v-eis: 
"E' fóra de duvida que o recl!lrso extraordin~rio do habeas-co1·pus é\ 

admissive:, pa1'a fazer cessar todla e ' ql!la~qu er ·prisão ou constrangimento 
illegaZ, salvo os casos ex pi·essamente exceptuados . Estes casos, segundo· 0 
. uossn direit0, se reduzem a tres: 

"1." O de !prisão determinada por despacho .de pronuncif!-. (Art. 18 da 
le-i n. 2.033). -

· "2." O de prisão determina;da 'por sentença definitiva (citado a rtigo e 
paragraphos). 

"3·.• O de · pnsao mil-ita1·, 1JO?' viTtude cl'f.Ls leis militares. (Art. 18 . in 
tine, citq,da .lei.)'" (5) 

Mas, ria especie, 
. .1 : • ,Não h a .sentença .definitiva. 

2.") Não ha prbnunc~a; 
3.0 ) Não ha pirsão militar , 
Outrosim, 
4.") Não ha estado de s'tio declarado. 
Ao contrario, etn pleno vigor da Constituição e .das leis, temos: 
l.o) Ausenc'à absoluta de proce::so, ou :nicio seque1: delle; 
2.") Mysterio completo ' sobre a culpa; 

· ~.•) U~urpa~ão violenta da competencia judicial 1JC1a vontade da ad-
ministra-ção. . · · / 

··. ' Poder~i!l recusa\.· este habeds-co~iJUs ? Me'hor seria nes·se caso, abolir de I· .1 . . 

um.a vez a instituição, confiança dos affJ'.g'dos, que lhes mente sempre nas 
grandes agon'as falhall(Jo nos casos de perseguição inte.ncion:tl, .'p<tJ1t va.l~r 
snmentp· no• de omissões invol untarias, desap-parecend'o nos g!'andes atten·. 
ta;dós polifico~;~, para .só ·ap~oveita:r nos· pec.cadl!hos poJ.:c!aes. 

(1) o Direito, vol: XXXIII, pa_8. 115. 
(2) . 1!. O .• pag .. 120. 
(3) Ib., · pag .. 129. · 
(4) Ib., pag. 130. 
(5) Ib., 'pag. 133. 
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O Supremo Tribunal F ed&ral não p.r·eciza de lições. Ter11-mt•S, coni ·cer-
tezà, das m a:s altas, das m ais puras, n a sua consciencia, onde os ne.ufragóa 
deste regimen cuillam ver scintilla r ainda a esp.erançfl. dos oppres1sos. Mas 
deixae solemnizar duplamente a aud~enc:a que se vos pedej com ·Um cp'sodlü 
edificante da patria do habeas-cor pus . E' um quadro da d .gnidade da Jus, 
t!ça, na Inglaten-a, chamando á ·sua barra um ábuso f!.dminis trativo a ml-

' litar contra as _ liberdades civis· e fulmina ndo-o co~ a maior sever.dade 
das suas censuras. · · 

Desertâr•e. um m a.ri•nhelro, Floyd, _ela esq.tladra . ingleza . Outro_- indiVIduo, 
indevidamente preso, confund.clo com o desertor, fôra, a. despeito de todos os-
protes tos recolhido a· um· vaso de guerra. Graças a ._amigos, o infeHiz 'I'.hom- · 
pson pôde levar que 'xa aos tribunaes. Expedio-se logo o 'U!I'it d e h,ab l:xl!s--
eo?·p-ws, exigindo de Wcodward, comma.nda nte ·do navio, a. presença i~me• 
d;ata do preso, com devolução da ordem e resposm do ' captor'. 

"Aos 7 de Junho de 1889 Thompson foi cÓnduz:do p erante uma catna-
ra do Banco da. Haimha; n1as o ·Cm;nmandaJ;~te Woodward_ .não t!ornparecett. 
Os juizes pediram ao aclvogado ao A lnti'ra.íttado o original' do wr-it, de qUe 
elle traz:a apenas cópia. ' 

Ers ent'ão o dialogo que se t mvou: . 
"O Juiz Mathew - Queremos o nósso wr·it. 
"O Juiz Manist y - Vós deS'Dbedeceis aos term·os do writ: ·dévei:>? pro:- . -

d~zir o documento cmn ·a respost a . Dizeis que · não tendes o wri't, e .nap.~. 
responcleis: é um verdade oro insulto a o Tribunal. 

"O adv-o.gaclo ' do Almirantado - O W?'it não esl!á commigo 
" O J?tie -Mathew ,- N ão podemos ouvir taes. absurdos, 
"O advogado - Dep1.oró que VV. SS. empreguem essa ex;>r.essão. 
"O J'uiz .Mathew - Essa expressão. eu a approvo. E' r·,>alm~nte ab-

surdo que um advogado, sobretudo um advoga do eminente, compat,eça aqm 
sem o W?'it e a resposta . · ' · 

" 0 advogado - Não posso dizer · senão a realidade ', 
" O Juiz MaÚww ,_ R.epetis o que vos d 'sseram; mas aos ·que vot-ó 

dis~erarri devieis ter respondido que não vir'ieis aq_u( repet:r ahsu rdós taes . 
"0 Juiz Manisty - Va mos ordenflq_· a prisão do Cornmandante Woodward. 

Cumpre que saibamos a v~rda'de._ E' lnut'l virem allegar a qui ignoraRcia 
dos uzos. Devem conhecei-os e respe:tal-os. Quando não, ~eremos ae ~-eagi·r 
aorn severos castig os. Não se póc'&e jogar assirn co1n. a lib.e?'dacl e dos cirJ,adiio!L ' 
I gno1·n se a cu.l1Ja é do Alrniranta'C~o, do ] ifinistro do Interior, o~~ d e ou. trá 
q1talq1~er a1tto1·id·ade. O ·c[ue sei, é _ q ue não obset·vam para 'com o Tribunal 
o acatamento que se lhe deve.'' 

"O J1liz lYiathew - Sou absolutah~ente do mesmo sentir·. Parece terem 
esqnec ·do o P?'incipio. tu.nclamu3?vtal da ?'bossa Constitu,ição: q1~ a. lei é S1~p1•1!• 

ma neste pa.iz, e nenhurn tuncci onari o pó ele · excuzm·-se aD:egando · çwdens d~ 
autorirl•ade su.pe?'ior, po1· mais a.ztct qu.e seja: Hão de obedecer ao nosso· 
w ·rít.. ;, · 

No dia · seguinte o. CaJpitão de Mar e ' Guerra Woodward, Comrnandante 
do Duq1t'e de W ellington e CWJ>itão de Pavilhão em Ports:rn,outh . eraJ detido 
por um agente• do . sherift, q u e o conduzio .á -prisão do condado, Am Win-
chester. Admittiél.o a prestar f'ança,' fo1 posto no mesmo dia em liberda de . 

"No dia 21 ·compareceu ao Tribuna,l, onde ouv:o do Juiz M~t.hew longàs 
admoestações: "Vosso a.dvogado a ·pr-esentou-nos humildes exc·usas, clize·n -
do-nos que t ínheis rn·oced'do em ' cum)}riJJ.nento de ordens superiores. Não 
podemoS a.ceita.r semelha nte justificativa: na.da temos s!!não comvos-co, 

\. 
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Co~mettestes grs;yissima desobediencia ao Tr!bunal (oont1npt ot CouTt). O 
writ de ha.oeas-corpus é um dos n1a is sp.grados que a lei conhece: foi insti-
·tl.lido ·para ,obstacuLos. a- toda e qualq~~e., pTi-sãa arbitr!Wia; e não ha n·ing~tent 
.Po1· ma··is alta que seja a sua posiçéio, q·zte nâlo tenha o dever de · obeitecer· 
lhe . .. Ma ndastes aqui este homem sem nos dizerdes os motivos da pr.são . .. 
Cum.p·re-nos mostrat· que o .gra nde w-rit de habeas-co?'P?I-8 deve ser intmedia-
·ta.1nent;e obedecjd.o, principalmente tJelos funcoiona?'ios publicas. Devrwiamos 
·p?•encleT~vos; ?nas, po1· esta -z:·ez,- apenas vos i1ifli g inws a. m1tl'ta de 450 $000 . 

"O Comma ndante ·woodwà.rd reiterrou os seus protest os -de que não ti-
v·era o minimo intento de affrontar a Justiça. "Acreditamos" ; respoP.deu o 
'Juiz. MaÚww ,· "pr>rique ali!ã,s vos teriam os condemnadJ0 á p r isão .. . Paga•rels, 
além da multa, a s custas do .processo." ( 1) 

-Se a simples om ssão de uma fol'malida-de a ccesoria no h'l beas-co-rpus, 
como ' seja nas p•raxes iiJglezas, à devoluçãq da ordem a utographa, e a a u-
sencia da auto-ridade detentora do preso, a inda que representa da n a a udien cia 
por u m advoga do. da Co·rôa, bastou para incendiar nos lab ias da Just 'ça, 

1 üe um dos :mais altos tribÚna es do Reino, a indigna ção cons titucional, e eles· 
carregar-lhe o braço, a rmado de ,prisão, contra •uma ];}atente elevada na 
Marinha da Grã-Bret a nha, não obstante as allegações a seu favor, de obe-
dienciá militar' ás · ordens do Governo da Rainh a, imagina e por um mo-
mento, St·s. Juizes, . a tempestade que não levantaria n a mag',.,tratura da-
·qu elle pa iz o espec~culo do attentado innominavel , p ara ·que inv'ocamos a 
vossa atten ção e exoramos o sentimento dos vossos deveres. Vossa digni-
dade, ·pela constitu' ção a m ericana da Republica, é mah; a lta que a m~is 
a·lta das -côrtes judidaes em Inglaterr a. / 

Um grupo r evolu.cionario rupercebido para a luta, -provido de r ecursos 
.pata o golpe, apodera -se de um n avio m erca nte no .cut·so de uma via gem. 
A · .gente da eQ:ui-pagem, desrupparelh ada pa.ra combate, inhi-bida G!té de tra-
''al-o J pelos irrteressef! commerc ·aes de que era deposita~ ia , e Cl,Ue a rests. 
tencia a o a ssa-lto pod eria comp·rometter, rende-se a o movim en to militar que 
a · subjugava. AJ)rision a da mais tarde a embarcação, p elas i'ot··~as r egulares, 
se o Bras·l fosse ' um .paiz _constituído, se as leis imperassem nos f:.lllocio-
narios encarregados de executal~as, se os que nos g·overna n1 tivessem noção 
dos dire' tos ·dos · governados, , o procedimento das a utoridades era simples. 
Ou, n ão havendo indic'os accusadores contra os officia·.e.s, · a tripulação, os 
vàssageiro·s -do n~tv ' o , restituíam-se todos · á liberdade. Ou, se · existissem. 
suspe:t a s R<' r la s contra ellas, en t r egavam -se os indi-ciados ao8 t?·i bunaes. 
unk.as a utor'i\'lades competentes n esta terra para· reter ci-dadãcts p'!"e;;os. 

Ma s não, Srs. Jui:>:es. Uma prisão desconhecida ás nossas leis, adm'nis~ 
trativa, m)litar, dictaetoria', cr'minosa, cahio sob1·e s!les . Removeram-n'os 
de . bordo para os calabouços de um forte , clandestinarrnente, com todas as 
;precauções, de que. se rode'am os a utores de um r-apto, pa,ra se occult<trem a 
acção ela JustiÇa. A e-~ta nada se .commun'cou . E sconderam-se cuidadosa-
mente· á i;m])rensa., ro?Yo a magistra turi)., -os nomes dos ·seques tra do•3. E o 
carcere furtivo, prohibido nos codig;os · como crime a t'é contr ÇL escravos, é 
agora praticado· ousadamente pelas autoridades na cionaes contra dezenas 
de homen.s livre,s. No sumisso que se lhes deu , elles poderiam clesapparecer, 
dizima dos pelas molestias ·subt\s da m a smorra, ou, se conviesse executados 
no sH•encio tumular da incommunicrubrlidade. 'Por-qu.e, .Srs. Juizes, jlá ninguem 

' pód.e <;orufia.r n o r espeito á <viela .humana, quando á s escancaras a auto'!"ida-

(1) De Fr;m1q u ev ill ~ - Le S1f.Ste'r!'Le ju.dkiaJi1·e (lle la Grande B1·etagnç 
(Pariz, .1893, v oi. I pa.ga. 65-8 . 1 
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.àe pisa aos pés os direitos mais rudimentaa:es da liberdade. >Esta é a pr<r-
tecção e o baluarte daquella. E, depois, qual vem a ser a garantia da vida, 

.para homens que se sepultam numa prisão impenetravel, tendo-se a cau-
tela prévia de sonegar-lhes o nome á publicidade, ao entrarem para o sl-
.giJ:Io dos incommunLcaveis? Quem possue a lista desses encerrados? Que 
.meio authentico de prova teríamos, para certificai-a? Onde jaz ella? Em 
poder de subalternos do Governo, interessado no crime. Mas então qual 
é a extremidade, a que. não poderia tocar o arbítrio, entregue assim, s~m 
inspecção absolutamente nenhuma, sem possibi.Jidade sequer de correchvo 
ulterior, á omnipotencia de sua propri::.. vontade? 

Di·r-se-ha que são pessoas colhidas em flagrante entre as taboas do 
;Jupiter. Mas flagrante de que? Pois o tacto de estar em um navio apresado 
,Por um bando insurgente inquina de flagrancia no crime dos assaltantes 
os pacientes constrangidos e as testemun·has inerm es da tomadia? Pois a 
'Perpetração de um delicto num Sitio, numa casa, en'VO!ve · e'l1l flagran>Cia 
nesse delicto os inviduos encontrados no ·edifício, ou no lugar. 

Não ha flagrante sen• auto eLe flagnJ.ncia. 'E' cathegorico o art. 132 do 
Co digo do Processo: 

"Logo que um cri111Jinoso, p1·eso e1n flag?·wtt:e, fÔ?' á 7Jresença do 
Juiz, sm·á inter1·ogado sobre as arguições, que ·lhe fazen• o cond.ucto1· 
e as teste1nunhas, q1~e o acompanha?·ant; do que se ~avrará ter~no, 
por todos assignado". 

O que dá, ·pois, existencia lega] á fla.gra ncia é o auto lavrado sob a 
autoridade do juiz, se os depoimentos do conduct01: e das testemunhas o cer-
tificam do concm·so dos elementos 'QUe imprimem esse cara cter á situação 
do a c<' usado. 

'Mas, quando, por hypothese, .f.lagrancia houvesse, ella não conferiria ao 
Ched'e do Estado o direito de manter a .prisão·. iPrender, em flagrante, qual-
quer do povo o póde; póde-o igualmente qualquer funccionario . Mas reter em 
P?'·isão é faculdade priva tiva àa auto1'idade judicial. E por isso o p~·eso em 
flagrante é conduzido logo á presença do juiz. 

Desse acto data o primeiro passo para a formação da culpa, 
E' por el:le que se estréa a competencia da justiça. 
O individ_uo preso em flagrante, mas indebitamente conseTVado em poder 

da autoridade -administrativa, policial, ou militar, preso em flagrante, mas 
encarcerado além do termo legal sem instauração de culpa, tem direito ir-
recusavel ao habeas-corpus. 

A nossa jurisprudencia é dár o maior constante neste sentido. 

Ponde t~rmo a esta perseguição de estadd, tão abominave1, quanto 
inutil, tão gratuita, quanto deshumana, tão damninha aos interesses da pa~ 
'no interior, '}Uão funesta ás condições do nosso cr-edito -externo, da nossa 
·reputação e,n tre as nações, das nossas sympathias no seio dos povos civill-
àados deste continente e do outro, cujos filhos a rêde absurda e iníqua desta 
violenc'ia !lrrastou, de envolta com. os nossos infelizes compratriotas, aos aba-
fadouros das fortalezas de Santa Cruz e Lage. 
! .- DE' conformidade, ·pois, com os arts. 343 a 352 do Codigo do Processo 
·:Criminal, 'VOS requet· reverentemente o peticionaria a -expedição da ordem 
~ompetente . aos commandantes daquell-es est,a'belecimentos militares para 
trazer [~ vossa presença os quaTenta e oito pacientes indicados, bem como 
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outros· quaesquer, que nas mesmas condições porventura al:Ji se acharem, e 
cujo nome .se ignora em virtude· do segredb 'crim!nosq que <:aracteriza. esta 
prisão . · 

Capita-I Federal, ' 31 de Julho .de 1<89•3. - Ruy Baroosa. 

1 • Acórdão do Supremo T-ribunal Federal. 

Vista, ·exposta e discutida a materia da petição junta de haoeas-cdrpus , 
impetrada pelo cidadão ,Ruy Barbosa em favor dos presos David Ben ObHl., 
Francisco da Silva, Americo Amaro da Silva, e outros, em numero de 48, em . 

_ sua generalidade cidadãos brasileiros, além de· quaesquer outros,, nas mesmas 
condições; todos recolhidos ás fortalezas. de Santa Cruz e Lage, por ordem do 
Presidente da Republica, tendo sido apresemaüa pelo juiz relator a preliminar 
da. incompetencia- do Tribunal para tomar couhecimento della por ser origina-
ria, não passou por maioria de votos; em ~eguida apresentJuda pelo mesmo re-
lator nova preliminar, por não estar a petição nos termos do art. 341, § 2• do 
Codigo do Processo., à qual iguwlmente nãu passou por maioria de votos; e 
fi:nalmente sendo discutida de meritis a materia da petição, foi. concedida a 
ordem impetrada em prol dos sobreditos pacientes e designada a sessão do 
dia 9 do. ·COnente mez, áE: 10 .horas {la manhã para O comparecirnento de 
todos os pacientes, e . bem assim a: apresentação das infor~ações que 0 Go. 
verno entender de dar, por intermedio 'do Ministerio dos Negocios da Guer-
ra, ácerca dos motivos legaes que autorimm e obrigam a conser vação deHes 
nas prisões em· que se aoham. Pagas wfinal as custas. 

Supremo Tribu!lal Federal, 2 de Agosto de 1893. - F1·eitas Henriques, 
Presidente. - Barros Pimentel: Vencido ·nas preliminares: - Aqwino e Cas-
tro. - OvitUo · ele Lo1breiro, vencido. - Pe1·eira Franco'. - Fà1"ia Lemos: 
vencido na 2• preliminar. Votei para que não se conhecesse da petição por 
não estar instruida na fôrma da .Jei. - José- Hygino. - Bento Lisoôa, ven-
cido na 2• preliminar. - Ferreira de Rezende. - Ban·adas, vencido quanto 
a a. • .preJ.tminar. .C·qntinu:> a entend•e r . que o Sup.remo Tribuna l F é dera! 
rião pôde conceder habeas-corpus originariamente, senão nos restrictos 
casos, em que lhe compete , julgar em unica instanéia. Nos outros casos só-
mente póde conhecer em grão de recurso. - Andrade Pi1ito: vencido na 

';Preliminar sobre o conJ::lecimento or!ginario do habeas·co?."lJUS, por entender 
nue· a competencia originaria e tambem pr,ivativa do Supremo Tribunal Fe-
dera l· restringe-se aos casos enumerados nq art. 59, n. '1, da Constituição <ta 

, Republica. 
Fui presente. - Sooral. 

2° .' ACCóRDÃo 

Vistos, exposto~ e .discutidos os presentes autos de ha'beas-cO?·pus, · elh 
que são pacientes David Ben Obi11 e outros, resolve o Supremo Tribunal 
;Federal cpnceder a referldá ordem de soltura em ·fáyor dos Çtetidos, visto ser 
i'l'legal a •Conse-tjvação na prisão em que se acham, desde que se veri-fica pelolS 
autos · e p elas informações prestadas, que os factos ·que lhe são imputados, 
não constituem crimes que os sujeitem ao fôro militar. 

;Sup1·emo Tr>bunál Federa.!, 9 de agosto de 1893 . .:..... F1·eitas Henriquea, 
Presidente. - Ba1-ros Pimentel. - And1·acle- Pinto. - Aquino e Castro .. -
·Ovidio de Loureiro. - Ban·adas. - P.iza e Almeicla. - MaoedÓ Soares. -
Ji!a?·ia Lemos, . vencido. 'Votei peia continuação dos pacientes na prisão, ·que 
foi realizada por autoridade compe_tente, por crime inafiançavel e em fia· 
gl·ante deUcio, devendo, ·porém, ser os mesmos paéientes remettidos para o 
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juizo- competentil ,afim d!" ser-'lhes alll insPaurado o respecüvo prG.cessq, 
visto não .ser miHtar o delicto commettido. ~ Bento J.A::.bôa. - Josq Hy· 
[rinÓ. - Fe1·reira de Rezende . · · 

Fui presente e reqy~sttei q,J.le entendendo 0 Tri'b]lnal ni!i.o estal'ero ell;l 
vigor os dou§; codigos penaes da Marinha promulgados em Novembro de 
1890 e Março de 1891, fossem os prisioneiros paiza11os remettjdqs ao juiz · 
se.ccional eompetente, visto não desconhecer o mesmo Tribuna;! a legalidad<i1 
da prjs&,o effectuaqa em flagrante d1;11icto, e at~enta;; as diBposiçõ(ls do ar-
tigo ~o H 2° e 5" da ~ei n. 631, .pe 18 d& Setem);>ro de 1•851, e art. . 60, letra I, 
Çla . Consti-tuiç:ão . - Sritwa/.. 

'· • 1Pe:la irnportapcia dq •caso, ju!,g·a:rpos dev.er dar noticia dfl tudo quanto· 
occorr(lu durante e depois do jl.llgamento deste habeas-corp1~s, segundo 
consta da actas do ,supremo Tribuna l )!'eq.erwl e documentos pübli.ca:do.s no 
Diario Official.' 

SES.SAO Do · •SUIPRIDMO 'l'IRIBUNAL FIDDE:RAL EM 9 DE AGO'STO 
DE 1893 

PRESIDFJNCIA ,DO EXMO . . SR. MINISTRo FREI'l'AS :HlilNRIQUESS 

Sem·etario b Sr. Dr. Ped1·ei1·a 

A's 10 1j2 horas da manhã abrio-se a sessão com os Exmos. Srs. An-
'drade Pinto, Aqui no e Castro, Ovidio de · Loureiro, Barradas, Barr0s Pimen-
tel, IBiza e AlmeÍda, Ma,cedo 'Soa res, Faria Lemos, Bento J,isbôa, José I{y-

.ginQ, Rezende e B. de Sobral, faltando os Exmos. Srs.' Ministros Amphi!oquio, 
no uso de licença, e Barão de Pereira. Franco, que conlforme o Sr. Presiden-
te declarou ao Tribuna:!, deixou de .comparecer pelo facto doloroso do falle-
cimento de uma sua filha, sendo que só um motivo de tal ordem o impediria 
de fazer parte desta sessã0. 

Foi !1da. e wpoprovada a acta da sessão antecedente. 
Foi des.paichado todo o expediente sobre a mesa, concernente ao anda-

mento de autos e ortesp·ondencia estaduaq. 
O Exmo. ISr. Presi-dente procurou sober se já tinham .chegado qS in.-

formações requ:sitad~s ~o Gove·rno, poc . interme.dio do Ministorici dos Ne~ · 
gocios da. Guerra, relativamente ao processo de "habeas-cor.p.us'" sob ri. 406 
impetrado .pelo advogado Ruy Barbosa em favor dos pac:entes David Benn 
Obill e outros, em nume,·o de 48, e bem assim o comparecimento do :. mes-
'!UOS; e inlforma.do no sentido negativo, deu, no int~rva:~lo da es·pera, a pa-
lavra ao Exmo. Sr. lVIinist•ro Fari<J, Lemos ·para relatar outr:.. ~e tição de 
"habeas-corpus", n. 407. 

'Exposto o \feito foi disc"Utida e julgada a :preliminar, ·com;iderando-se 
prejudi-cada a ordem de "habeas-corpus'', por -não se tt>r 31presentaao o 
paciente, que all!egou achar-se sob ameaça de prisão, nem comparecido o 
seu advogado. 

$m seguida o Exi110. Sr. Mini·stro Bento Lisbô:.., <tomo relator do pro-
·cesso Çle conflicto de juriscUcção · n. 25; entre o J ·uiz· •Seccional do Dis• 
trÍJ:to Federal e o J ·uiz da 1• Preto1'ia ·desta Cap'tal, fez a exposição da ma.-
teri!l, reconl;tecendo-se a cotrupetencia do Juiz Seccional : 
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.. Inform<fdÓ o E~mo. S·r. ·Pr<i!sidente da remess-a . claJS informações of-
.f~pl'cu~~ ._d<J. . parte .do ·Goyer-n!l, a ·r~speito do primeiro "·habeas-col'PUS ", apeza.r 
da aus.enc-i!L ainda do:;~ .pacientes, .. €!}viotl-as ao S1·. Juiz R elator Banos Pi-
menteL . a quem deu a palavra ' ;pa;ra relatar o feito. 

Lidfl.s a,s i,n.formaçq~s . propo;;: o rel(ltor q·ue se adiasse o juígamen'to ou 
se. ll'\ll>lPendes;;e a .sessão por J,O minuto~, emqu~nto c~p~1·a.vam o·s panientes, 
s~p.d0 ·possível que aimla c]:J.eg;tssem ~ t e.mpv. 

l!"állou no mesmo sentido· o Sr. Pro.curador Geral da Republ.iea, ·o qual 
d.4;se não p•oder expli-car a r azão da não apresen tação pelo menos de aJlg uns 
dos pa,cientes, ·como s.e preten dia fazer e, encarando o a s.s u.mpto so·b c1iver-
sos as.pectos juridi00S, sustentOU a legaJ!idade ·das pr!sões effectuadas em 
tlaghÜJ.te delictó convenci-do, como estava, de que o Governo acatar ia a 
defe:cminação da Tribunal, qua nto á apresentação p'91o menos de e iguns 
dos. presos · como havia já ;mjnistrado os esclartocimentos reqt:::s .tados. 

Conc,edida a palavra n esta occasião ao advugaclo in,petratJ.te que a lloli · 
cito'u, com a pprovação · unanime do Tribunal, não obst~nte trJ..t,lr-s~; .apenas 
de uma qu!'!stão ··de ord·em ; fa!Uou no sentido de não adiar-se, confprnie 13e. 
haV'j&. manif.,sütdo {) E xmo: si-. Macedo Soares e ma.s a lg4r:s M 'nilltros 

·em a partes, nem suspender o ju)gamento, p-or iss0 que a falta clo , cpnwa.-
recimento dos pacientes -era .devido á força. maior e independente d~ vop-
taâe delles. ' 

_ Em v'sta da ·proposta apresentaqa pelo ;EJxmo. Sr. Macedo ~oare:;o para. 
continuar o ju!ga!n~nto dQ "habeas-corpus ", embora. a fa lta elo comparecL-
mento dos pacientes, t endo antes o Exmo . Sr. Ministro Relator retirado as 
suas propostas · de suspen~o po-r breve ~emr,o1 c, a d:::.mento, di; julgamento, 
;passou a prell:mina r ·p-or unanimida de de votos, su spimdEiido-se · a sessão por 
6inc-o mi.nutos para o exame m a is detido por· p-ar.te do Juiz R elator dos do-
cumer•tos p elo Govel'lno epviados. 

Continuando a sessã.o, findo o prazo indi-cado, e. dada a palavra a:u 
Rel!l.tor, fez a leitu·ra d-e todos os documentos que acompanh aram o of-
flcio, e em seguida o rela torio . . . 

· Dada a velavra, a o. advogado impetrante para deetuz',r a defe~a em pro\ 
cít.Ís seus cjientes, este aS'sim f.ez. ' · · 

Vzando da '.r,qlavra nova;mente o Rel!·ã tor para çla,r o seu voto-, desde qu\l 
ning aem pedira mais ·es-clareoimentos, elle declarou, o,.pós mmtas cr,nside-
rA,ções sobre a m-ateria, que r epuhva iHega l a p·risão dos pa c1entes. 

Posta a m ateria em . d 'scussão, pedio a palavra o Exmo. ~r. · Procura-
d~r- Geral · e q 'sse. nã11 pode,. .ex;pl'lcal" a r itzã o, pelo mi·nos da · ~:pres~ntação 
de a lguns dos pacientes, tendo feito a. . r espeito do assum prto· longa,s con-

.s:iderações, .a ss' m \.como sobre oub'os pontos juridicos em discuseão. 
__ ,Per:tio então a palavra o Sr. Ministro Jos~ Hygino;- que po fir.n de larga!!! 
c~nsic~eraçõe~ açerca · ela !questão que se dis·cutio, opinoú no sentic1.o de não 
EÍI'!tar em vigor, nem o co·digo •de Marinha nem o da Armada, : e . feitas Óu-
tras ded·uçções jJJ.t' dioa.g, comJuic vnt~náe •PR~~ q~.s se.jam solto.o . tc;rlo& os 
paciente~ ·por ~· eonsen•a.rerr inegalment<: presos, ã d!spc3içã~ d& autorf· 
éjaÇ!e -in competente e -sem au.l pa formada, por t an to t empo. 

· E'n<'erra de.. a · d 's'c'u ssão, e, p!·ocedend<'!-Se a votãção (est ão presente$· 11 
M:i!:n;~t'l'O~ cGm voto) , votar<tm· pela soltura immedia'ta. dos pacientes · oft 
lil"PX!·S. Srs . Ba.rrQs Pimentel, ·relator; Fernli·r'a de R~zende, José Hygino, , 
Bento Li.s,bôa , Macedo So<~oreJ?, P'za e Almeida, Ban·adas .. Oviilio de Lou-
l·eiro, .~·quino e ca'stro, And.ra.de . Pinto "' Far:a ·Lemo:> que deC'larou votar 
pel1a continuaç1i.o dOJl p-acientes na. -p.risã.o, que · foi realizada por autoriiláde 
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competente, visto ser po!' crime !.nafiançavel e em flagrante del1cto, de-
vendo· pot·C·n~ s~r o:: mesmo:: pa~c· er;te~o remettido, part. Ju zc. competente, 
a fim de ser-lhes alli instaurado o devido processo, não sendo·· militar o de-
lictc; commettido. 

Apurada a: votação deste modo, ponderou o Exm. Sr. Presidente que o 
:;>upremo Tribunal F edera l, no exercício de Ullla das suas mais elevada~ attri-
bl.:ições e como r epresentante de um orgã o da soberania naciona l, m a ntendo 
a sua autonomia e indep€m·dencia, não obstante a falta de apreRentaçlio d(){J 
pacientes, segundo foi requ:sitada em nome e de ordem do m esmo_ tribunal, 
acabava de conceder a sd'tura a todos os pacientes, menoionados ·na petição 
por .quasi unanimidade de votos. 

· Nij.o poder:a, pot;ém, fazer ao Governo a preciza req-uisição sem que pri-
meiro se lavrasse e fosse assignado o respect:vo accórdão: o que se fez/ 
e logo de<po:s expedio-se a devida requis-ição, concebida. nos seguintes 
termO'S: 

" Supremo Tribuital Federa l, 9 de Agos to de 1893 - Sr. Ministt·o de Es--
tado· dos Negociõs da Guena . - Tendo este Tribunal concedido soltura a 
todos os pacientes, menc·~mados na 'pet!ção de "ha beas--c-orpus", re -1uer!da 
pelo advogado . Ruy Barbosa, e que se acha-m J;Yresos nas fortalezas de Santa 
Cruz e aa Lage, em numero de 48, r eq uisito que, por vosso ~ntermedio, 
sejam expedidas as ordens que forem precizas, para que todos os referidOS 
pacientes sejam immediatarnente pos tos em liberdade remettendo-vos cópia 
do re!!pect ivo ac.córdão, afim de que o Governo tenho conhecimento dos 
seus' fundamentos . - João Antonio de .Araujo Freitas Henriqt/.es . . ( * ) 

-<\..5 iruformruções ,prestadas · pelo Gov:drno, e de q•ue acima se faz menção, 
são a s seguintes: -

"Minis teri-o dos Negocias da Guerra - Rio de J ameiro, 8' de Agosto 
de 1893. · 

St·. Presidente do Supremo Tribunal F edera l. - Foi presen te a9 Sr. Vice-
Presidente da R e-pubtl '•oa o voss o off'-cio de 5 do corrente, em que \t"e-CCU1· 
sitaes J:~- e:x:-pedição das ordens necessarias para &erem. a.manhã apre-senta-
dos ao Supremo Tribunal F ederal os paizanos apr isionados a J:.ordo do pa-
quete "Ju-piter", armado em gue-rra contra •o Governo da Republiea pelo 
Alml:-antte reformado Edua rdo Wandenkolk, e aos quaes· foi con cedida ordem 
de "habeas--corpus" -com ·a conseq-uente exlgencia dos motivos da pr:são. 

· 1 Não menos do que a s'ngularidade do çaso, que com razão foi classifi~ 
cado "un!e0 e original" pel o Con~elho de Investigação e no qual é simul-
taneam ente 'provocada a intervenção dos tres orgãos da soberania n aciona l, 
a cons· deração dev'da e consagrada pelo Poder Executivo ao depositaria' 
·ce>nstituclonal do Poder Juà1dario da Unlã.o Bra~llei,ra, det~rminou a reso-
luÇão do Sr . Vice-Presidente da Repub! iea d~ satisfaier a requisi:;ão do 
Su<pre.mo •.rribunal F ederal dent-ro dos J'i;m-ttes oompaÜvels com a sua res-
-ponsabilida de pela ordem publi-ca . 

· Em · seu nome vos declaro a nteS de tudo q-ue o maior empenho !'lo Go-
verno é que o Sena do e o orgiio R·up.remo do Poder Judlclarlo da Un1ão, 
cujas altas com:r>etencia s f ora m provocadas. ·o auxiliem na lnterl}retação daé 
~eis ap.-pl'eave•, a esse .caso unico e original, de modp a conciliar as ga-
rantias e privilegias con1ltitucionaes da liherdiH~ s innlvlduar e d<~s funccões' 
publi-cas com os deveres Im-postos .pela 'Constit-uição, e e·ssenc'aes a toda 
orgim'zacão. po!itica, de manter a ordem publi-ca e def€nder e sustentar as 
instituições governamentaes . · 

•- (* ) O a.ccó-rdão a lludido é 0 q·ue j 11. foi t-ranscripto (o 2°) . 
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Assim; é meu dev'-er ipJormar.-vos que os paisanos," cujos nomes constam 
da relação jUnta, foram ·presos ' P.Ol' .se aoharem a bbrdo do vaquete Jupiter. 
eujà captura ' o· .Gover.no ordenou ao cruzaxl:Ot) Re'[iublica, em razão dA se 
haver armado o mesmo paq:uete contr-a o Governo e pra,ticado no· Rio Gran· 
de do Sul os aotos de hostilidade que estão no .dominio. publico, e conti-
nua rem os mil-itares e civis que o tr.ipulavflim .e g_uarneci:>.m com as axmas, 
munições e canhões apparelhados até ao momento {la captura. Não prJtlla. 
0 . ruprisionador distinguir entre . un.s e o~tros, n em cabe a possibHidade ra• 
dona! de qualquer dos orgãos .da soberania nacional resolver em um 1iq., 
nem tffi poU20S . tli;tS, todas as questões• originadas de um plano de consp~
ração conibinadü durante m ezes, dentro e fóra do HJaiz, para d~rribar o ..C'l 
governo e .sub'vel'ter . a:s in:stitu.ições. · 

E' _ pro~unda convicção do Poder Executiv-o q·ue nenhum principio <1ro 
. çljl'e.it0 -re·conhecido 'pelas nações ·civilizadas, justifica ria o Governo se <1,,, _ 
xa:sse de mandar .perseguir e capturar o navio em que os revol-ucionarlo,., 
ar~nando-o em guerra. e arv-orando o pavilhão do A:mirante, invadiram o 
qo Rio Gr3néle, a \)'prehenderam forças Jegaes, a'Poderaram-se de uma ca -
nho-neira e. de outras embarcações e bombardearam a cidade em odio ao 
G.oV'enro · •coast!tuido. · 

Não é jU<>to que. aos rev-oltosos se 1 reco.nheçam ·direitos superiQres aott 
do poder· legal, · .o privilegio de aprisionar .e não se·r , a"P rlsionado, de rfltlf."r 
sem n o•ta. e formação da -cu liDa · por _ ~em >J o ,indetermin-ado os derensor-
lta R e publica· e db seu Governo, e de .' gozar de imn;J.•unidades para não """' 
rem •presos àn.tes de culpa :f:Jnnada: avezar de es-tarem em !permfl!nentc. 
e contlriua :conspiração. . 

.Assim, o iPoder Exeout-v;o estl', . persúa.dido de que· o habeas-co1·pu.~ foi 
ccincedi:do,. po1: não const~r ao Supremo Tribunal que, além <le ter sido " 
prisão .effectuaàa por iutoridá:de m\Jitar, :com0 reconhece ·a ·petiÇão, foi et-
fectuada em· caso de juri-sdicção restrictamente miUtar, que exclue a com·pe- · 
tencia • da autorWa,de civil ·para a concessão do ha!Jeas-cD1"P1tS, nos termos 
do art.- 47 do dec-reto n. 848 de. 1890. ' 

PBlos documentos jwntos ·se convencerll o Tribunal, de que os rpaizanol'l 
presos a bordo 4o ·paquete Jupiter; ou faziam pa.rte de sua tri•po:ação,- ou 
representavam os revolu cionarias do Estado do Rio !}rande do Sul, que, 
c0mo sabeis: determina.ra m a !ntervençã'o do Governo Federal, em confor-
·nüdad'e do art. 6° § 3°, da 'Constituição da Republica . . Uns _ se combinaram 
cõm , o Almiranté réforma,do EduaTdo Wandenkolk l!lara que, elle convei"-
tesse o navio mercante Ju.p·iter · em vaso de guerra ho-s·til ao Governo da 
)tepübUca, outros cop.corr;eram com aqt,te11e~, pa-ra qlJe no Rio Gt'ande do 
Sul o m esmo Almi-rante se apoderasse de todas as embarcações a o servt.c;:o 
do -Governo daquella bà rra, da ca nhoneira Cam.ocim, aprisionando .os offl-
,cJaes e •praças que não conseguiram 'S'!lduzir. 

Ao. Governo · re-pugna acreditar q~e o dito .Almirante e um -grUiiJO de: 
Brasilei-ros '-p-rati'cassem -a viol-enc·ia ·que lhes attrlbu~m 0 piloto e u~ dos 
machinistas ·' d.o pfl!quete Jupf'er em seus depoimentos perante o <!Onselho de 
inV'estlgações - o de se· haver n!')ode~ado 'á forç.a des•se IJfllqUete, não obstan-
te :assever!'lr 0 c ar>itão"Tenente · r eformado Huet Bacellnr que essa totnaJda. 
do pa;que.t~. a.o sahir de Buenos Aires,, :fôra -PI'évia~ente_ resolvida e con-
'cordada. , 

R evelam, porém, às circumstanc!a.s do facto que estavam igualmente 
,yornbinfl!das -·a entrega do ·paquete Jupiter ao Almirante · r eformado Eduardo 
Wandenko'Jk, na sabida daqu,,lle '!JOftO, e a OC.CU1_Jação do navio ltalia. pelül! 

I 
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Pevolucionq;ríos ·do Rio Grande, a •qual se ef.fectuou 'ho ·n!esmo dia çla en-
. trada ·daquelle ~aquéte. •no porto ~lesse E sta ao. 

(! ·armamen·ta e muniçõ~s, enc.antraclos ·a bordo do ;fupite-r,' nã0. ;<~e po·· 
dlam vea:iza,r sem conhecimento do ·co)Timan:da nte e trJpola ção de~se P~· 
quete: a occupação do Itali a naquelle dia é prova evident<? d0 uma. coin~ 

.•binação. 
A trj·pulação do Jtbpiter ~oncGr.reu, pois, .tanto como os ' ·revq~uclpnarios ão Rio {}ra ndê, , pa ra que o Almirante reforma.do W a ndemlmlk convertesse 

e-E<se pa:q·uete em vaso de gúerra , ton1asse na ·ba r·r a do Rio Gra n cle os !'e-
bocadores Lima Duarte e Jc~gua1·ão ' e as lancha s B enjnm-in Oonstant e Ror: 
quete, prendesse os. officiaes an sen;iço da mesn,;;;. ba rra, os da canhoneira 

· Cantoc-im -e alliciasse as . :praças .destas, a s tran'.iO:Jortasse (lm· numero de 
46 para bordo do J1~pite1·, . cujo co.rn mando a ssurnira. e conserv oú ·a,ú~ ser-' . . preso. . 

·Em face do parag rapl10 unáco do a rt. 3° do Codigo P enal da aQ·mada., 
.fl.ualquer ·paizano qu-e comme~ter ou ,eoncorreL· com,, in~ivid:uo da armad~• · 

para ' eommetter crime miLitar marítimo fica sujeitp ~ ás •P'en.as -estabele ci>~ 
nesse codigo, se o erime não fôr previsto .paio Codigo P ena l comm·um, o-u 
s e fôr ~ommettido em tempo de guerra :e .t h \er de ser: ju1gado .por .tribumu 
militar;. maritim<;> . _ 

Para a a'r.nlicaçào dessq,s ~Jena•s 0 art. lHO os equl•para ú.s praças ·de 
pret , -se n ã o gozarem de privilegias· miJJtares 

Não sendo, pois, o auxilio p restado paPa- a lliciar forç'a da m arln'ha 11 

a ssumir o · seu . comma nc1o ., cr im e •pre~i:stp no Codigo P ena l comml.!m, u" 
\paizam0s, que concor.reram :para esses fa ctos pra:tica dos pelo Almirante re-
. .formado W a ndenkolk estã o •coh1 eUe ·suj eHos á jurisdicção militar : 

o conselho de . iHve~tigação l' econheceu que, s e o Almir ante ' r erormat1p 
Edua rdo W a ndenkolk nã o es t iv€s-se inves tido .na dig nidade de .sena'('!m·, ils-
-veria ser processado de confc>r:mida:de com a legis:a.ção -milita r pelos ac.-to~ 
que prat \cou;. mas· labm·a ·em dous equívocos, cuja demonstração é es cusa-
da P.erante o Supremo Tribuna l Federal, suppondo que os crimes politicos 

· estâto excluídos da juÍ·iselicção militai, e que os s ena dor es são julgados l)ew 
:& na do. , . r 

Ni'io 1:!13 c.~·nfcrma,ndo o ··Gov·erno com ·esta r estrk<;ão do fOro mllita.i!", 
solicitará da.· Caomara co1np•et•en te a necess·a ria a ut orização pa,ra s er e dito 
!AlmiJ'ante i'Ubmettido. a Cam<Eillho de ·Guerra.; e !pensa que os ·,co-autorNs· ·0 u 
cumplices ·d~s deUctos por · elle praticados · de alliciamento, commant10 .d~ 

'f0rça de ma rinha , devem tan\)Jem responder no fôro miHta r: , · 
. Entretanto; a sabedoria elo iribmml dr.cidirá , se aos pa lzanos gomp<rte 

'o fôro commum, caso em que· n ã o dilvidaát o Govermo· âe mandar ' a ur m;en:.. 
tal-os ao .Juiz F edera] que' fôr designado. 'Esper a , poréi-n, que se cilgnE> ó 
me>:mo Tribunal attender aos ·motivos de ordem publica, p elos quaes não · 
póc1 e o V ice-Pr€sid-ente da R Bpubliea 'a ssumir· a r e.: ,Jonsarb.iUdade . ele ·fazer 
<:ompare'cer na sessão de amal).hã .todos ' es prisioneiros requisi tados ~ 

.Julga ·escusa!do r espmi der á a rguição de· estarem ess·es pris ioneiros 're· 
<:'oí)lidos á,s- fortalezas, visto serem ellas ·as designa das <cJ<Jr lei para os pre-
sos políticos; e quanto á allegada incorpmunÍICabilidade, qué l imitarei a poil~ 
derar· que iiennurna prova foi offe re.cida· de denegação de lÍICença sem a g,ual, 
como sabei<s, é vedado .entrar em ·qu"'.lq,uer ]}raça de gue~rra : ' ' · . 

.Para ·completo esc:;lat ecímento, o Sr. V'icé-Pre1idente da R eptÍblica 
m a nda rem etter:vos. a lém 'de · oi.!tl'os documentos, o •process0 ·do · 'Conselh~ 
<lt, Tnv·estJ.gação, (JtTe vo~ digna r eis de o;:mortú.namente ·devolver . · 

o' 



1 O" 1terrn0 de avrisionamento <do _paquete 'Ju.p'itm·; pelo commandante ao 
c1•uzado!" ReiW-bl'ica-, acO'lYI"la.j:iha esse processo, e €St11 confirmado e com-
plétado pela parte ·da ·tomada do commamdo dàquelle lJaquete e que no 
mesmo dia foi dirigida ao ch<Jfe do Esta·do-Maiot• General da Armaaa.,_ 
pelo 1.• Tenen-te Herculano Alfred!o de 'San1:1aio . . 

Sa:ude e fratei·nldade , - A.ntonio Enéás G-. G<il'vtJ.o. 

SESS'ÃJO DO SUPRJDM<O TRIBUNAL FEDETh.-\L, E<M tG DE 
;A_GOS.'I\0 DE 1893 

.PRESIDENTE 0 EXMO. SR. MINISTRO F ,REITAS HENRIQU'Ill5 

Secretar-io o S1'. .l>'r. Ped·reint 

A'!S 1() 112 hora!! abrio-se a sessão, com a presença de todos oR Exmo!'!. 
Srs. JI'Iin'stros á 'e:x:cepção do ÉXTI)OO. Sr4 Ministro Amphilophio, com licença. 

Foi lida e a>;>.'lrova<'la a . acta da anteced<énte. ' 
Deu-se o 'devi-do destino á corresP'ondencia o-fficlal assigftada, asslm 

'como despac;haram-se os autor; que estavmn sobre a mesa. 
Findo o que, o .'Exmo. •Sr. Presidente chamou â attenção do Tribunal o 

decla rou ·o seguinte: Que antes de entrar na ordem dos 'julg'ahlehtos, t'nhà 
de fazer ~ch.ega,r >ao conhecimento do me~mo Tribun!lll um officiõ do Mlnlii!!· 
tro da Guet-ra que, embora . datado de 10 do corrente e trazer a nota de 
urgente. sô foi' entregn-e na secretaria elo 'Trlbuna1 no dia 12, ·depois de en-
éerraâa a sessão desse. dia. . 

Por iss0 · não ·deu r.on•heciment~ . .. ar, Tribt~na) de ·te1-p recebido na rei'~- · 
rida data, e àahi a 'razão pela qual os· 'jornaes, já scientes, o publicaram no 
dia 1'3 antes · d-o Tribunal ter dac1o rtoti-cia. off-icial.. ' ' 

Parece~Jhe. que ·os termos desse 'officio denotam. uina intenção inc.once-
])ivel de avassalamento do ·'l;'ribunal a 0 'Poder Executivo, ·e uma maniresta-
ç_ão de québr.1. de lmrmmJia que eleve haver entre os Pocleres BxE>cutivo e 
Judfclarlo. não sendu nenhum superior ao ou-tro, e antes, igua1mente ln-
o'hnen dentes. · · 

Que teria conv0caÇto .immediatamente uma sessi3-0 extraordinaria para 
tra.tare;:n elo assump.to, em mesa 1J.lena e sess5.o publica, se não funccio" 
nasse neste ·sn.lão a éôrte de .App e.ll~ção em carnanl.S, · taman-ha é a impor-
tancia que vi-', nos termo~ de.~S<c, of:ficio, 'dlrigido ao ~lrimeir.o tribunal judi-
ciario à 0 pa.iz, sem S\lperior JegWmo entre os c1ous poc1eres da Nação, mít 
perig;o de invasão ele sua~ attribuiçõés éonstituciona;es se ficar sem respos-ta 
oü protesto ela part" do ' 'l'ribuna.l a integra à o à i to officio. 

E~se · offlrin veio-lihe cl irigitlo . . {Jo't'ém, .. entend-e com 0 TrtbunaJ tambem, 
· á vi~ta da ·decisã o por elle proferida urtimamente ria petição de -habeas-

CO?'p?tS, impetraüa a favor dos presos civis, passag.elros e tri~lulantes do 
vapor htpiter, e não lhe deve ser . extranho, por isso que já foi publ:cado. 

O officio, a. cujo res;~)ei-to o Tribunal ·tem ele deliberar, é o que passa 
à ler. " 

"Minjster!o dos Nego~to·~ da Guerra. -· Rio de ,Janeiro, lO de Agosto 
.de 1893. 

Sr. Presidente do Supremo 'J;'ril;l'Unal F ede·ral. O Sr. Vice-Presi-
dente d!l. RetmbUca., a -quem a·pres!m-tel o vosso of.fich de· .9 do Corrente, 
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a·companhado da cópia do aC'C6rdão da mesma data, pelo qual o &upremo 
Tr;buna. l<'edera:t concedeu a soltura dos ,paizanos. aJPrisionados a bordo 
qo J1t1Jit~r, resolveu ma,ndat· immE--diatamente soltal-·os. 

Entendeu asslm dar mais uma prova de consideração ao orgão supe-
rior da .Justiça F'ederal. 

Lamenta, porém, que .sua decisão não fosse fundamentada, apezar de 
envolver graves questões de ordem publica e de sor:prehéndente imn)ugna~ 

cão das leis applicaveis. 
Respeita os mo.t.ivos pelos q~·a,e;; a senbença se Hinitou a d eclarar "!lle-

gal a conservação da ·prisão em qae se achavam os nmcientes, desde' que 
se 'Vél'ificaV21. pel~~ . aUt·,~ ·~ lnformâÇÔe~ prestadaS ~Ue O!l f:;.CtO~ QUE: lhE:!! 
são imputados não ·constLtuem .crimes que 0 s sujeitem ao fõro militar". 

Ficou, porém, na ignorancia da razão por que, não tendo o Supremo 
Trtbunal reco.nhecido a il1egalidade da ,,,risão, preferia ordenar a soltura 
dos presos a rj eslgnar IJ :tuiz a qnem peveriam ser remettid:>s. 

Nada diria SQbre o <Jilenclo guardado pela · sentença a respeito dos fa-
ctos e da~ razões de convicção, se desse silencio e da conclusão dogrnatica 
se não pudesse inferir que estão regovad.os o art. 47 do i.eeret0 n. 848, 
de 11 de Outubro de 1890 e arts. 3°, paragrapho •mico e 190 do ·co digo 
Penal da. a rmada, i<nvocados no officio que Vos dirigi em data de 8 do 

' corrente. 
O Sr. Vice-Presidente da Re!J,Uh!ica. tem t1 hec·essidaüe . 'de de<i'larar · 

que a soltura dos 'Prisioneiros do J1tpite1· não siginiflca a convicÇão da ··in~ 
constitucionalidade dBsses decretos, argu:da na ·al~cussão d 0 habeas-cor-
pus; mas confirma o empenho manifestado no dito· officio de proceder _de 
accôrdo com os outro~ dous orgãos da soberania nacional no caso extraor-· 
dinario ·de Jupiter, em que da··iôem ')>S tripu·antes have.rem sido, elles e o 
paquete, victimas de ]assalto ·que os subt:netteu ao poder· do Almirante re-
fOJ:mado Eduardo Wandenkolk, ao pásso que as circumstancias os .revelam 
co-autores e cumplices dos factos, praticados pelo mesmo Almirante. ,. 

O Governo considera em pleno vigor as limitações postas pelo art. 47 do 
decreto n. 848, ao direito de concessão de "habeas-corpus" e o Codigo Penal 
da Armada. O decreto n. 848 e o de n. 94n, de 5 de Novembro de 1890, qué". 
promulgou. o Codig"o Pen~l da Armada, foram expedidos e · publicados Pelo 
Góverno provisorio da Republica: na plenitude .de seus poderes. E' certo que 
'a execução de ambos foi suspensa, a do primeiro pelo art. 244, do decreto 
n. 1. 030 de 1890, e a do segundo pelo decreto de 4 de Fevereiro de 1891, pu-
b1icado no "Diario Official" n. 37, de 7' do mesmo mez, á pag. 518. 

Ambos foram postos em execução depois· de promulgada a Constituição 
da Repub)ica, um pe.lo decreto de 26 de Fevereiro, o'utro pelo decreto n. 18, 
de 7 de ~arço de 1891. 

Este uitimo fez modi~icações no Cpdigo • Penal .da Armada que de novo 
promul~ou, mas autorizadas J>"lO decreto de H de F evereiro ele 18·91 , o qual 
foi publicado no ... Diariq Official" n. 49 de 20 do .mesmo mez á f!. 684, e tem 
força de ·lei por t•fr sido expedido pelo Governo provisorio da Repub ica. 

Se em virtude do art. 83, ela Constituiç~o e attribuições legi(llativas por 
ella conferidas ao Congresso estivessem revogados os decretos n. 848, de 1890 
e n. 1, de 1891 ·e os de 14 de Fev~reiro e de 7 de ~arÇ·o de 1891, estaria tam; 
bem revogada a m aior parte da legislação por que se rege a Republica. 

O Codigo Penal da Armada tem sido a,Pplicado ·pelos conselhos de guerra 
e supi'emo conselho militar, sem contestação de sua constitucionrulidétde, des-
de que foi publicada a ordEom -do dia · do Quar,tel General ela- Ar.ma,da de 9 dé 
Junho ·de 1891. • · 
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No projecto a.pprovado pelo Senado sobre rev1sao de processos milita res 
é invocado o art. 53 do Codigo da Armada, que ,assim como o Codigo Penàl 
co~mum, está sendo revisto por commissão nomeada pela Camara dos Depu-
tados. · 
-. O Governo nã~ póde, pois, deixar de ml),nter em vigor esse codigo, e o 
S'upr~mo 'Tribunal Federal se dignará de ter em consideração quanto é in-
cortvenieJ;J.te ae serviço publico ' e aos direitos dos cidadãos a incerteza da lei e 
da ~egitimidade dos actos . das autoridades. 

Saude e fraternidade. - Antonio Enéas G. Ga.lvéio". 

. Em seguida o ·sr. Presidente trata de um facto occorrido com o Supremo 
'rribunal de Justiçà, ' no tempo da Monarchia; facto que teve origem em um 
aviso do Min!sterio da JustiÇa, de 17 de Dezeil)bro de 1888, sobre à disposição_ 
ll,o §· 7.• da Ord. do li-v. 3.'; tit. 66 e de que se trateu na sessão de 19 do 
referi ci.o mez e anno. 

Essa aviso provocou um protesto do Exm. Sr. -Conselh-eiro Andrade Pin-
to, hoje -m erp.-l;lro do Supremo Tribunal Fle-deral, que apresentou a se~ 
guinte mÇ)ção: · 

."E' de m,ateria gravíssima, por importar em affrontosa desconsideração 
do poder judicial, corri .manifest!j. pretenção · de avassal::imento pelo Executivo, 
o av!so circu·ar que está pub-li-cado no "Diat,io Offi cia.t ", dirigido, com d'l.ta 
da ante-hontem, pelo Mir.isterio da Justiça ao Presidente desté Tribunal, SO· 
bra a disiJosição do .§· 7."· da 'Ord. do liv. 3.•, tit. 66. 
. "Esse aviso, exprob'ando, e de fórma lacre, a este Tribuna l, assim como n 
todos os ju lgadores da 1" e 2• nstancia a falta du devida observancia,_ e . orde-
nando-lhes, com t0dà ostentação imverativa, que cumpram e guardem nas 
sentetnças -o- ci tado preceito legal. é attentatorio da sobera nia· e indep~,ndencia 
do Poder Judicial, sobre o qual car!)ce de superioridade ·o Exectttivo, de igual: 
·categoria política e com separada esphera de a ttribuições, para poder •consti-
tuir-se supremo censor dos jUizes e tribumtes judiciarios, e dar-lhes oninn;J 
sobre · o modo de exercerem as fu-ncções de sua éxclusiva competencia e COI!l 
a unico. super·oridade da hierarchia judicial. E' · las ~· mavel haver-se escusa-
do o Sr. Ministro c',a .Justiça no triste preceàente, para reproduzil-o, do aviso 
n. 78, de '31 de' Março de 1824, ·de ·tempÕs idos, qpando, ainda no inicio da 
i'10và fócma 'de Gov-erno cem a indepen.d'encia do Impede, e ainda não orga-
riova fórma de GoverYio GOm a i~d-e.pendencia: do Imperio, e ainda n ão orga-

"" nizada a magistrat;ura, segundo ·a instituição constit~cional do Poder Ju-
dicial, não se tenham dissipado as praticas do regimen colonial, e conserva-
ram os magistrados o~ habites w sua educação de delega dos do poder abso-
luto na administração da Justiça. 

"Até agora tem si de manifestà.da por meios indirectos a tendencia des 
Governos, nas suas velleidades de omnipotencia para avassalar o Poder Ju-
dicial; o referido a vlso, por'ém, do Ministro da.' Justiçà é o passo mais adian-

~ tado dessa tendencia com a censura e _ imposiçã o de ordens directamen te ao'! 
dep_ositar·os des_se poder, desde oso juizes -de 1" instancia até o Supremo Tri-
bunal de Justiça, que pela primeira vez re-cebe tal tratamento . 

.'~O caso r~c!ama . pro~pto e en·e_rgic~ protesto deste Tribunal, afim de re~· 
salvàr o j)resÜgio do Poder Judic~al; · como !;eu mais elevado orgão, prestigio 
qmf t·orna 'esse poder o mais firme esteio qas instituições do paiz, e t em ser-
vido em todas as nações de garantia -dos direitos nos dias calamitosos e ape• 
zar de contra;r-ias evoluções sociaes. . 

"Assim, fundamenta a segui te moção, submettendo â. approvação deste 
Tribunal : 
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"O Supremo Tribunal de Justiça., por si, e como orgao maí& elevado do 
Poder Judicial, protesta solemnemente contra o aviso-circular que foi ante~ 
hontem dirigido ao seu Pre&identet pelo Ministro da Justiça, por attenta-
torio da soberania e independencia do mesmo poder, tfão reconhecendo su-
pevioridade no Executivo, _jl.e igi.lal categoria politica e cum ~oetJarada esphera 
de attribuições, para receberem deste outro poder os juizes' e tribunaes ju-
diciariarios censuras e ordens sobre o modo por que devem elles exercer ãil 
fun'cçõe~ de sua exclusiva competencia, e oom a unicá Inferioridade de hiê· 
rarchia judicial. - Andrade Pinto" . 

Refere mais o· Sr. Presidente o que occorreu, depois dessa sessão, em que 
começaram . as férias; lê o officio que no intervallo, ou dm•ante as férias di-
rigia ao Ministro o Presidente de então, sempre sustentando a ind~pendencia 
do Tribunal. 

Esses documentos constam da acta dã. ;essão de 6 de . F'evereiro de 1889,. 
na quul . se· discuuó largamente la moção do St. Ahdn.de Pinto, que foi appro-
vada. (*). 

J!'eitas estas considerações e exposta a materia, consultou ao Tribunal o 
que devia fazer-se, e aguar&va a opinião do mesmo Tribunal, se responden~ 
do-se o dito officio, ou protestando-se ou nada se "fazendo. 

O Sr. Ministro Macedo Soares, pedindo a palavra, disse que em circum-
stáncias como as actuaes são oeiosos os discursos. 

Que o Tribunal sente arderem-lhe as faces de vergonha e fndignação. 
O officio de .. que sé trata não é susceptível de commentario seria, deve•se-

lhe, no emtanto, uma solução, e apreSenta o s egUinte· officlo, COmo proposta, 
r!lspondendo-se ao Governo. · 

"Sr. Vice-Presidente da Republica em exercício. - O Supremo Tribunal 
F éderal recebeu do vosso Ministro da Guerra o officio de 10 do corrente, pu-
blicado nó "Diario Official" de domingo, 13, nó qual critica em vosso nome, 
o acórdão proferido na sessão de 9, concedendo "habeas-corpus" a paizánol! 
presos â vossa ordem e disposição em fortalezas do porto desta cidade. 

"O Supremo Tribunal Federal, que, no exercício de suas attril:Íuições con-
Stitucionaes, é tão independente como o Presidente da Republica, trata com-
vosco de ig ual para igual; nã o recebe instrucções dos vossos secretarias; não 
admitte censura official das suas decisões, e devolve ao vosso ministro o sim 
officio, confiando que ihe façaes sentir a inconveniencia do seu procedimento,. 
e crendo, como crê, que o nã o autorisastes. - Saude e fraternidade. - Su-
premo Tribunal Federal, 16 de Agosto de 1893. -Macedo Soares." 

O Sr. Ministro José Hygino, usando da palavra, declarou que pensa com-
i_, Exm. Sr. :Macedo Soares n a inconveniencia do officio que em nome do Sr. 
Vice-President e àa · R epublica foi re~ettido ao Tribunal por intermedio do 
Sl'. Ministro dos Negocias da Guerra interino, e igual inconveniente em res- , 
i;>onder-se a o Gove1~no, apurando os pontos de doutrina e interpretação de leis 
que fazem objecto do mesmo ·officio. 

Que o Tribunal não discute fóra dos autos. 

(*) Os documentos a que se r efere o Sr . Presidente, são os seguintes: 
O aviso do l\1inisterio da Justiça n. 83, de 17 de Dezembro_ de 1888. (Esta 

publicado na collecção official, pag . 63). 
Officio de 25 de Janeiro de 1889. , 
" Illm. e EXm. Sr. - Depois do m:ais reflectido e escrupuloso ·exame, 

considero-me no indeclinavel dever de pedir a r econsideração de V. Ex .. so-
bre o incluso aviso, que não põcle ter a pplicação ao Supremo Tribunal de 
Justiça, o qual, no desempenho das attribuições que lhe confere a Constitui-
ção do Imperio, não está subm'dinado ao Poder E,.ecutivo, não tendo su.pé-
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Não póde indicàr pontos de doutrina ou de direito , sinão qullindo ·profere 
os seus veredictos e :tem 'de fundamenta l-os. 

Explicar, Iior.émJ as suas sentenÇas extra-autos, commentando-as mn of~i
cios dirigidos a o Go;verno, oppondo consideraç;.ões a considerações, respondengo 
ás argúições ·.e censuras ·- seria um facto repugnante com a indole e posição 
do m!J,i§l a lto orgão do Po.der Júdicütrib. · ., 

r. 

rior ·que 'legalmente possa Teprovar ou censm~r os .actos praticados no exer-
cício de sua privàtiva e suprem:;~. jurisdicção. , · 

•Nesta occasião deve ainda accrescentar que ii!e todo o ponto é inapplicavel 
.ao Supr.emo ·Tribunal. d,e .Justiça a censura constante elo mesJ;llo aviso, quando~ 
.. to~l:;~.s .as decisões deste Tribunal, concedendo ou denegando a·evista, tem sido 
,s,erhpre p_roferida,s com <:)Xpresso f undamento legal. - Deus Guarde a V. Ex . 
- Rio de Janejro, 25 de .Janeiro de 1'88·9. - Illm. e ·:Exm. Sr. Conselheiro Fra\1-
ciseo de Assis Rosa é Silva, Ministro e Secretario ·de Esta do dos Negocias da 
JustiÇa. - V ·lsconcle de S,abar,_cí. · · · 

' Aviso. do Mil<isterio da JustiÇa, .1e 31 de J a:neiro 'tle 1889. 

"Rio ele Janeiro . ..:....:. Ministerio dos. Negocias da Justiça, 31 de Janeiro de 
1889. - J:llm. e Exm. Sr. :...._ Renoval'tdo, em avis0 circular de 17 de Dezem-
bro do armo P;l>Ssado; publicad0 of!icialmente em 18 do me~:mo mez, a .recom-
mendação feita na _po,rtaria n. ·78, ·de 31 de Março de 1824, não tem o GovE)r -
no Imperial o intuito de applicar censtli'a ao Supl'emo ,Tribunal de Justiça, ou 

·' a outro qualquer tribur<al ou juiz, como ;pareceu a V. Ex. no seu offieio do 
. 25 de. J a neiro · .~orrente, .tão ·pouco e de intervir no ex.ercicio das respectivas 
jurisdicções, sem duvida subordinado â,s determin,ações das leis, ele gue nenhu -
ma . autor~idade ' está iseHta, devendo · a:rates a sua supremacia .mais obrigai-a, 
eeino · .e1<emmlo e mod!')lo des inferio1·.es; mas sim o de chamar a attençã9 (!e 

' to<ilos os juizes .e- tribllna!')s para as salutares e· garantidoras ·disposições .(la 
Ord., liv. ·3°, tit. 66, § 7°, e dos arts. 232 e 737 do Regul. n. 737 de 25 de No-

'vembro <Ie 1850, que cumpre sejam observadas, não só no interesse das partes 
e direitos em litígio, .como t a mbem para uniformidade e progresso da jul~ispru
dencia. -Deus g uarde .a 'V . . Ex. -Francisco tle Assis Rosa. e 'Sili;a . -Sr . 
Cp.h~elhei.ro Presidente do SU;Prem,o Tr:_ibunal de .Justiça·". 

· Officio .de 4 de F101vereiro ele 1889. 
\ . .._ ' r 

"Illm. e Exm. Sr.- Na primeira sessão proxima apresentarei ao SlitPrei\10 
'rribunal de Justiça o à viso de 17 de _Dezemlilro u'ltimo, que só lll!'l ;t'ei en-

. treg ue posteriormente 'á ses13ão de Ç!.ia 19, ultima antes das férias. Igual-
mente apresentarei o aviso expedido por V. Ex., em 31 de Janeiro -findo, 
daBde, em resposta ao meu officio ele 25 os metives por que não se dignava 
annuk ao pedido, que Jjz, sobre a ' necessidade da "reconsideração. ·çlaql'lelle a·viso 
O.e·-11i de JDezembro, já por não ter o Ministro da J .ustiça competeueia \Pai'a 

· c'emsurat·. e ·mandar o 'Frtm11nal SupF·eme, já por não ter cai~ini:enti.e a t,9er.tSl!l.'t1a 
!feita ao. procedimento <de mesmo '"l'ribunal, sempre conecto e .Q.e ac·côrdo çom•a · 
jurisprudencia in·v.ariave1 -nos 60 ahnos decorridos· cle§>de o começo .d.e s'ua ex).s-
tencia ·até :heje . · . 

''Affirma V. Ex. , na citada resposta, que o Ministerio da Justiç!J, não teve 
e int.u-ito de censurar e rriandar ç> Supremo Tribunal de Just1ça, ponderando 

· q·u~ ·0 · mesme T~·ibuna:I n'ã:0 se -acha acima ·das leis·, .das qua,es ne.qh·u-ma ?>l!l·te-
·ridaàe :e~tá isenta, e eyue 6 avis.o de H d:e Dezembn> de 1888 simvJ;esmente :se J!-
mitáJra a chamar-<!lhe a a,t1lenção P:;tra o 'cllmpri:mento ··da Ord., li v. ;3°1 tit . . 66 Pa-

·ragraph'O 7°; e do 'Sarts. 232 e· 737 do Reg. n. 737, (le 25 de NoiVemb1'0 .d(e 
!1..850, a cuja observa;r1cia "era mais 11ue ·todos obrigado o '!l'ribuHal, ,t\llue, pel.a 
s ua :~upremacia, ·de:ve ser · o exeJ:l2plo e , o 'modelo dos ·inferi.or.es. . , ·· , 

Salvando sempre a in l'ença o de V . 'Elx, e do seu illustre antecessor 
<~·uanto ao. i~tuito propo~~tal, .que declar:ia não existir no aviso de 1.7 de Dei 

. , 
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7 ·.f>onderou mais' que, nem ao menos, o G'overno c'ollocou' o Tribunal na po,. 
siç;ão de 'um orgãe· cons.ultivo. 

Tem sidó .mais de uma vez· lembr.ado o . facto dé . haver W:{!;;hlngton ; con- . 
sultaÇI.o aos Juizes· da Su•prema Côrte dos Estados Unidos' sóli>r$ guestões con-
~ernent~s ao trat.ado com a França --+- respondendo.;-lhe <'/S Juizes. qu\l . não· pÔdi;un. 
enunciar: opinião a lguma, sinão no Tribunal,'l.por occasião de julgarem relações 
concretas e mediante processo régulãr. Que ·o · o:i'l'icio. cio Podér Executivo ' não ' 
colloca o Tribunal nesta posição de Co~seJ.ho de Estado ou Ol'gão consultivo, 
,POis . rtão . é o çoncurso da .nossa experiericia ·.ou dos noss~s· con'h~ci.r,nentos so- . 
bre taes questões de direito publico que· se pede . . ·'· ·' ·. .· ·· .. ·. · 

O Governo nos 'fala de· cima prura baixo; ~nflige - lnos censura.s indica quã:l 
·a· jurisprudencia qÜe se deve ' seguir, .. de'clara-nos ql.Je se. cumpr.i:o o·. decreto. 

·judicial deste Tribuna:! em '''h rubeas-corpús", foi por consideração ao mesmd Trir. 
bunal, e assim . I).OS reduz á posição de Uma CQrporação OU r.'epàrÜção admÍnis=-
tnativa, •Sujeita á Ínspeé'ção; se, · não ao poder, disciplinàr · do Executi~o. · Pensa 
pois, ser inconvéniente oppôr ao Úr.a:zoado dÇ> Governo qualquer, outí-o a~~'lL- · 
zoado do . Tr.ibunrul. ' . ' , 

Em sua humiÚ1e opinião,.nenhurn;a outra deJ.iberaçã0·p6de o Tribun<j:l temar 
a respeito ·da materia em discussão, sir'!ão de fazer consignar na· acta. ·a de-
claração·'qtie p~opÕe: . · ' · . 

"Não cabendo~ao Pode1:c ExecU:tivo fixnr a . competencía dof'! fribunaes, dar- · 
lhes irístrucções, ou determinar a ·jurisp~udençüi que devem ,seg,uiJ;:, a não ser 

I j ,.< 

,:iembro, de um,a !)legal e desmerecida_ CíJn·s.u~·a, ·contimio a p.imsar que maior nã;o 
poderia ser feita ao Supr.emo Tribuna~ de Justiça do que dizer-lhe · que du - · 
rante 60 annos tem violado · as· leis ·em numerosas sentenças . · .• · . • 

· . , ·"E' 'ex)actamente J,?órque · não e$t~ ·acima das leis . . e Ito ·exercício · d':i; alta 
):urif'!dicção ct.eve ser o_ mod!'llo. da: ·~?ua con'ecta observancia, ·que mais grave. 
não pode~'ia ser ii).fligida ao Trib.uria l, collocádo pela . Constituiçii0 do Impetio 

. como a ;SllPren1a garantjia, do dil,eit_o e da lei. , '· ~· 
, ... 

"A ord·em impe~aÚva que o Ministerio· da Justiça ·'se arrogou o· dir.eito· de 
transmittiv a o ·supremo Tribunal de Justiça , resaúa de todas as r..I'..Llava,as ·. do 
menciona do aviso de 17.,·de DezembJ:.o, ' que não terià razã o de ser, s'e .. nãp 
qontivesse .determinação para· ser , eumprido, e acha-se ' dem>H::! ;t;ormal'lriénte 
expre&sa .. na· parte eni que· maR da, em nome Q.e Sua Majesta'de .. o Imper,ador, ' 
cumprir e observar a . nossa pratiea :revocatoría Çl.a 'jurispi·udé.ncia invariavel-
mente · segu:da ha 60 arínos. , ,. 1 · :' 

"A comp·etencia' para taes censura e ordens· é qhê •não tem -asse,nto nas 
·leis, .das , quaes o .G.overno, assim com.o '; qualquer outx:à. áutqridade, .,nã.o. estil. 
isento. ·· · · · ' · · .: · · 

"Devo, porém ; de novo declà r ar a V. E x. que- o Supremo . TFibunal de 
Justiça, nunca"· Q.eixou, de buscaF .suas decisões Enn expresso fundamento. legal, 
dà accôrdo com as leis de .que fa? ' menção o eir.a.do aviso de 17 de Dezembro .. · 

··ci:e 188'8, ··declarando muito termina.nteJRente quHndo negt:i: revistas, que assim 
· :iulga po'í· não encontrar nullida dE>" nó ' processo; riem ' na s sentenças injustiça. 
·proveniente da infracção de l<".i 1 •«tria, ·e mencionando especi.fi,cadamente. os 
vicios do processo e as violác,:ões d .. e lei, que determri-mum a cm1ce:;;são ·de··-re-
vistàs; ·quando . as concede. · .. · . , ·, 

•'. . "Es,tâ · formula, recommeliclada . pelo senso commum, provada pela ·con-
st~úite jurb'):'Údencia, é- a qU"l decorre das ·. ref.er.idas \eis, onde ·'não se· est.ame 
quaês os fu.ridamêntos . das senten~;as, sejam ·:r):lais ou meriõs extensas, senãÇJ 
q\:ie $eja m·' claras e explicitas. Peço a · 'V . Ex. me releye estas pondera<,<ões; a 
que sou· 'obrigado., .-pa-.:a .. manter a dig·I).i(\adé, ·a . independehcia ,jurisd~cc:ional . e . 

·as : rn·et•og::tt:i-..· JJs .. da· supre:in..t · magtstratura civil e . er-lminat...: ··do Estadn , sem· 
quebra do ·muifo r espeito e consider!j:ção ·que (!evo- ao Gover.no ·'Imperia-l,, a 
v·. · FJx .' e'· a · se11 iH ustre an tecesso:r. ' · · • · · ··",.. · ·· 
' ~: •(D'eus guarde · a y, Ex·. - .Rio de' J a neiro;.' 4 de , Fevereiro de: 1889. "7" 

17·iscond,e c.e S11;bará. I .J. , '1, 

•. 
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·pela fórma,regulamentar, e em virtude de execução de lei, o Supremo Tribunai 
Feder'al resolve não . toimir c;;r:ibecimento da ma teria do officio· que em 10 do 
corrente 'lhe . foi dirigido pel0 ajudante-gene,al 'ao Exercit.o, em 'nome do Vic.e-
Presid(;mte da Repubiica, v'ist0 corno o mesmo off-icio não . é compatível com 
os pril}cipios ·constituçionaes, que ·devem dominar as relaçÕes entr-e o Poder · 
Executivo e o .JudÍciario. --...:José Hygiiw". 
'· O ·sr .. Ministro · Aquin0 e . Castro, ol!ltendo la palavra, disse: . que sentia ·-
prÓfunqamente que ·o - G~vflrno' houvesse expedido O· officio de 10 do corrente 
n?s'· termos em que se acha concebido, e em que se tem querido. vêr acre cen" 
sur.a ao procedimento do Tr~bunal; mas não crê que tal . censura .se pretendessé 

· fa~el:;· ,e · q_ue po,r . isso divérge ela opinião de seus. collegas quanto á attitude 
que o Tribunal deve hoje assumir. . . 

Seria ' prec.zo que o Govenio es,que•ce.sse os deveres de sua posição e a _ di- ·. 
'gnidade do Supremo . TFibuna~ a que' se dirjgia,. para que se julgasse. a utoric 
zado a censui·a·r actos p'or este praticados no exercício de suas atb·ibuições. 

A sentençSL parecE;) .. não tm;-··sido bem comprehendid:-. .. e como se trata de . 
esclarecflr um ponto -de doutrina, entende ' que .o Tribunal não se dedigna em 
re.sppnder,' 'qemonstra.ndo o:s jurídicos fundamentos em €rue. se firrria a sua 
decisão. . ~ • · · 

Neste .sentido submette á apreciação do Tribunal a seguinte proposta de 
resposta ao · officio do Governo. ' ~ . · 

. "As p0ndetaçõ'es que julgastes dever 'fazer. em nome do Ex~. Sr. Ma~ 
rechal. Vice-Jl>res\dimte da· Republica -ao Supremo Tribl.lnal Federal, em vosso 
efficio de 10 do cerrente, recebido depois de levantada- a sessão, no .. dia 12, 
obrigam-me· a . voltÚ, ;em nop:Úl do mesmo Tribunáll, á vessa presença, · aindtot 
que seja pa râ.' d iss~J;Jar quaiqliler infundàdo il.uiz·o que possa· res.-q.Jtar na leitura 
desse tão im~tressivo e extranhq ~ocumento. · 
, O •Supremo Tril;JUnal está, ~tá bem ·convencido ele que não esteve na i.n-
terfção d0 GÓv·~rl'!o, em utn documen'to o:f1'ic·ial, irrogar censura ao n!le:smo Tri-
.Punal· sobre o 'modo por que este entendeu · dever cumprir · o seu dever ' dando 
á iei na especie sujeita' a seu exame a am:ilicação que teve pór mais ·acerta-
da·. Faltaria ao Gov.erno competencia 1)ar;ot 'tanto, .e s.eria, demais, deseonhe-

. cer que da hai·m.onia e recipr.oco ·respeito ·,dps poâeres public.os, in.depe nd-e ntes 
entre si, resalta a indiÍ;pensavel efficacia da força, de que são por lei revesti-
.dos para que · pos,sam no exercício de. suas respectivas funcções attender. de-

' Vidamente aos ·gr.avf9s interesses e mt!ltiplos serViços d~1 J -ustiça e .da admi- _ 
nistração . .. · . ' 

E, :porque assim pensa · o Tribunal, em ·breves· termos·· serão feitas as. se-
.gt.Íi.ntes -COnsideraçõ·es S@bre. alguns topiCOS do . citado Officio, no . intento. de se torpar bem · cJaro ~·o ., pensamento aa· .serüença, -que foi proferida 'com · m edit-ado 

· . ex~me e ~xacta comprehensão dás di'\POSÍÇÕes legáes que a dictaram. 
' .o . acórdão do Supremo Tribunal, no "liabeas·~corpus.. em favot• dOS pre~ 

sos. cívis, capturados a' bordo d0 vaP.or ·"Jupiter'; e .submettidos a:o julgamen~ 
to dos trib,unaes militares, foi, é certo; breve e categoríco, éomo costumam 
ser -as . decisões juQ.iciarias,. sobretudo· qu~ndo !3. qu~stão de que se trata é 
.de·.•facil. apr_eciação· ~m vista da lei; í:nas, ainda assim, foi dito quanto basta 
para q-ue se · tort)erri cen-hecidos ·Oi:! moti-vos- Pot· que ,lo mesmo Tríbunàl pa-
veceu que nà hypothese não cmhpetia á jurisdicção militar conhecer . dos ·cri-

. rnes· ::Í:ttr ibuidos aos ·pacientes, e a que se -referiam as .informações e- documim-
' tos que foram apl'esentaàÓs·. · ' 

• Esta· decisão 'fundamenta-se · rigorosamente no art. 353 do Codigo do 
Proce~so Criminal, ' como foi sempre entendido e praticado ha mais. de m~io . 
.seculo pelos ·tribunaes do . PlJ.iz. ' ' , .. , 
.,. Nãe citará o Trlbwn.a l, por b.revidad.e, os .numer-osos julgap1entos. que· nes-
te ·-sentido offE;)rece a jurispru'l'!e~cia, firmando a intelligencija def;lse.~e de . ou-
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.tl•os arbg:os elo Codigo' do Pro~esso Criminal relaHvos a.o "11abeas'~cOt!P1Hi;',' :e 
•nem repetit•á o que já tem sido dito pm· _autorizados escriptores, êon;10 Pr:M:E:N-
TA BUENO - P1·ocssso Criminal, art . 322, e outros. · · ",' 
' - Se o .Supremo Tribunal -não designou o juiz' a quem ctevêrütin 'os · P(acten'-

. tes ·ser remettidos, pm·'a'formar'-lhes a .. culpa, foi porque semelliante pí·oyide1ri~ 
cia sahiria· da orbita do ''habeas-c~rpus", limit<taõ a \'erific1ar ··a :· ' legàticiáci~ 
-'Gú' illegalida;de· do constrangimento a:útual ou 'da ameaça 'da libel'dáde Úídivi-
éhial; e violaria aiilda a lei de 20 d~ ·setembr~ 'de 1871; que, :l:bolindo O' pi·~~ 
óedimento official da Justiça, coftfiou ao Ministerlo Publico, o encargo· d~ 
iniciar a acção penal perante o juiz competente. ·' · 

:o Supremo Tribunal não decl<~._rou que o éodlgc. 'Penal da Armada; ><e.:x_·~ 
pedido pelo Decreto n.· 18, de 7 de Março •de 1891, e quando já--havia ·céissatlb 
a ;plenitude de póderes tle que usára o Governo ProvisÓrio, não el'a lei da 
Répul::ilica, ·como .'imrece . depl'ehender-se. do citadO of.fiéió; e não 'o fez, . pOr~ 
que nã:Cl linha necessidade de pronunciar-se sobre esse ])Cll~to, tra:tanclo de Te~ 
·solver sõmente sobre a ol·dem de "habeas-corpus", nos termos em'·que foi 
·e1la p·e(!ida; o que apenas decictlo, e decorre: dos termos em que S\'J 'acha cori- · 
cebldo o acórdão por cõp•ia oppodunamente enviada· ·ao Governei, foi qutJ, 
sendo em,_face do direito patrio, em vigor não contestado, incmnpeten'tes os 
tribunaes militares para, fóra do caso ·de guerra externa, julgar as· violações 
das leis P!'naes milit~res commetticll;_~s por paizarios, era evidentemente iUe~ 
ga;l a• prisão a C[u·e CO'tl:tinu~va,m · SU}eJtos OS pacientes, que, pela sua condição 
1pessoa1 e · pela natureza -e <Circumstanctars do crime que · Hies ha i-rnputado', 
·não lJOdiam estaT ~ujeitos á ' ;iurisdicção militar. · · . · ' 

!Foi esse O 'l.lllÍ·CO prindpio de direito COllSa>gTado · no acórdão, deci-didO 
·com incontrastavel segurança · de conformiiiacle com os arts.. 109 da lei de 3 
de Dezembro de 1841, 245 -do Re·gl!llamento n. 120, de 3J. · c1e Janeiro ue 18!1-2 , 
1", § 5° da lei 11. 631, de 1g de Setembro de 1·851, e até com o proprio Codigo 
Penal da Armada, que, distinguindo as . situações de paz e de guerra, rtrmop. o art. s•, -pauagrapho uni co, a jurisàicçã.o dos tribunaes militares em relaç'ã~ 
aos paizanc)s sõmente no caso .de g-uerra externa, como se àeàuz ·das se.gu'in'-
tes palavras: "ou se ' fôr commettido em. tempo de guerra e tiver de ser ju.'IL 
~ado pelo 'tribuna;l militar marítimo''. · . . · 

A pronunciação tla incompetencia da Justiça Militar, no caso proposto, 
induz concludentemente o reconhecimento da competent>ia da jurisdicção com-
mum parà conhecer dos crimes porventura commettidos pelos pacientes; 1_, 

nem era necessario que assim fosse especificadamente declarado ' na sen-
tença.. 

O dü·e1to commum é a 1·eg!1_a geral, a jurisdicção mil-ita-r é a excepção; st 
o 6aso não é coinprehendidb na exoepção, forçosamer,lte ~-eoahirã: sob o ' domi-
nio do· preceito gera:!. 

Se são criminosos os pacientes perante a . Justiça commum, far-se-ha ef-
fe·cuve. a· responsabilidade criminal pelos meios legaes, sem ·que se$a preeize 
que o Supremo '.l'ribunal lem'bre aos ·orgãos do Ministerio Publico o que ·é ne 
seu deve~·, e, o que é inais, assim resolva, não em processo regu1ar que ao seu 
conhecimneto haja chegado por via de recurso, mas em um:a simples petiçãe 
·de· "·habeas·-corpus ", .tendo per obdecto UJm i~cidente extranho á _ ~ar-ohe. -Ol'di- , 
naria do . processo: ' ' 

Pretendf'lr que o Supremo Tribunal,· por via de "habeas-C'orpus, regula~ 
rlse as prisões illega.Imente ordenadas ou mantidas, tornando validos os aôtos 
'Que de sua origem sá.o nullos, é desconhecer a natureza peculiar íiessa salutar 
instituição, 01·eada como meio prompto e vigoroso de pôr termo á violencia de 
um constrangimento illegal. 
· -O -equivoco dos que pensam que o simples facto de abranger a lei -mdlitar 

a:lguns críni.es'·de natureza ·especial, importa a 'coinpetenc'ia da jurisdicç·ão ex-
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cepclonal para deUes totriar coRlleclment.o, é o que t em clado oa.us,a á e.rFaãa 
t:on;J!pr-ehe;n.j1ão do <!Córdã.o do .Swpremo. Tribun:;~Jl; mas n bon · doutt·ina, j,á ~
s~ntada· i:ia lei I'l<.,. 6'31,, d(l 18. (!e 'setembro. de 1851, é que os . tribunaes cbrl~ 
trampem applicanl ·a lei' penal m1l~tar . aos paizanos ql!le a têm infr-in'iic1o;· s ,1. 
cÍircumstancia de esta>rem .os paizan-os sujeitQS .á · p.ena mil_itar, ])Ot' crime Pli'El-
·v.i.sto na lei ·rni1iüu·, não .os ex.auto.ra,. sa:Lvo o ca-se. de g·'uerra extf')ma, do, fôrq 
m;dinaJ:io oÚ commum, a ~1ue- pertencem . . 
.· .... E' prinoip!io - reconhecido. ·Por escáptores ,disti!lctos que se tem occurpado 
,com· o -estudo d,as €.i:u.estões de àireito penal· milità.r. - ' 

· BoRSANI. e CASOR4:N, nos seus excellentes co:mmeJ~tarios: a.d Codigo do Pro• 
cessG Penal Italüorio, dizem no § 261: 

· "Ha circumstancias· especia es, em. que podem ser· responsaveis e, por' 
tanto, sujeitas á sano.çi'í.o• ela lei· pena} militar pesseas · q,ue · nã o têm caractet· 
militár, nem são assemelhadas· aos militares. Temos exemplos no ' li v. 1 •, pru•-
te .1.•, do Codig;o Penal: Milit<~>r. Os ·arts. 1{)9, 161 e: 162 sujeitam á penru militá.Jr 
a alliciação das . praças e auxilro ás clese:r:ções; os arts. ·:1!63 e seguintes sujei-
tanJ. J;.a.mbem á iei.':penal militar as 'pessoas extranhas á milícia quando· com-
meJ;tem· GJ çrime Çie SUQorno mi!·itar; <!>S a.rts : 235' e 23.6 COmpr€)hendem a hypo-
th€)Se · d~' conco:r:rerE)m pa;izanmf eom militares em qualquer · crime _militar; .o 

,. arL. a37 .pune com ·.prisão ·militar a compra de cavallos, fardamentps, baga'- . 
gegs e outt'OS .objectos ele uso militar; Oi'i arts. 239, 240, 24:t e 242 igualmente 
fulminam' penas a ' OUtras va1:ias . es_peci,.es <lê qrime militar. 
- . ·A. 1;espeitoj destas disposições notar!'inos I'J.Ue eJ.las a,pep.as consagf·am ' san-

_e(}ões pe!laes,_ mas "nã.o fazem exqepção rolguma á: ordem das jurisdicções·. Os 
prui.zan0s ·e mais · ü1.ôiviàuos extranhos . [t milícia soffl;em, nas eircumstanei~ 
previstàsépelos artigos c~tados, as penas decretadas pelo Codigo Penal Militar., 
II)as permanecem suje) tos- aos trilnmaes ordiJ;!aritls" . 

OsCAR Pro, nos elementos de direito penal ns. 140 e .525, ensina:· 
.. "Para ~ exercício da j)lrisdicção mílitar devem concorrer duas coildi.ções ' 

<'.! , qaracter inilitaJ! do- accusado e 0 earacter miÍitar do, c~·ime.". 
· O Coci..igo Penal Militar, depois d~s «ilisposições relrutivas ás infracções 

JJt;O.prias .. de. !J1i'lital'e~, lJl'OV~: taml~e\11 SQbr.e O caso de COBC0l'rel<em C01110 au-
tOl~es 'ou- cwnQlices desses . cri.Jnes p essoas ex~ranhas á miliciá; · .e então "dis-
.põe q,ue €\s in!ilividuos Mio m-i~it:f~·es se jam julgados pelos tribanaes ot·dina-
J;ios, mas,,i!Junidos . eom as penas do Codigo Penal· Milita r'''. · .. 
· ··--E;._<ieiJtqa-se apeí:Ías o c:aso de .guerra.. ' ·, · 

BósH ....:... Di1·eito Pencü 'JIHlita,?', ili.z: "Em temJ)o de · paz a. cumplicidade 
de- -um1 . otr muitos iJaizanos de-i'e, ena 1:eg\·a· -geral, tei" 110r effeito sujeitar a:, 
j:ndicFados aos tFibuna_es i· 0~·çlin~rios; ·neste s~ntido t e em as· leis e a juriE;prur 
cleneia -se pr0n.u'Dciado · desde longo ·t<;lmJ!lo.. · · . 

' -Em esta dGJ• d~ guen~? pro.pr'i;:unente: dito, dada a cpnlplicidé]-de' de waoi-
:X!J.l];0S e ,m.iHta.Fes;_ cleY.ffl!rse .. p.w, -no inter· esse Ele obteP-se . -uma, justiça efficaz: ~ 
ip'l!Í~edi:;t~t,a,, . st~jei,t;_Q.r , f_6ld0s. o&,·El;cousail:os · aes t:r:ipl!l•naes UJi)itaues, ·ou sejam·;· Q_a 

_yrhnes mJ'J.~tar,es. i:lCl, communs". . . . _ .. ·· 
,_ . ,.,;BR()U'I'\I,'A- :--:;: - ~icç; . . JlJ.i1:. JJ'fiUtar -;- "NeD<h um delict.o.· será con:;;_id.~racilo JJai~ 
lita:r:, '-sin~o fõr commettido por indivi:d·uo ~1ue faç_a parte dÇ> exercito.: Fór~t 
Çl'es's:;~< .. ,cot?;liliçãGJ, -ningJiem será: le>éacl<!! càmo cuiJ:rtin·0so. per:;~<nte juizes desi-

. , . gnaçlos ·'pela l_e.i mil~tar. "-' . , . . . . _ .. · . . ' . 
. ,_,,- :N'0• .Cos'Lig·<~·. de ~ Justiça · Mi.Utar , de - Pm·tugaJ., de ·onde pro:v.êm em gra nde 
ll~l\te-,' ~s , il!lstltu.ilÇ{)es,. a . GJt::galíl·izaçã<:l' e o l1Jl.'Ocesse· rnilital;' ~~~tr.e: nós, encon,-
tra-sô a seguinte disposição: 
.:.> .. · ''·.A;l·t.. 123, . Q.uanc!o p·eJo mesrn~ er.i·li).lfe :llore~n ~ccmsados'· itl!1dividuGJs su-
j.e'itos, á , jw;isdi'c~ão. d0s: tdbüna,es n1~litares, e 0utros sujei-tos -át · juFis~c.ção 
ª(i~':~r·i~ua1.~e.s ordütariGJs, sevã0. . tGJd()S~ _ilt.-ocessa<iJ.qs · ~ - jujgl),\il.os · penl.nte .·0s : tr~ 
qunfl,e,s ord:i.p_f!·ri.os si -o cri!)1e fóç .. d_a na tureza daÇJillel:l_eS •:de , ql!le .. tra;ta o ~~· 

I -
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5" do · presente -.Codjgo (Úimes : communs). · N,os crh1'les, p!'lrêm; especifica\1,os 
notit-. 2" e seg.' fio Jiv . 1ó (cri.mes puramente militares) .;-os accusado~ suje_:i,L 
tos á jui:isdicção militar responderão pera nte os tril!>unaes militar.es, e os que 

!for e.nJ sujeittrs ã ' jurisdicçãb ordinaria perante os tribunaes ·e jUstiças or'di-
·natias; saJvo estado de guerra". · . . . . :' .. 

Assim, vê-se que o direito penal milltar~ do. Brasil não se ·afastou sen'-
sivelrhm.te destes m0ldes, ,cemo clà.ra;ll)en'te o _prova a lei 11. G:h, ÇJ.e .·18. de 
Setembro .de 1851, a qua l, _da mesm a; fórma que as legislaçÇies dos defna:is po- · 
vos civilizados, estabeleceu · a· profunâa separação das duas situações · da · pa'z · 
e da guerra· para· della ç1eriv.ar ou a .comp~tencia limitada e· ·1·estrícta 'aos tril-
bunaes militares ou a sua corapeteneia limita da e plena por. ·indeclinawel · ne-

. éessidade das causas:· ' ' · · · · · 
No Attàitor Brasilei1·o, do Maj~r Eadislão Titf!,ra, ·erlContra-se ã pa,g, 83 

a m esma doutrina, que por ·sua vez Ó Dr. Thomaz Alve::; Jurúor, lente .da Es-
' ·.cóla .Militar desta Capi~ai, substa ncio\1. nos seg1:l>intes termos &rn suas anno-

taÇões ao. Codig0 Criminàl, tom. 4", pag-: 320: 1 • • 

... , ~'No § 5"· se procura firn,1ar a s competen'Clas para' o ju}ga-men-to dos .cri-
72 e 76 do COO,igo Ci-imin:al; e··fru:' uina ,distlncção. ' Si t aes crimes' forem ' pra-
ticados por paiZàmos; é competente. para julgai-os li> juiz pe direi'to, 1Ú 1 fórma '. 

·da '1ú de _-2 de Julho ,de 1850. Si comm.eÜides por milHares, serão· prÓeessados-
em .conselho de gue-Úa e punidos .com as p ena-s desta lei e ·do C0di-ge Crimi-nal; 
si não as houver . espe'Ciaes nas i eis militar~s". . . . 

· No § . 6~ se e~tabelec~ o princiJ; iÕ ~e que Ós cdmes, dó art . · 1~ . (easo de _, 
.g uerra· externa e crimes commettidos no acampamento •ou no theatro das 
.operações)·,. 'são julg<tdos por ·conselho ·de gjlerra, sejam ·ou não· os dellnquen-
tes 'rnJlitares'' . · · 

No projeêto do Codigo de Justiça Militar Brasileii·o; art. 343, lê-se:· 
' ' Aos réos não militares serã applicada. a legi~Iaçãd de prÓc~sso com- -

mu.m',' . , .. 
T eria o Codige Penalc da A11mada, que dra se· invoca, altét·adq ·este sySI-·· 

teni~. e os principias -d<i, lei de 1851.? , . 
Ningl!lem·· o affirmarã, em face. dó art. 3", paragrapho -unico, i n filne, e 

do art. 189, onde estão bem demarcados os · dous ·estados de P<LZ e ·-g uepra. 
· , Mas, si . o Codígo Penal ·da Armada,- em• que se baseia a ··opposiÇão ·feità ã 

doutrin·a do accordam, ·deve ser assim interpreta·do, bem se coin·prehende que 
acerca;' d'e .. sua v-igencia, constitucionalidad'e ou -applicação á especie dos 'a utos, 

.não tinha o Supremo Ti·ibunaí necessidade de · pronunciar-se especi<Úmente 
porque nã.o /dependia á'êsse facto a sÓli.lção da questão Fegida P fo)las disposi2 
ções em vigor relativas ao a ssumpto e nãe contra.riadas pelo mes1110 cod·igo. 

A v e11dade é~que 0 Supremb Tribunal não declarou inexistente oh ·incoli-
stitucional lei alguma, n em 'inapplicavel a dispos~ção ·do Codig0, corno aliás ·· 
o poqeria , fazer, em vi-rtuâ:e da~ attribuições ·que ·lhe sãp conferidas pela ·pro-' · 
prH1. C onstituição, e; nos terx;nos . pi•evi:;;tos ... na , lei de ·sua organização; sim • . 
, plesmeÍJ.te interpretou, · c0mo era ' de lll!la: coníúetencia, e applic'ou,' como ·te v~ 
po11 àcertado, as Çlis·posições attinentes ao · caso sujeito â sua áp-re<}iaçao; e 
neste sentido é força r econhecer qf.!e' a sua: aut.oridade é• irrecusa,vel.r ·' ,_ -

Si nos· debates suscitou-se a questão --=- si um codigo penah póde ·ou não 
~>er premulgado por um simples :acto· do Poder Executivo .- •. não foi ' este, :o \ 

··ponto · de diréito I:esoivido ·pelo 'Supremo Trlbunal; cuja . deci-são _ .concr etizou-
se no seu accbrdam00 que não póde ser ·interpretado, além 'do q\ie v.ai~ de'Cla-
r a dó em · suas palavras. . ' 
· ·. Podia tâ.mbefl?. te1• sido lev.aritad!). a duvida - si, em : .conseql!le1i.cia da 

· r~be!liã0', 'que lav-ra· nQ Estado do Rio Gra~de . do Sul, -verifica~se b e~tâdl> 
de guerra, p. ·que allude a lei militar·; mas esta questão :i:ião :foh mo:vid~·· desde .' 
que o Governo, mandahdo . proce:;;sa~· os présos do Ju.piter, oonsiderbul-os re" 

,._ 
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beldes ~ n1!-o prisioneiros. de guerra, reco'nhecepdo assim, em ·face da lei, corno 
de paz a situação do paiz, embora . perturbada pela revoluçã.o loc_al, que as 

·, forças legaes, poderiam reprimir. · 
_Diánte. destas consideraçõ~s. su·ggeridas pela 'leitura do off!cio -agora res-

pon,dido, o" Supremo Tribun·a l, vendo no con,ecto proced·imento · do Governo, 
·'quando maii"dou executar a decisão judiciaria que concedeu- ordem . de sol-
' tura aos' pacientes, não uma prova de simples 'consideração ao orgão superi~r 
da ·Justiça Federa,!, .mas 'de effectiva ·garantia' da liberdade individuai- por 

· pàrte ,do;; po<jleres 'pÚblicos, m'ediante a rigot·.osa e imr>rescindivel observancia 
das leis sobre . o . haoeas-eo1"1J1ts, conclue ãsseguyando que no exerciçio de sua 
autoridade · , onstUuciop.al, não ·tem o mesmo Tribunal outro empenho sinão 
co!làb.orar · <co·m o Governo da Republfca na fiel execução das leis, mantendo 
ÍnaltenÍveis-;· a harmonia e- o mutuo resp,eito. que a Con.stit'uição .impõe aos 
orgãos 1da so~erania ,nacional. ~ o. _H. de A q1tino e Castro."·· . . 

, , . · De.JJ'o.is de 1-id!L ._.es'ta resposta, subme.ttida, á consideração do ·Tribumil; fez 
septir 'o Sr. Aquin,o e Castl'o q'ue ·no sev officio procurou não retalfar, sus-
t~ntando apenas . a doUtJ;'ina do "Tribunal, que foi censurada, mas que estâ 
de conformidade C0Ín a lei. . ' , . . 
. . ' F a:llanÇJ:o outra: vez, p Sr :· Macedo· Soares disse ·- 'que . apreciou o trabaJ-. 
lho .do 'illustre l\1i'nistrp, ni.as que erá' o caso de applicar o dito ·- non est hic 
·'locus.· --· · · ' · • · · 

De,pois de .exproli>ação tãÕ · acerba da parte do Executivo, o Tril;mnai não 
'deve ·~mtoar o _:_ confitetor Deo, q1Li 'peccavi; dando satisfação ao Sr. V,ice-
Pr'esidente da iRepubJi.ca e as r,azões por que não se fundamentou o accordam 

, E .terminou, dizend0 que o que está · em jogo, não é a dignidade -dos juize~, 
e a do propi·io Supremo Tr.ibunal Fede~a!, . e ,que responder ao aÜudido. officio, 
' seria . o mesmo qlie CÍ'ar.nar - penite·t '·rne . ' .. ' 

. Ptonilncioti-se desde logo o Sr. Pereil'a Franco, opinando pela i·ndieação 
d:o Sr. Ministro José Hygino. · . · 
. . o" ·Sr .. 'Ministro Andraj]e Pin o entendeu tambem que . devia manifestar . o 

.. seu, ~odo ·de pensa~. :·no ' toca nte ao ass1:1mpto. em discussão;· e a,pós cl·iversas · 
·considerações concluio por apresenta,r . tambem ,uma indicação que leu e man-
doü ·ã mesa. E' a segUinte: . ' . . 

· :'-.J .::u,p :-~mo 'l'ribtil1al · .Feéj.eral fica · sçiente, ·p!')la ·communicação · do Mi-
.nistro ela Guerra, qe hàyer S. ·Ex; o ' Sr. Vic~-Presidente da Republica r!J-

'- solvido mandar , soltar _immecliatamen,te os. -p·aizanos aprisionados a · bo,rdo do 
Jupitm·, q1,1e li. Sl.!a m;-dem continuavam _presos ll}_i!itaí-niente, em conseqÍlencia 
do ha-beas-corpus concedido .. por este. Tribunal para a soltura delles . - An-

.. clrade ,Binto.('; / · ' , ' · · · · . 
, · 0 Sr. Ministro ·lVtacedo Soares ponderou ainqa enl. 14eferencia á -~P n ultima 

pi·oposta que, comquanto, · nífo _pudesse discorrer por incommodacl<,), inha de 
··. lemb~ár que uma das razões ·apr~sentadas para a concessão do ltabe -Cà1·p•tts, 
· foi por· não estar em execução o Cod.igo Penal da Armada, que é inconstitú-

ciorial; e .. no entanto, ·na Ú1di .õação da resposta offerecida pelo . Sr. Min,istrci 
' Àq~inq e. Çasti·o, como que se c,ontesta ~sse ponto, que ficou assén.taclo, sem 
have1·. a min:ima impugnaçãÓ. ' . .' 
.. ·.'0 S~·. ·· Ba~-ros Pirii.entel disse em r~·sposta ' .ao que a:cabava de ouvir da 

"parte' 'dó Exmo .. Sr ;· Ministro Macedo Soares, que elle, relator · d~ habeas-c01·-
:·pus. de qu~ ·se trata, .. não ·p-t:ecisou então, pàra fundamentar se~ voto .de· ~on- · 

cessão < - fàzer applicação ao· cas9 · ve1·tente, dal) disf>osrções do Codigo Mi-
litar ·da: Armada, ·e coherente :sempre em todos os seus actos, as~umia a ,res-
pons_abilidacle de tudo quanto proferib naquena·.·occasião e reiJrocluzio em 

""synthese, os seus· ;:u:'gumentos· e ·as .razões em ·qué se base.ou. 
- Pedio a ,p&lavra o Sr. - Ministro Procurac101• Geral ê disse que - encarava 

' o assum_pto em ' discu_ssão ·sob ·o asjlecto differente, não podendo se capacitar 
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·~,ctle ·o iut-qíto· da• G o'i•ern.o .fosse a bl'ir J,1!1.ta .emn> o SN'J:n·emo '1'-t' ]bunnl , n em-· pela 
lnteg'i'a e. exame ·despFevm~iào elo oMj-nio· de lO, __ assig-mt..do .. p·eJ'o Sr. Mi,nistt'o da 
G-uerra -em nome . do Presidente da Republiéá ,. se pdfcl~It: in.feril? :cens1:wae e ·· 
mmeaças·; .e· si· assim pel'lsa sse, acomúarthà ria,- por · certo, algtüi s elos- s~r.:s co!- ~ 

legas.· qne ·se• ma,i!l>itestara'ni, ness'e sentido, já· aceitando a:.. )!}rdJlosta. do SF·. 
Macedo S0a,l!l;ls;· já· a do Sr. ' Ministro ·Jusê-. Hygino; mas,. esta-lia: convencido· 
qu:e .não· passat=am taes· eensui:·aiS' pela 1Ílente do Ü_9Vel' BO, 1~em si'quer·; cortl'0 
·<ie dm· instriucçõe& ao TL'ibunal; -O• que_ se vê resalta.t· do· ._r-eferido 0ff\ci0 ê a 
·Jinancifesta.çã0 c'la ra de at:tençã0 :e a cq1!1.i'esceBciG: ··á decísão ·d0 Tribunãl:, d-ecra~
•l'and0 q'lle mandava iínmédül.tainente p f>r erp libet<dade ds que ·ped'ir.a.ni e · ob-
. •hi:v:eram; ordem · de soltura, --sõ:rriente exterriande o Governo seu · 'p'ensa mento, 

·~tiaBto ·-áS leis <i!:Ue 'o 'Tlfibunrul acha re~•ogadãs, ·e· qt<re 1'10 seu én'terlder· .. estã:o 
·e~tl vigol' . ·· ' 

Depois .de . pt' cid.uzir , m•u-itos outros ::j,rgumeritos· que· ''pesa.vani em seu es-
. pírito, ' tet·rninou dizendo que ante its quatro indicações· lidas e en vif!.das ti: 
.nfesa, ern ·sólU:ção do incidente em. ·questão, · preferia a do,- Exmo. } :lr . Min.is-

. tt·o Aquino e Castt•à- ou a do Exmo. Sr . Ministro Andrade Pinto. . . 
.o Exmo. Sr. Pre&' clente declamu que, á vista' da discussão e das propos-

ta~· apr'esentadaa, e v·o~ tér de to~1at~ parte na vota?ao, em razão de se tratar 
clê Um aSSUID15tci ·admÍnistratiVO, f~t expénder O seu· v'oto. . 

Quanto· á prirne~ra moçp.o, a . do ]~xmo , Sr. Ministro ~acedo Soares, por 
é!Ta .não pretendia votar, por se afastar dos estylos . offLciaes em geral, na. 
êo'ttesiJOndenda entre o :Ôongresso, T1'ibtirtaes e .o (:<hefe . da Np.ção e até c@n-
fri 'a pi·ax.e do praprfo giJ:p.remo Tri&,urtal, ·quando ' se tem. de' derig-ir aos· ou-
t'Í:'os P?det'és ; , · ' ' · 

·, Em questão sem elhante , por occasmo de se ter r eguisitad0 a presen\}a 
.de •p::ileientes , e as i.nformações dG Governo por. interl':\1edio. ·a~ Ministro da 
Guerra, n.o recurso de habea'B-ca1·tJUB dos ]lres0s em S:inta CathariRa, elle, em 

. nome dg Tribunal, procedeu. de· eon:fiormidade com Gs estylos €lstabele'Cidos, e 
que a lêm de o~tros exemplos recordáva-se de um· j~rmeesS'o ·de miHtat•es, ·por 

, ça·in~es milital?es, sempre refl..uisitando ao Governo e obten.do inf@rma ç0es p0r · 
meioi do respectivo · ministerio; não ~whandõ também cu~·ial a d'eyplução do 

. • · officio aó Cliefe da Nação, quando esse modo de pr0ceder só se . emp'rE;ga ·de 
supeFior pa!!a íRferi.ov, e qua ndo rto caso dos :officios !lerem conceBidos em 

, .termos desres:pei-tos0s e _ínc01~veiüéRltes .. · , · · · 
, A respeit0· d:;t do Exmo . St·. M\lnistró José _Hygino. não titJ.haJ duvidaJ em 

vota,r por · ella, lembra.nc1o, · apenas,-, ·modifieat;;ã(i\,. ·crmtl a - de substituir ·a . 
phràsé - não tomar co,nhecimentó · do officiÇJ, pela expressão ~ p'votes'trul: 

. c0ntrw a i~tegra d9 officio; . p'brém, 'si o tt'l:bU;hal enfender l!llle esE;a moçã(} .. 
deve.- se· a:ppr0vada tal (lJ:Ue . s·e ··a cha L:ect.igida, elle ·aecedet' fL, votando igul].l-
.n1ente l10.r' eL!a. .. · ' "" · 

.. I ::,. • ' • , 

E .em seg'uida extern0u ta~bem seu lno<ilp .de j~ensar quanto' ás ·.duas 
· üÍtittJ.as propostas; eon:trariando-as . por· outras' l'azõ'és qtie ainda :addÚzl'o · ~ 
não CcitJ.COl'dando com algumas" das suas pro:posi'ç0els. . . . 

O Sr. Macedo Soa,res reflexionou que a fôrma por éHe. u.sada. esta .de Ii~-
léiro ' ac.cõrd,o ·com d art. 16 do RegJ:t;nei'lto· i-nterno. d·~ 'trif>~nal,: .. q,ue estlL1>e-
léCie·· i·.e!aç.ões ·air·eétis na con:esp<Dndencià: . officüÚ do Supremo ' T~·il:Jun ;t,i .c.om ·o 
êhêfe 'da: Naçã-o'. .. · · ' ' '·· · · ' · · .. :. · 
' Ainda ó Sr. PresideNte, por causa de algÚm;ts observa ções do Ex~~. 8r.·· 
·Anci~·ade PiÍ'lto, entendeu ·, devm~ explicar fii 's m'otivos qu e te\'e "para. vefe1°ü;-se 
·-aos factos ànalog~s, occorr'id9s· ·n; extipcto .. '.rribupal ,de J,usÚça, ,em Fi·liÍ·s· de 1 

1888 e principlds·· àe rssg, em conjunctura não tão melj;nãi1esa como . a actúal 
' e .. que motivou ' então dâ . pátte d'0 Sr. JYJ;ihistro .A,ndr::i,de Pinto ~ IH'Gte~to ap; 

.I .: . . . ~.r . . ' . 
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J)rO\'aoo que já fOra lido, como lera todas as peças llUe st> tco<:a1·am 
~ntão. · · . 

Estando as quatro r eferidas. provostas sobre fL mesa, e não• h a vendo ne-
nhum··inrnistro mais 'com · a palavra, foi encerrada a discussão. 

Procedeu--se á votiu;;ão elas propostas pela. ordem por que fora.o1 a.prese~Y-
tadas· (prese.ntes 14 ministros com. voto). . : 

A do Exm·o. Sr. Macedo Soares não foi approvada, vot ando pm~ e lla aJ•i.: -
Jías o Exmo. S.r . 'l?.iza e Almeida e o, seu. ·autoJ.:. 
· ' 'rotaram: a favov :da 1Jro'p0s'ta foumulada péo Sr. :Mi-nistro! Jús1\ Hygiriu 
ós Srs . ' Ministros· Ferreira de Rezen ci e, Bento Lisboa . Barros -Pimente l, P1za 
e Almeida, Pereit~a F -ranco e. Freitas Henrique; q11e com . o ~·oto do a utor 
d'a ~nies'ma, prefizeram ·sete, contra igt1al numero de votos. 
' Pela do Exmo. Sr. · i\n~istro .Aquino e Castro. os E xmos . , S1,s. Frullia 
Lemos. Barra das, Ov idio de Lout•eiro, Albuque rque Barros e seu autor. 
' Obteve a do E.xmo. Sr. Minist.ro Andra(le Pinto ~s votos dos Exmos. St's. 
OViiiio de Loureiro', Fm:i'a Lemos- e Albuquerque Barros. 

Eníre as quatro n10ç;ões votadas a -que conseguia maior numero d 1rotü>~ 
foi a do Exmo. Sr. 1':1inistro . .José Hygino, m as como nesta. s e dl'l.v:~: o caso 
'êle empate (7 v'otos contra 7), levantou-se uma questão de 0rdem - si devia 
ser ella aceita, não tendo obtido m aioria absoluta de votos. 

' Nesta questão de ordem tom<J.ram pa.rte a lgu_ns .elos Srs. i\finisltos, lJru-
P()Ildo, a final, o. 1rrxmo . Sr. )X!I:in~~tn>_ Pe.n~ira _Franco. por, acmw ma,js vru-
t'Ie11te, e até · c·mrforme -os estylos pat·Iamen tare.s, em cas·es . ta!ls. ~~esd(;! que 
'd:óus-' minis tros . que v<Jtàt~am · cliyergentem entE' não estaYam mais . p1·esentes, 
'riu e sé adiasse ·a decisãp . que se t em r1e tomar a ~·espeito do .in ciden.tc, · :tliâ~ 
'não previsto pe lo· Regimel'lto do 'l'l'ibunal, pa ra ,o c.omeço da 1" sessã.o> c,> (];.'tW 
:foi i\,pprova do . ···. · '·.· '.. ' . 

1 
· . 

:Pà~sou o Tribuna!' a j,ulga1· dous hctben.~ -c(n·ptr.s, não llavçml.o rna is lPmpu 
rara julgar outr~s pro.cessos sobL"e 'a mesa, ·já . com dia marca do . 
· . . N. ·469 ... Relator o Ext:no . . Sr. Ministro Bento Lisbo:;t . - Impctt·ante -0 
a dvogado João Maria, Corrêa de Sá e Ben evidef< e pacientes J(lsé Va.len.tim 
Sâl Posto. R ela tados os autos, feita a defes:;~. pelo dj ~o advogado e discutida 

·a tnatetlia,' foi. n egada a SOltur a impetJ<ada. I ., , 
N. 408. R elatõr o Exmo. Sr. l.VLini'stro José I-!yg:ino _:_ .Paciente Mat,i0 

1-'L.1Telio ·da Silveira, .immedi'at6 Çlo .paq~ete J~t.pi,t,eT ~ p1~eso . n a iortale:za da .t!li.:;t 
:das C'ol!lras1 l'epresent'àdo pelo . seu ad'voga.do ·Dt'. Ruy' Barbosa. .· 

O Exmo. Sr . Mínistr:o ,Tos~ Hygino sci.eiltificou ~o. Tribuna l que os a uto:s 
n-a;quetle monwnto· lfrE\ tinf!al'n 's'ido conclu sos; cóm ,a nota de nã.,o apres,n.tação 
d&'· Ji)acientE>, rtem cio reÇ'ebimento élas infoL'm!l-ções requisítaclas ao Governo. 
·dor· intérmedio do .Ministério· dos· Nego cios da Marinha, mas que, sem embargo 
disto, ia proc·eder a:d· respecti'Vo •refatoriô. que a liás ' já . e1·a conhecido cio TrÍ-
buual. 

Foi então lido pai'a conhecimento de todos os Ministros o officio datado 
ele 14 do corrente, dirigido ao Exmo. sr·. Ministro, em observancia da sen~
tença proferida na sessão de . 12, .. dando a ce~eteza offida1 o · SI'. Plresidente 

"ctà. entreg-a 'Çio .offiQio' no Í'nesmo ·dia 14 ao. meio dia, na. respecti>va Secretaria d'e- Jtrst· .+;: · · · ., 
,; ,: ·l' • .' 
:·,,- ;,•Ç(),nG:.eçl id-a a· p-a;JaY1ia ··a:o a d:vogacle, Jh~od-u~i0' este ·a ' defesa. de -r<lm cons tF 
llt~Jn~e. · · . . , . :·. ·· 

. .. 0 ·E&Ja1o . &:. Min~stbo Fecreira\ de Re-zenae··cTisêutindo; notou que achava 
·-~lespecie Jl.Ü'Va . da: D'ãQ' ,a présen>taçãJo · dO ]'i)il.Ciente, ném das necessàrias infÓT-
' m;a~ões. , J·eq/llisit àd.a,s; , .e ·por iS'so•. opinava p ara ·~tté se aliflassé ·o j;algamén.fo , 
.l:t'Uti::;L vez <"'irigindo-:;ie •o Sr-. Pl1eSidente do Trilm·n il>r à.o Go'verno; à fim de que 
.!'Ste cum:pi·a as ·d.ttas detE'nrtinacões do ultimo accordam a titl respeíro, rião 

·I 



'' 

77G 
deixando eHe de extranhar por s ua pà rté q ue jâ. o Gpvet·no n ã o ·th;ess'é a ss im 
procedido . 

misse mais que n ã o se lembt·ava de pr ecedente ig ual, .pois em â lguns ca----
so~ julgados na a usen cia dos pa cientes tinha m vindo os. exigiÇlos ·esclareci-
m éntos . • ' - · · ' 

b Sr . R ela tor com bateu esta opinião, ponder a n'do 'que o Tribunal não 
podia ficar tolhido de exercer · um direito e cumprir seu · dever em ·a ssumpto 
tão g ra ve, só pela · omissão da autortdade mandàda ouvir, · e qu e, porta nto, 
IIidependentemente da a u sencia do p á ciente e , das informações .requisitadas . 
. concedia ·a ordem de soltura. · · · - . . ' . 

JCoi-hidas a s no~s. sóm ente os Exmos . Srs. Ministros- R ezende e Faria 
J~emos denegara m a oràem , este nos termos do voto antet'ior em ca:so· identico. 

· ·identiCo. , , 
Por fim o Sr . P1•es idente communic.ou 't e t· n a quelle momento recebido o 

officio datado de 14 do corrente, do Ministerio dos Negocias da ·Marinha, par-
t icipando que f ôra po·st d em liberdade, á v ista da senten çã. do Tribuna l, o 
paciente Pereira da Cunha ,' detido até· então n a· fortale~a de Villegaig~on. . 

Nã o toma ram parte n a discu ssão e votação dest es dous julga m entos por 
terem se r etirado inc'omm odados ·os Exmos . Srs . :M;inistro~ !Andra de Pinto, 
Barradas e Albuquer qu e Barros . · ·' 

D epois de lida e approvada a a cta., o Exmo. Sr .. Mimstro Macedo soares· 
pedi o a pal<~.Yra . p ara uma explicaç-ão, -qua:l a: de não t er ·o E:li'mo. Sr. Pre-
sidente visto bem o fina l da sua indicação, no modo ·por que entendeu q u e o 
Tr ibuna) devia •Pl!Opeder r ela tiva mente ao officio do G9verno com data de 
10 do corrente; embora ·elre propu~esse ser a resposta do Tribunal dirigida .ao 
Chef e da N a ção, .indréava, porém , que a devoluç[o do . dito officio .. de 10 fosse 
feita a o Ministro da Guerra , que . o tinha a ssign a do, nã o ·cabendo por isso a 

,critica -a ccentua_da contra a sua proposta, como consta da acta. ' 
O Exmo . Sr . President e disse que, comq-u anto tivesse concluído das ex-" 

:pr'éssões .contidas na ref er ida. moção, que a r es posta, em. p J:ojecto seria dire-
cta m ente envia da a o Chef e· d~ Na\Íão, tanto m a is qua n'to o respectivo mi~ 
nistro f ôra apenas intermediaria e hav.ia ass-ignado esse officio em mome do 

·Vice-Presidente da R epubiéa e a ssim lh e 'l'la reciam a inda càbiveis tas sua.S 
observações n ão tinha dÚvida em concordãr 'que se consigna-sse na presente 

· a cta: a 'explicação dada pelo Sr . Ministro Maoedp Soares~ reportando-se ~m-
todo caso a os t ermos da t:nencionada moç:ão n essa ·parte. · · · 

C omo com-plem en to da acta acima t ranscripta, 'damos em seguida o theor 
do accordam do Supremo· Tt·ibun a l F ederal, concedendÓ haõeás-cm·pus a Ma-
r io da Silveira, 'Um dos passageiros do Jupiter, s'endo .a especie a m ef1ma do 
· habeas-co1·pus con cedido anteriorin~nte aos demais p resos civis . 

ACCORDAM 

Vistos , expostos e discutid'os. os presentes autos de -p etição 4~ haõecuc 
COrJl'!tS, em q ue é impetrante O advogado R uy. Ba rbosa a f avàr ao. p :;i.ciente 
Mario Aurelio da Silveira, immediato do vapor Jupi t er, qile se aqha detido na 
forta leza da ilha das Cobras, onde -o Governo; o conserva, sujeitan do-a á mes -
m a -inconimunicabilida de em que se achavam os outros passageiros' civis~ 'tri· 
p u Ja ntes . do r eferido vapor: 1:eselve o Supremo T r-ibunal Feder a l proceger 
ao julgam ento da mencionada petição, cómqu'anto o Secretario de Estado dos 
Negocias da Marinha n ã o t enha pres ta do as info-rmações;· que lh1l for ani. exigi-
das, n em expedido as or dens . n ecessarias· para ser o paciente · apresen,tado 
peran t e o Trib unal' n o dia e ho;a m a rcados e qu e lhe foi·a~p. requisitadas por 

., 



.. 

777~. 
,· 

.Çlfficio dê 14 do corrente, de a~côrdo ·com as i_mperativas dlsposi(}ões do ·art . 343 
e· _seguinteS dõ Cpdigo· db ProcesSo. ·· 

E '·eonsLdei!'Ml'db: Que in•cumbe aos tr:~buh:aes de justiça verifica~ a validade 
das · -riorrriâ:s ,que · .têm: da 'a,wJ'JCa·r a0's. caso's 6ocurrentes e negar os e.ffeitos· 
jurid'cos ·i]jquellas que focein .incompativeis· .corp a Constituição, .. por set; eJ.là .. 
a lei sti).)rema ~ fundamental ào ·.paiz . . . · · 

Q.\le e:;;te dever não ·sõ deco:rre da índole e nátm:eza db Pode-r Jm'lilciario, 
êuja . ri:lissão · oifra-se. em "declarar e di'l'éto· vigente, rop.pJ.icavel ao.s JCasos oc-
currentes reg'ularniente sujeitos á .sua qecisão, senão: tambe~ é r-ele'onhecido ' 
no art, .60, letra "a", da Const' .tuição, que i.nclue na .corrupetencia ·dá Justi~ 
Fede•ah .. ó • pro.cesso . e ju).grume.ruto das ~usas em . que àlguma das •part~ 
fundar a ac'çã.o ou· a defesa em disposição constitucionaL 
· · Quê a l'lão a:pplicaÇão de uin · deêre to reg·ul;;_menta·r -ou acto legislativo a 
ca'SliÇ 'ó.ecuiTentes sob o ~~ndamento de incon.stituc;dnàlidade não Únporta a' 
revogação do mesmo !l>.cto, a quaJ formalmente só pôde cQmpetir ao .poder 

. de quem elle emana; . . . ' 
o,!Úe, para · 1irm<1r~se a con_J.Ipetencia d!> fôro da Ma.riri·ha não p.oderh 'set• 

i.nvoçadSJ.S · as regr~s . esta,belooLdás no .C'odigo, Pe·nal da· Armada, de 7 d'e Março 
de ' 1891, porquà:nto o.· clito Co:d'i-go se funda no decretp de i4 . {le Fevereiro 
do .. mesmo ánno,, que aut01rizóu ,o. Mihist.eri-o aa·MarinoJ:ia a r.eformar o primei-ro 
God,igo · da Armada, de 5 de Novembro de 1890, e uma tal au.torizabfi,o não 
tendo sido uti)izada, dumnte o period",O do Gov:erno Prov:sorio e di-ctatorlill, 
nã'o :podia mais sel -o; ·co.mo ail~.ás o foi, no .período constjtuciona,1. · 

. Que, con~ ef.feito,. o. a.~·t. (. 83 ~3z .~·onstWuição man~a s~mente·. vigorar as . 
,. ·JelS antenores que forem compahve1s com o novo reg1men, e, s~ndo 'l!l!m do·s 
. 'pi:ini'cpa&s funélam~n!tos . da .'ordem constitucional ~ sepa.ração dos pod.eres e a 

.priva.tivac .. co.rripeten.nia do Congresso para legisla r, a a·utor ização legislativa 
contida· nwuelle deoreto · .caàuoou "ex-vi" da pllomuJ.gaçii:o da ' Constituição; 

. faltanldo a:ss'~1 'ao c :odi/50 de 7 'de ]Y(arço toda a 'base l~gf~cl. ' 
Que não yigora.n.do tambem o primeko Codigo Penai . da .A•Pmada, de 

~ ·de NoveJTÍhro .·de 18.90, inderf'n'daménte su~·periso pelo decn~to d.e 4 de. Jre-
;veré·ii·o do ai1no seg<uinte, , a Domtpetencia -do fôro commum € a · do fôro es.-
peéial mllita.r se discriminà.ni·,· em fa-ce .. das . di'sp0sições: do Cod·lgo Pénal 
c~mm~m e . das 'leis m:ilitares ··em vigor; · ' · · · 
· ·. Que a . i·ei n : (i3i; M 18 de s 'etémhro çl~ :j.851 é a unica q·ue, ala~·g~do o 

·Conceito· do crime militár es'trictamente··fíxado pela P.rovisã,o de 20 de Outubro 
de 18.34, d~oaarou , militares .<lentos crl;mes\ cqrnm.ettidos por 'p,aizanos e sujei~ 
tou o's rlelinqu.entetst, 'âinda qilando não ' sejam mU:itar.es, ' ao .~ulg·amento a:os . ' ..., '• . - \-' . . '• ··conselhos de gJUerra; ·· , .. 

Que, .segun<'!o ·o ar.t. , lo da mesma· l'ei,' ~s .·,paiza,nÕs· sujeitos á Justiçâ 
Mlli'tar são sõm.ente os · q.ue, no_ ca;;o de guerra externa e · ne tenitoorio, onde. 
tiverem ·1i'igrur as··· opera~õe"'' dçv Exercito, pommetterem !)S seguintes rrlmes: 

;.. ,1°, a .espiomugtm1; 2°, seducção·. d.e p·raw.s, que façam p.arte rla,~ . forçalS do 
·:.Gove•rno~ · .para, q'ue -desertem para : o inilm.ig;o; · 3•, s~d·ucção ' de· ptroças para 

ue -.se levantem contra o Go'\}~,r:nó oil seus superiores; , 4° , o · ataq:ue diQ·l·gido. 
'ontra as 'sentinellrus; .5°, penetra1· .nas fOrtalezas ·por lo'gares ' defe_so ,~; · 
. Que : o . pae,iente ·não pôde 'ser · .com_preheri.d'do· em · n enhl\lln dos" · casoo 

·. e:x;ce.poio'naes' .;n~ncíona.dos no . at.t. 1 o ' da lei '':citada,; P9l'qUarito, falta na , hy-
. pothese a ·' círcumstancia elementar do estado .de· guerra; extefna; , 
-~ ~· Que, a1éllLJ' dlsto~ _~.deS 'cin_cQ: ·. de1ietos .all.i decl3?radÜ~,. do;US - ·O$ de ··ns. 3_._e 

<t) cessarão '&é. ser i.lili.tarés, QÍwndo _porrpnettídos por p~_iza.nos, a.i n?,a mêllmo 
• . • , • • • , -~ ' r, ·" •• ., • r· , 
. eni . e!rtado , de · guerra · ex.t~rn~: :,,,, : •. ~ . . '" , 1 .. . - _-. ·. ., · , 

~- . ,. ' 
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Ca.m effeito. a· CQdigo . .Pena l cemmum prevê e 'clefine 11'0S arts. - ~1 ,' 92 ···e 
:13 · os. crimes. ~le ,$educção · .de .proças par a a óe!\erçâo 0u p!llr a.· se· le,ranrt.a:retn · 
contra o Governo, em t empo de :vaz. ou de .g-uena e co:mo o m€smo .. Codig·o 
:§6-•cciitil;rehen·á~ os" ch1me,; civt&, seguntto .. decorre do sel1. ,a,rt. 6°, letra B, se-
giüéi.:se .. 'que os paizarios a:ecusados daquehes delic-tos , não po.dem. ~>er prqr,:es.~ 
sli.dbs .e-· julgados IIio·. ·fõro ·militar; ,._ · . . · · 

· Que assim, nenhum princ.iJ.Jio ou reg'l;à de 'direito ·ha s.obre que, àssente, 
ntr caso vertente, a · .comi:J.eteileia do fôro Ú1ili'tar para. 'tomar C0nliW.i·~ento d\l 
dilicto' ou. ·c1elictos imvutadÓs ao .pacieilt€ ;· .· ' · · . 
,._;·. · ·Que; por 'outro lado, contra o J.X!ioiente . não p.rev;aiece ,a; éxeepção_ esta-
bi!it:!cida no ar't. 47 do Dec1:eto n. ~48, de .11 pe Ol1tubi·o de .i89.0, que inhi~ 
h;,- o ~· Jmbeas-co~p·us"', qua:nC!o a prisão é decret.a Cla 'poc . a~utaáditde m il:ita.r, 
nos casos de ju.risd1cção ~·estricta ' e contra i:ncliviiluos da · mesma cla:sS'e ou 
de classe differente, mas suj-eitos a i·egi.mento. miolitar; pol:'qua nto, não. se 
dando ca so de jurisdicgã'o restricta militdr, e hão sendo . o paciente mi'lita:r, 
nem . . pertencendo á classe 'sujeita a ' regimen 'militar, ê matnifesto que nãp 
se v.en>ficam as · cond.ições do citado ·art. 47; . , · .. _, 

_.-. Que, fimÚmente; ã prii;ão miHta.Í- e · a iri.compe~encia elo fôro, ond.ti -.P. 
pruciente ' reSJponde , eonstitljem constr!OtcrJ.gL'rn'eiito il1egaí', n os ·· · tei:1>nos ao art, 
35'~,'· §§· a· e:- ~ do ar.t. "'18 da lei,. de 20 d€. Setemm·o d,e 1871; e tem., .portanto, 
caÚlR,entv·' o "habeas-corpus", conforme o prece1to do art. 72, · § 2.3 da Consti-
tW<:ão, .. que· manda dar- semp.re qu·e alg·u~m s~t·rer ou estive~ em imn:Ji-
,n:en:te:· .pedgo de. :Soffrer ca·a'cÇão illegal. · ' · · · I' 

Assim, defencl<im ·a :petição de fi. 2, e map.darn que se ·passe ordem de 
SQUnra' a fa vot· do.-··paciente. cus tas "es.-eausa". . 
. , S•tt1n·etno Tr.iJ~ u_nal Ifedera l';, aos 16 d e Agos,to ·de., 189iJ . - .F1:~it'as f:Ie?•vr_i 'j . 

rJ1U?s . Presidente. -'-' 'José IIy ifon'o·. - Ov'lilii.o doe Lowrewo, vém>cido não im:: 
P'ltg!Jàn.clo .só a. con'Clusão . : - 'P er ei?'(t F1·ér.'nco. - Piza e Almeida. - Fa?'ift' ' 
J;,e'Ji'ws: v encido .. -c:- Fe1'n~i,1ra de.· Rezende.' :t\reg;uei. ·.a' soiturã: ' cTó· padente: 
.t:' porque tendo- o. det~ntor ' ·cle·seliletle:c'iclo a ordem do T ribÍ11'la.l , a este o . qu ê · 
Qtbl1~J)l:ia era dar tts .J.'l-r'ov'iclencias prora E[Ue' o compli.recimento elo· m·esmo pa-
ciente .se effectua.sse ~ só : então ê que o poderia soltaJr ou · não, a~-t. 3'50 
do,: Cod'ig·o ·da. Broces·so ·Or imüial, cen1binad'o com os ' a rts·. 3'47 e seguintes: 
e ·2·0 ·Porque; nãa· existindá 'ii1forn1,ações ue q ualidaãê a lguma, não i:ne coíi::: 
si clero h a biÜta do para j1ulgar, .. quando není siq.uer tinha certeza · ~e p paciente 
et·a, mtiit~;~r ou n.ão, art .. 3'51 e 352 -do mesmo Cadig.o.·- Be%to Ift$.boa. ~ .4-çtuino 
e;: qc~,st•·o .. - D e accõúlo na conclusão-. - .. M:aceclo SoQil·es-. .. ...:_ .'Barros.· 'P·i?r~:en1iel: 
N.%p .. :+u1, ~,resel;lte ll.. .aJPIPfO'lação .do, en unciadO- ou· redacção da sen tenç;a; sou , 
pàt:>lf!)'l, de accôrdo com a conclu~5ão, como se houve no julgame!_l'to do habeas-· 
co.?· pus: Quanto aos motivos ele meu voto -.: ·exp endi-o~os ·,com o· m.esmo 
q,~sen \!C~J\(j.mento na . cliscussãp á a ' causa, á , qual me re.portp: ... 
. ~-. :. . .... 
. ·:r; .. ··~' 

~ip,g~~Q _DO SUPREM;{) 'TRJBUNAL FEDE.RA,L. lDM , l·~J DE. AGOSire. 
,. ,, .DE 1893 

\· 
.• T'RESl·OlcNClA DO .. lcXM '· SR. Mlo~1lSTRO E'HEITA'S Hi!>::·miQUJ,S, S]\lCRETAR;IO -DO 

. • • · SR • . DR. ' PlliDRlilffiA: 
/ ., 

.. >Corl? P.J'L l'ecer a m o_s ,. Jlf.i.n i s tl.'~s · <il.o ~ribunal" S:~;s,: ·.,AnQ;liade P in to, ' AC!iui11o e 
(~il~~·o , , Ovidio de. Leurei;r:o, Costa Bal'ra.dafõ,. B<J,rão d:e: ·P eréira Franco, PJza: 
e. Aimeida ,' Barros Pimentel, 1\rÚJJcedo Soares, Faria Lemo~, . Be.n~ -bisb()ft, . 
Jos(· Hygino e Fel"l:eira, de . Rel?iend·e. · 
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.. . ,. , . O. ~-r. Ba•t:ã~ ·.de· ;Spb.ral não. comprureceu 'P.Ol' esbar doente . 
. . J3e.spruc,hado 'C!l .-e."Cp.eclieiüe,; o · Sr. Presidente .decll!lrou · a:o Trihu•na'l 'll11e 
la ser votada a mo:çã~:~ de Br. José Hygino, q.ue fi-eáJl·a· ·em patàrla na u1tuna 

•;!Jeasão. · · · · · · · <'t · 
·. ··;.-·Não hav;endo ét'.sc-ussão &. res'peito, _procedeu-'se á ·votação, dando !!m 
t'l!e~tütad,Q SE',r· a'Ji)provi<ila à 'moçfu;) por 7 vetos con-tra·· fr,·_ que· jlovam os aos 
'Srs. · iFlrpr·ia JLem-o-r;, ···Ma-c;lei\hi •'Soa.J:es, Bwrrada:s ; G>v·idio ' de 'Loure'~·o, Andrà~ 
;Pinto -~ - .J-\q'UlDo ~ ·Castro. · · '-" 

'<$ .votos de a•p-provaQão foram os mesmoE; já · dados na ses·são anteriot·. 
. . :~ ::• 

•.' 
' ' 

C''; . 

'j'.; ' -

Ha.'beas-eo·rij·tts . ..:... · S·ua ·concessão a preso •poliÜéo. · ' 
Incompefencia ·-do fõro ;·milita r cpara · l'Jrocessa1· um civil 

indicado em .crime pà1;tico (•conspira ção), intellígencla. do De~. 
·ereto -·:n. · -61; de 23 de OutCIJbro ·de 1 '8'38 e l ei n . 163, de 18 de 
·iTa:neir@ ;de 185;1 ·. ('*) . '· '' . (:; ., 

· ' ... 
~ P·àciente _.:.. Bachill'el' José ·Mari~nó Caar-nei11o da . Cunlla 

; . ,.·~: l 

'•' 
, ! ' Vistos .os kwtos e --tfl!e.viti!ilJmenrte a1'>ÍreGJada a matér&a (,las p·eti<;:õe.S :-ãe fls. · ~ 
·e G, _·na ]iarte ·concernente aos :factos e 'Circumstancias -que se mostram <CCiln:í-
-p-rovaaos ' Pé tas •,J;nfornra<;:õ,es Cle i'.J. '9; -emanaaas do Ministerio •da Guerra, por 

• :óliderri: · é!:Cil Niee-lRresiâente c!la.. R>ep1í'bHe.a -em ex-eci.Jç'ão ·d-o ac-covdam ·de 'fl. ''8, e 
-c·mnsfàerando: · - · . I · · ' 

Que ~ paci-ente EáéhaireiJ JCilSê JVfu.r,Íanno -caroneioro •·ã'a Cunha 'Deputado a0 
•G.(nrgre;ss·e . Fede~·al' ,pe:liD )l::-si:a€iq. ·de 'Pernwmi:meo, onfde :era à·0m~·~iJii:ado- e 1ti:nha 
'•S1)a· lr.'esitlenéia, (fi!ir'a :a/hi')>Pese ipor -orãem ·de· Poder Exoecu't-iv0, :c-omo ·1ndi.cia;do, 
''Seg,tind@ atllega, n0 ·cfime ' de ite1;1tativa de co-hspíraÇão .contra· a seg.urança ·e 
'-Jlodere-s ,Pé'Iiticos da Naç~o; -e ·qn.ie, assim 'Pl1CS!i!, foi o :mesmo, :por ·'Or.detp õ:-o . 
· ~odeí· ·'EJxeeu'ti·vo'. tran-sferid0 para -esta Capital e ·aqui .submetti-ao a processo · 
por uni. tribunal' .de jufisàicçruo 'eS!'leciah .milita-r; 

· 'Qü€, p-o.shrs · •de ' ·p'aT'ne o.ütra;s qu!'lstães ·de direito -que se Ügam a ·'fa;ctos e 
·ci:1•eumstancias allegrrdars n•as petições -ile fls .' a 'e i6, ·mas não ·eom.provalias 

\- . pelas inftÍJ,rmações q·ue dizem ·apenas ·se.r o l!laçi-ente preso poliüoo e -ac'har-·se 
'mes'~a ·qual1'da de súbmettitlo {- a proéesso, .é manifesta em to·do o caso, a num-

, 'tlâiile ae. um tal <probessu, attenta a ineóm~etencia ·d:o !l'ôr0 militar pa-ra elle, 
cre·sde --que fâH-eoe no pac'ente · a quaJidade ·de · militar e -não é tam'bem ·de nã.-

·t u reza ' militar. o -fac te délictuoso que ;Jhe · foi imputado (.Cons-t., art. 77); Vi:o-
la<ê!a ;d;est'·a:rte a garantia constitucional, •segando a .qu M -----; ninguem será 
seÍlte'rioia;llo· senão ,pela: autorii!1ade compete-nte 'em ·vh·tude !de ~-ei -anterior . ·e ·na 
f.órma por: eÜa, regúla:da '(CensL; ·ror't,. 72,. ·§ :1'5~; . 
" ·Que, perten-cend·o á c1asse âÓs c:rimes poTiticos aquelle 'de •que s.e diz ac-
.c'i.à;ado o -paciente ~iDec;reto n. 8iJ!'8, ele 11 -de Out'Ubt·o ·de 1890, art. t5., ·rettra ' 'b, 

(.* ) D ' O Di1·e-i'to, v0!. -~5 . • '~ I 

·' 
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God~go ·'Penal, art .. ·)55. e seguiptes), para processar e julgar taes 'Crimês só os 
' j~~?'es e · tribun:J,es ·conmiuns da: justiça federal são. competenj;_es,.' nos expressos 

teqnos dp art. 6·0, lettra 3, da ConstitUição ·da Repub!ica,; . ~ . · 
Que a jurisdicçào militar, pelo facto de ser especial .e i·nstituida wra. o 

.fim de conhecêr de certa ordem de delictos. e: julgar· delinquentes de · 'cel-ta 
.··:cíasse, e pó.r isso. ·ll'!esmo Festricta .e · i:mproroga:vel mtiotze matériae, riii~ne . 

pet'sonàe; não poâendo assim tal'" jurisd:éçiio. ser · arrwi lada a . factos e . pessoas 
não' sujeitas por direito· Íi acção'd;:t, competenela limitada pela ' lei \que á.ttribue; ' 

·Que desempepn,an:do-se· cto .deVel' que IJ;te incumBe de verificar in specie a 
'Constjtuciona!idade das lei-s ·e actos dos outros po<tenes; · ql;laNdo invecados, 
como fundamentos de ' factos, direitos ou obrigações depe·ndentes do s·eu . exa-

'.me e ·,apreciação j\.!nisdiccinna,l, . não pôde .este· trJ.bu-hal, orgâo do !Pod~r · Ju-
dic;ario · na União e· interprete das leis' qu·e é chamadã a, applica,r; reconhecer 
effe :tos'· 5-ur:dicos para o .éaso naquel\es . d~cretos. do Poder Executivo· que man- ,· 
daram· ampliar j~-S .disposições 'do Decreto . n. 61, de 24 .de Outubro de ,1838 ,e 
da -lei IT; 631, de 18 de. Ja,neiio . de ' 1•85~ :a .fri;ct.os e pessoas não comprehendidás 
em . se·us · termes e~pJ"ésso~ •. que . ~ão stt•icti jut;is, tanto Na parte· wenal como 

' na pessoal em ma teria do ·direito pul:iliéo; . . , · 
· · Que, .o eitade -Decreto · n. '(ll dis.Põe ~oiri effeiÍ:o (art. J·2•) qué só no Exer-

cito .é que poderão 'ser observadas, no caso de rebel!1ão, . as. lei . milLtares do . 
tempo de guerra e a.ssiln positivamen.te '1\mitadas ab E:Ji:~rcito. mostram-se por 
ig.ual · tqdas a:s diSJ>Osições do. regulamento n . . 23 da mesma data daquell.e 

·decreto,; · ' · ' · -:J : • · • 

<(lue, no toeante' :á lei. n. 6•31, ·é -tá.mbem nella e~ressp (àrt. 1°, §·' 6•) que 
civis só poderão ser ·sujeitos .ã j'UI::sdicção militar, qu:mdo accusa;dos de 'al-

. gu·m dos .. factos délictuoso.s, de .natureza militar, · liplitativamente declarados 
no principio no art. 1• e al.lJ.i silbor.dinà:dos -to.dos ·expressamente ·á . contin-

.gencia de g·zter'ra ea:tm·na, -circumstanç:ia esta que esca·pa ·na es.pecie das 
a:utos; : · .. 1 ' · • - · • • • 

:·<: Que esta ·ciJ7cumstancia.·:àe gt~erra externa, não verificada• ná especie,' pa- ,· 
re0e, entretanto, ser. aquella gtie cletermi:nara o. regir.aen· especial, e' ·a.s ·me-· 

' di'da·s tle exterho .rigor da: lei n. 631, a julgar· Por estes c0nceitos do .estadista ' 
q1:1e ma~s activarríen te · collaborara na ~ua ·•. for.mação, ·'Este p rojecto n ãe. t em 
outro ~:m .• se~ão .assegurar ·co'ntra extrangeiro.s, inimigos de . paiz, 0 .- bom exlto . 

. das arma~ imperiaes, dar ·toda · a protecção· ao.;, movimentos do Exercito7,· o 
.. l}ue, euiperihado ·dessa · guerra externa, nâ:o póde "ter outró fim s ?não defender 
.a , lHdepenàencia, os i'nteresses e 'honra nacional". · .. ((jiscúrso. ao Ministro da 
Justit,;a, Eusebio "{\e Queirez, na sessão da Camara dos Deputados, de {!9 .de ' 

· Agosto de 1851. -•Amiam~- da 'Sesflão 28'; pag. , 7&0)·; .. . .~ . 
· Que· o paciente .preso na; séde ·do séu don}icjl io, ,lugar, do, de'lictb, não podia 

ser submettido a processo e 'julgamento 'nesta ci'dade (G0d. <dO Proc. ·Crim., I 

ah. 160, ·· § . 3~ e .Regur. ' n.: 120, de 31 ·de Janeiro de 1841, art . . 243); ... ··,, .. 
. I I • • • • 

.,Que, apezar ele nãe, constar dos autos a éJ:lOC~ da ··prisã9 do paciente, nem , . 
se· a . e'õSe tempo achava-se 0'1!1 ·não ·em estado de ;Sitio, 'o lugar da prisão; ·'·é . 
certo '<!m todo o· caso, Ç!U.Ej as .n,1edidas co_ercitivas .. autorizadas ao Pod.er ·Exe-
cu;tivo:. co:vtra as pessoas, ·em virtude , da ·declar'açãq_ do ,.esfado ·de s'tio, si[io 

.. 'sómenl.e·· a•quellas· duas dectara.nas no · art. 80,. § ' 2•, da . Constituição ·dá .. Re-
.pubÜca, nenhuma das :q.uaes se con.funde COnt a <!'ia pr-ivação, impesta ao 'pa:- . 
cientE!, do seu. fõro natura!, process,o regular e juizes competept!'l.s; .. , 

• · Declaram,. pelos· exptiistos fuNdamentos, ill'egal a prisão que .ora soffre ' o 
pacie:i:tte, .e, 'nest~· çonforn;ida.àe, 'rna;ndátn ·que .se pas~e· eiT\. ·seu· favor· 'alvarâ 
de solttlra, se por a;!. ·não .estiver •preso; applicada. por ' esta fórma a esp,e.éie . e 
,disposição do art. ._~53, § 3", do Co.d igo do · PJ.·ocesso Crirriiná.i. , • 

, .. 
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Supremo Trib~·nal 'Federal, 19 de Setembro ~de : 1&94. Pereira 'IJ'rancõ. 
Víçé-Pres:dente . . ---.:..·Amphiloq1áo, 'relatoi·. -o- Anwrade Pinto. - Piza e Al-

·.;nêida : . ~- Jo8é ilygino. ~ Macedo Somc.es. Trigo de L0'!/,1"eiro. Tendo · ~re 
decl<trado . suspeito e B~·. Aqui no ·e Castro. ' ·' 

,j: .... , 
I' ' . . . 

· .~Declara não dar execuÇão a dUal'; ·ordens de habeq.S-CO'FpU8 
e:x>pedidil.s pelo Supremo Tribunal Fedérai a fa;vór de offi'ciaes · 
refo.l.'maiios, presos por terem ·commettido crimes . militares. 

· : Mirlisterio ·dós Negocias da Guj>rra. -< · Rlo de Janeiro, ,25 de Setembro 
d.e '1:891. '- · 
· Sr. Pre"sidente do Sunremo Tribunal· Federal. ::_ Em .resposta ao vo·sso· 

· ·ofÍ~icio ·de ' 22 -do' 'corrente inez, em que 'vos ·iÜgnastes de communicar haver o 
'SÚpremo. Tl' ibunaÍ ·concedrdú. sOltura por hab!3as~cÍbTpus, entre OUtl~OS impe-

·.t .ranÍ;es, aos Capitã.es-·.reneme~ H.uet d~ ~aceÚar Pinto· Guedes e ao 2• Te-
. ·nente• .Domingos··.fesúfno de · A-lbuquerque que sê ·acha.vam presos.· por terll~ 
. ·''·commettiÇió er.~~ne .. mni'tai:, cú-mpr;e · declara~· - vo$, . ·de p.rdem . do .Sr . Marechal 

· Viçe-Présidenté dÁ Repul:ilica, q ue não pÔde· o G.ove'rrrõ dar execução áque'J.las . 
decisÕé~' a .. es.ses dou.s • officiaes, por conh'ariàs .a ·fodas as leis e immemoriaes 

::·$stylo.s' lllilit~res .' · · · ' · · · , · · ' 
· !Na f6rp1a _dessas ·]eis. os officia,es veforfi?.:Wos .têl'!). -sido sempre · e· sem con-

testação -alguma considerados como' militares ·e sujeitos · á autoridade' e ·fôrÓ 
militares : ' ., . ' . 

O R egimento àe 1 de-·Junho de 1678, concedendo co~o mercê, aos offi-· 
ciaes activos do Exercito, o fôro militar para' o julgame nto dos del ictos que · 
prati-ca:rem, ampliou-o, S:em limitação' a'lguma, ·aos· officiaes r eforma dos . 

·•Os ª!varás ode 21 de Ouü1bro de _1.673, de 1. de · Sete'mbro de 1808, nos 
ttts. 4P e 5°, mantiveram: OS officiaes .reformados na• ClassificaÇão de mi!i-

·.tares·. · · · .. ·' · . 
'· ·A resol·uÇão de .9 de. Dezembro d.e i842, .. e a proyisã~-- de '8 de Janeiro de· 
1843 determi·n.aram~ que os réos ·militares ' preso.s por ·-crimés communs, devem 

·estar has respE:ctiv:'ãs' Í'ii~isões; á dL~Pp.~Ção 4·os jqizés, . p_ara · os ex 'gi.rem quando 
l'h·es . fÔr preC:iz·Ó'. E~desta: .regalia · corno é .ger a lmente sabido, gqzani · tambem· 

' Ós : re'formados; 0 . que se riã.Ó qal:ia, . se por v entura nã.o fossem ·cónsideraõ.os · 
militares.. ". 

O Decreto de 13 ·de Janeiro de, 1866 prohibe que os pre.sid~ntes das anti-gas 
provinçias concedam Vcenças à os officia·es · pára .as 'gozarem· fóra dos limites· 
aa suá jurisdiCção: Os ·avisos de ·,3·0 de .Junho de . Ú69 e .de ·9 . de Fevere iro 
d.e · 1S7( est:endym .. essa: yrohi):Jição . aos r efom.1âdo$ equinarar{do-os áquelles, 
pois é manifesto· que, se não estivessem s.Ujeitos ao, Ministerio da Guerra .e . 
·aindã alistitdos nó Exercite, ~ão lhes ·sev~a: extensiva essa m edida . . 

A revisão de 24 de ü.)ltubro de 1844 ~brigá' ref<Drmados a servirem .em 
conselhos de guerra que, ··,co in o , ·ê sabido, são tribunaes e;:ssenci!t.lmente mi-
líta.res .. .. . · 1 

, . J . , , 
·Se. •ààs dispoi;içõ,es .legaes passarmos á doutrin,a, ,encontra~emos o illustra<h _ . 

. : Tí<rA.íu.; · ~pÓiánilo-se e,rn d'eqisões dos tribúnae.s·· superiores, ensinando queres-
pondem pelos·. delictós • que commdterem J?erante . os j.ui-zes, em ·conselho de · · 

·.g~erra, todos os .of:Í'iciaes refo; ntados. (.Á ud.itor J.J1·asil'ei1:o, tit. · 1, capitulo V 
e .·nota ·82). ' · 

·) 

·l 
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0 ' General Cunhá .:Matto!l doutri-na igualll).ente que ps 'officiaes iero.r~a>do.a, 
-~1 ue cl'lmmettem ,crimes mHltares, são julgaê!os militarmente . (~ep,ertomo ,,da. 
J.,eglslação · Milita.r, ·verb ; - 1·eforma) . ·' : . · . '" 

'Se recorrermos ainda á legislação militar extrángeira, cmno subsidiaria, 
reveremos que em todas as nações este principio tem sido universalmente 
aceito, bem ·como sustentado por e.scdptores ne nomead_a. 

E' assim que ''BoSCHEJ, tratando ê.este assumpto, observa que a lei de 16 
ele Junho de 1836 sujeitou o reformado á jurisdicção militar. 

UJ.n ru:esto . do conselho . ele estado francez., de 21 de Janeiro de 1811, só 
exceptüa do ,fôro militar os ·reformados, n~s c.rlmes co.mmuns. 

E, !ialm.ente, se. consultarmos as necisões do proprió ;Supremo Tribunal 
Federal, erwontrarenios em ·contraposição admiravel á •doutrina ora afflrma-
da o luminoso accordam de 2 de SetemlJ'ro do a nno pass;J.do, eJ.U que depa-
ram-os os segu intes notavei's conceitos: "Quaesquer que ·sejam as aspu·ações 
por uma r eforma mai-s prog1·essiva do dir.eito patrio; o certo é ~ue ·uma ju-
rispnidencia unifo'rme, constante, .quasi secu1a1·, · attestadâ Por um .sem nu-
m ero de sentooças dos · triburiaes inmtares, resoluções de epnsultas_. do .ex-
t,in cto conselho üe· .Estado, e decisões· do Governo. que em grande :parte con-
stituem o corpo da legislação militar, cons íder~ ~s ol'fipjaes reformados, posto 
que exonerados do serviço activo, ainda comó _praças alistadas no · Exercito, 
gozando de todas as rega1iás, isenções, privilegio.s e .sujeitos á · jurisdipçij.o 
militar -i) os crimes militare13" . Sendo. portanto, este . o direfto patrio vigt~.nte , 
a elle t em de subol'dinar o Governo sua acção, para que se man tenha. em 
sua plenitude o _princi_pio fecundo -da harmoJ:!ia e independencia dos poderes 
constitucionaes a:a Republica. 

Saude e fraternidade. - Bi1rla~to Se1·gio k facedo ela. Fonto1tra Oos·taUat. 

,. ' 

FIM :E>Q 2° VOLUlVJ:E 
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