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HISTORICO 
DAS 

DISPOSIÇÕES CONSTlTUCIONAES 

RELATIVAS AO ESTADO DE SITIO 





Confronto entre os dispositivos do projecto 'de constituição 
e1aborado pelo go'Verno provisorio e o texto constitucional, rela-
U;•os ao estado de. sitio: 

PRO:J l!XY1'0 

(l'\. 2,2 do awt. (l3) 

(·Competen'Ola do Con g.resso) 

~. 2·2 - 'Declarar em estado 
de sitio um ou mais pontos do {er-
rltorlo nacional, na emergen<!ia dt 
il'i;gressão 'J)Or forças ~stra.ngel, as 
ou commoção interna, e a.ppro\•ar 
ou suspender o de:clarado pelo J>o-
de1· .Execu tirvo ou seus aigentes res-
ponsa veis1 •na au ·encia do Congres-
so. 

00=".STJ!.rU lÇÃO 

(X . H do art. 34) 

('Competenoia do Congresso) 

N . Zl - Declarar em eslado 
ele sitio .um ou mais pontos do <ter-
rlto1 ·io nacional, na em.ergencia d-e 
a;g·gressão -po r forças estraingei·ra~ 
ou de commoção interna, e rupp,rovar 
ou suspender o sitio que Jiouver 
sido dedlarado pelo Poder .ExeC'Uti-
vo ou seus a.gentes responsa veis na 
ausenoia -Oo !Congresso. 

NoTA:-A modificação solifrida por esta disposição foi pro_ 
posta pela propria comrnmissão dos 21 e a:pprovad-a em l" dis-
c11ssão em 30 de dezembro de 1890. Na 25" discussão não houve 
rnrnnda. 

PROJIDCTO 

(N. 1J5 do art. 41) 

(Atliribuições -Oo Executivo) 

-'N. 15. ~ Declarar, por si oú 
8eus agentes respõnsàveis, o esta-
do de sítio em qualquer ponto do 
territorlo nacional, nos ·casos de ag-
gressão est·rangeira ou .gwave com .. 
moção intestina. ('<Lrts. 77 e 33 nu· 
mero 22), 

* 

CONS'DI'DUJÇ ÃO 

(N. 16 ;do art. 48). 

(A l1ri.Jl'llições do IExecu·tivo) 

N, 16. - Declarar, por sl ou 
seus agentes respon•savels, o esta-
do de sitio em quaJ.quer ponLo do 
territorio nacional, nos c:asos de ag-
gressão estrangeira ou gma.v€ com-
mocão intootin,a. (arts. 6. 0 n. 3; 
art. 34 n. 21 e art. 80. 

* ~.: 
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.Airt. 77. - Pocler-se-ha doola-
rar em esta-do de sitio qualquer 
parte do terri·torio da União, sus-
pendendo-se ahi a.s .ga,rantia,s cons-
t.itucionaes por tempo determi.na-
do, quando a seg~rança -da Repu-
blica o exigir, et'n casos d·e ag_ 
g ressão estrangeira .ou commoçã0<. 
intestina. (art. 33 n. 2·2). 

§ 1. o - ~ão se a,cha,ndo reunj-
do o Congresso, e cor~rendo a P.a..; 
tria i.mmine.nte perigo, exercer111 
essa ruttritruJção o Poder Executi-
vo Federal. (art. 47 n. 15). 

§ 2.• - Este, porém, durante o 
est!Vdo de sitio, restrLngiJ'-se-ha nas[ 
medidas de repressão connra asi 
pessoas: 

1.º - A' dete'llção em lugar nãOj 
destinado aos réos de crimes com-
n11uns; 

2. 0 - Ao desterro para outros: 
siU.os do territorio nacional. 

:~ . º - Log·o que se reuna o Con_ 
gresso, o <Presidente da 'R-epublica 
lhe Pelatar!'.L, .motivadas, as med.i-
das de excepção a que, se •houver 
i·ecorrid.o, respondendo as a'Utorida-
des, a qrue ellas se deverem, pelos 
abusos em que, a esse respeit.o sej 
acharem incursas. 

* 

Art. 80. - Poder_se-ha decla-
rar em -estado de sitio qualquer 
1>arte do territorio da União, i;;us-
pen.clendo-se ahi as gairantia,s cons_ 
ti tu<:ionaes .por tempo determina-
do, quando a segura,nça da Repu-
blica o exigir, em casos de ag. 
.gressao ·eStrangeira ou co111moção 
intestina. (art. 34 n . 21). 

§ l.º - ~'Ião . se a.chancto r euni-
do o Congresso, e corn·endo a Pa-
tria itmminente perigo, exercerá 
essa attrib'uição o Poder Execu.ti-
vo Federal. (a,rt. 58 n. 15). 

§ 2. 0 - Este, porém, tluran·te o 
est9J1'.Io de sitio, restringir-se-ha nas 
medidas de repressão cont•ra as 
pessoas, a impôr. 

1.0 - A' detenção em lugar não 
destinado aos .réos de crimes com-
miuns; 

2. 0 - O deste rro para ourros 
sitios do territo11·io nacional. 

3. 0 - Logo que se reunir o Con-
gresso, o Presidente da .!Republica 
lhe relatar!'.L, motivando-as as m e -
didas de excepção que hou.verem 
si do tom.a;da·s. 

§ 4. 0 - As autoridades qu·e te-
nham ordena,d.o taes medidas são 
responsaveis pelos abusos comm et-
Uclo.s. 

* * 
~oTA: - A lil'.\odificação feita no art. 77 do 'Projecto . 79 da 

redacção para -2• discussão ou 80 da constituição, é de simples re-
dacção. Uma emen<la. tambem de redacção apresentada pelo Sr . 
Meira e Vasconcellos (pag. 331 do vol. II elos Annaes), foi rejei-
tada (pag. 415 do mesmo voiume). 

Quanto ao n. 15 do art. 47 do projecto, hoje n. 15 do art. 48 
d~ constituição, nen•huma modi•ficação so-ffr·eu, pois nenhuma emen-
da fo'i a e!le apresentada. 
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NOTA 

ACON'l'ECTMEN'l'OS DE 10 DE ABRIL 

R eq1ieri11ien to do Sr. aassiaJio cio Nascimento 

Na s·essão de 26 ele maio o _Sr. Cassiano do Nascimento r equ ar 
urgencia para apresentar um requerimento, pedindo ao Governo 
esclarecimentos sohre a decretação do estado de sitio. Concedida 
a urgencia falam sobre o r equerimento os Srs. Augusto d e Frei-
tas, A!'isti-des Lobo que a,p resenta outrn requeri1nento . Em 27 fa-
lam os Srs. Zama, Lamouni·er Godofredo (que apresenta requeri-
m ento), F eli sbello Freire, Epita:cio Pessôa. Em 28 oraim os Srs. 
Alcindo Guanabara, Cassia no do Nascimento, Nilo Peçanha. Em 
30 falam ·os Srs. Oliveira Pi.nto, Leon el Filho, Ar.thur Rios qu fl 
envia ã Mesa um requerimento. 

E' en cerrada a di scussão e approvaido o r equerimento do Sr . 
Rios, com •prejuízo dos outrns. Em 31 of1'. icia-se ao Governo soli-
citJando-se es.clarecim entos. Em 10 de Jivnho foi comm uui caido, 
que devolvidos pelo Senado, os documentos s eriam pres·entes ã 
Camara. 
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Da 1nensagem lida á. OCLmar a nCL suCL i:essii,o de abertura constCL 
o se.quinte n vrovosito elos CLGOntecimentos dP. lO de abril e elo 
estado de sitio decretado pelo Gov erno ela m esnw cLata . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ ............... .... . 
"Aos momentosos assumptos que solicitam a: vossa attenção, 

sobreleva com o r elevo de uma gravidade excepci.on·al, a conspL 
ração qu.e, após repetidos ensaios, . manifestou-se nesta capital na 
tarde de 10 de a;bri·l ultimo. 

Sabe·i·s que a gen-erosa revolução d·e 23 de novembro, em q.ue 
vós proprio fostes gran-de parte, veiu, de par com ·a restauTação 
elas virtud·es ·republicanas em toda a União, contrariar interesses 
de toda .a ordem, j-á arraigados ao estado de cousas que e!la sub-
verteu. Ainda mais: pel'a sua ·!·ndole restauradora das virtudes re_ 
publicanas em nossa pa;tiria, j á entregue ao solap.amento por .abu-
sos e ·erros, quer na ordem política, quer na oTdem social e eco-
nomica, quer mesmo na ordem mo·ral, a r.evolução d·e· 23 de n.ov·em-
bro, que foi não só a annul1ação do attentado de 3 do mesmo mez, 
n!as tambem tremenda reacção contra os processos, praticas e 
costumes ·implantados na publica aidministração, teve como na-
tur.aes corollarios movimentos politicos produzid·os em quasi to_ 
dos os estado·s. 

•Comprehende-se, desd·e então, que a immensa móJ.e de interes-
ses perturbados t-eve de ~'9PPO~tar, d·esde ·o inicio, essa ultima e 
grande transformação politica de nossa Patria. De vúios Esta. 

Sess11o de 12 
de maio 
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elos para esta capital, desta capital para outros pontos da União 
a;; noticias alarmantes, os boatos mais inverosimeis alimentavaU:: 
as esperanças de un s, faziam r ecrudescer as ambições de outros, 
trazendo o espirito publico, ·em sobresalto, sem permittir ás clas-
ses conservadoras, ao commercio, aos capitaes e até ás fami'1ias 
a tranquillidade necessa:ria para o desenvolv ::nento da vida e d~ 
t1·abalho. 

Movimentos parciaes nos Estados, declarações ostenivas de 
hostiHda:de por toda parte, t entati vas de s urpr·ehendente r eposi-
ção de govern adores destituidos em consequencla da sua adhesão 
ao golpe ·de Estado; tudo convencia o espirito publi co de que se 
organisavam os meios de aunullar o princi<pio da autoridad e e de 
i·estabelecer PGr uma revolta sem ideal, sem principios, o passa-
do que a Nação havia condemnado na r evolução, a qu e devemo::i 
hoje o r estabelecimento da Constituição e da paz. 

Como ainda era natural, foi nessa capital ·que se concentra!·~m, 
para operar ·de aecôrdo, ligados pela communhão das d·ec·epções e 
dos odios, das · ambiç7es e dos intereses. aquelles qu e a todo o 
transe planeavam r econquistar as posições de que haviam sido 
destituidos. 

Parece-me escusalio insistir na rememoração de factos tão 
recentes; cumpre, entretanto, não perder de vista a intima J.igação 
cum que se produziq.m. Desabrida opposição pela imprensa em 
linguagem sediciosa e anarchica; expia.ração da carestia dos ge-
neros aJi.menticios e mercadorias d·e primeira necessida:de, em 
grainde parte exaggerada com o f.m de super excitar o sentimento 
popular; mostuosa campanha de descredito no estrangeJ.ro; for-
migamento incessante de boatos ater·radores com que a um tem-
po se tacteruva e se incitava o animo publico; -e, emergi·ndo de to-
do esse trabalho subterraneo, a revolta das fortalezas de Santa 
Cruz e Lage, no dia 30 de janeiro. 

Dominada esta, •e apezar da prudencia e da tolerancia do go-
verno, indiocando assim o desejo d·e uma politica de paz e de con-
cordia, viu a Nação a recrudescencia das hostilidad·es na impren-
s,1. e na via publica, tentativas de gréves, ·emJ.ssairios agitando, 
ora a idêa s·eparatista, como em Minas Geraes, ora mo<Vimentos 
sediciosos, até mesmo . dentro dos quarteis, como em S. Paulo 
n. Matto Grosso ; as tentativas de aliciação da força publica nesta 
ca pi tal, a intimação provocadora e acintosa, dirigida por treze 
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generae'.B ao chefe do Estado, 'e, por ultimo a explosão ,do dia 10 
9-e _abril. 

O que •fo'I esse acto de auda cia, .em que se recorrera ao su-
borno de praças para oonsummar o assassinato e S'e chegara até 
ás 'PO'rtas dos quarteis, na ·esperança de arriusfar batalhões á sub-
levação, vós o podeis avalia:r. 

Achava-me afastado do centro da cidiude, qua:ndo tive aviso 
de que uma grande massa popula,r se ,encaminhava, com fins 
hostis, para -0 palacio elo Governo . Como me cumpria, apr-essei-
me em vir occupar o meu posto . De c<11minho, t endo encontrado · 
na, P raça da R,epublica alguns corpos de tropa, que, coro a noti -
cia , apressadamente haviam form<11d-o, demorei-me ,em frente del-
ies, afim d·e r epellir a ·intimação da deposição, proclamada p elos 
oradores que diri,giam a turba-multa dos anarchistas, e que af-
fi l1mav.am .a essa multidão apaixonada, á cuja frente se viam, 
com pezar vos digo, alguns r epresentantes da Nação e officiaes 
de postos elevados, .uns :tomando parte activa, outros ,com ·a sua 
presença e a sua adhesão acoroçoando-a, que seria auxiliada por 
va·rios 'batalhões desta capital. 

Esper ei-os disposto a agir, isto é, a cumprk o meu dever, 
tendo mais uma vez veri'fi cado, por ·essa occasião, que no apoio 
do povo e na !firmeza da disciplina da força publica, ·estavam as 
mais solidas garantias de qu e podi·a dispôr o governo _para m_an-
ter a -0rdem . 

Todos ·estes fact os se co-ncat enam como os élos de uma m esma 
cadeia ; uns elucida:m os outros; 'e é ·n esta li'gação profunda ,e irr-e-
cusavel que os haveis de considerar, p ara faz er justiça 0. segu_ 
rança e r ectidão de vis tas, e â ecsrupulosa ,escolha de meios 
com que proce~eu o governo, na gravíssima situação .que taes 
fac tos cr earam. 

Sendo n ecessario salvar o prestigio da autoridade, ·esmagar 
a anarchi,a , assegurar a ordem attingindo a fodos o.s principaes 
chef.es ou responsaveis por essa sublevação e commoção, o est11--
do do sitio, declarado pelo d ecreto n. 791 de 10 do m ez find o, im~ 

poz-se como uma necessidade indeclinavel, obedeceu ·estrictame1,1_ 
t e âs prescri·pções constitucionaes, ·e encontra plena e inteira con-
sagração nqs princípios -e direito publico que dominam a es-
pecie. 
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Acreditando que absurdo seria esperar que a anrchia se des. 
envolvesse em actos de violencias á propriedade e âs pessoas, á 
autoridade e ao direito, para então com1batel-a; e como o JUIZ 

da gravidade do perigo immiuente que legitima a declaração do 
estado ele sitio, outTo não é, na opinião unanime, sinão a pro-
pria autoridade, Congresso ou Poder Executivo, a quem a Consti-
tllição confere essa ponclerosa attribuição, não hesitei em cum. 
prir o m eu ~ever, limitando-me ás med idas de detenção em loga-
res não dest'i·nados aos r éos <le crimes cornrnuns e ao desterro pa-
ra outros sítios do territorio nacional; abstendo_me de qualquer 
outra medida que fosse contra a propriedade dos culpados, ao 
mesmo t empo que, por outro lado, .garantia a mais ampla l iber-
dade de imprensa e de locomoção e a mais completa 'inviolabili-
dade do sigillo da correspondencia postal e telegraphica. 

E ao ter de empregar as providencias autorisa,das pela Consti-
tuição, o ·g-0v-erno considerou longaim.ente, pesou, em dous d'Las de 
trabalho, quasi consecutivo, toda a especie de prova testemunhal 
e circumstancial, 1que teve a seu alcance -e que lhe bastou para 
formar convicção segura da necessidade das medi<las de repres. 
são que adoptou. 

Além de informações colhidas em 'importantes documentos es-
criptos, fundou-se o governo na vehementissirna p·rova circumstan-
cial que vos tenho exped.ido. e que de seu enfeixamento logico co-
lhe extraordinaria relevanc'ioa., articulando-se por factos de noto · 
r! edade publica, rp.uitos delles attestados pela propria imprensa. 

Em um pr ocesso político, como ·este é, impossível .e descabi-
do serioa guarda<r o rigor das fórmas judiciaes, a que, aliás, nenhur.: 
preceito legal ou de doutrina obrigava o Poder Execulivo. O 
governo não julgou, nem podia julgar, não impoz nem podfa im-
pôr penas mediante processo r egular: usou de medidas excepcio-
naes de ordem politka, expressa:rnente perrni ttidas pela Consti-
tuição para o caso, corno ·o que se deu, de commoção Intestina, 
produzida pela erupção final de um longo trabalho de conspira-
ção anterior contra os poder es constituídos. As detenções e eles. 
terros que decr etou são os qu e constam do acto de 12 do mez 
findo. 

Dos consp iradores ahi incluidos. a !guns foram presos na fl a-
grancia do delicto, outros em frente das tropas . proferindo ac 
clamações sediciosas, outros porque franca e publicamente fo-
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ram . vistos na multidão que se dirigia ao palacio do Presiden_ 
te, v:·ociferando que . vinham depôr o chefe da Nação; outros, fi-
nalmente, posto que não tiv-essem tomado parte activa no mo-
v:mento do dia 10, 'havÍaJ!Il-o p~eparado -e estavam, poT decl_ara_ 
ções ·e demonstrações de. sua soÚdariedade, promptos paira ·entrai· 
em acção a qualquer momento. ' 

Eis o que, no cumprimento do d·ever ·constitucional, tenho 
de dizer-vos sobre os grav-es acqntecimentos· que se passaram em 
vossa ausencia1 .agitaram o paiz ··e trariam, -sem duvida, a anar-
chia nas rua:s , a convul.são nos es·tados o descredifo compl,eto de 
nossa Paitria no estrang-eiro, a ruina da Republica e a desinte_ 
graçã.o de seu territorio no torvelinho de tremenda guerra civil, 
si não fôra a ·energia- com que procedeu o governo, correspon-
dendo assim á vossa con.fiança e aos nobres intui.tos das mo-
ções de 21 de janeiro. 

Não vos deviam, porém, causar surpreza os .delictos de 10 
de abril , porque j·á a re'Volta das fortalezas de Santa Cl'Uz e da 
Lage, onde desgraçados e infelizes galés foram aliciados com pTo-
messas, e n'l. qual ·encontram-se sali·entes vestigios da cooparti-
cipação de chetes de influencia e de prestigio por sua posição 
política ·e o-fficial, vos havia convencido d·e <fue em critica si-
tuação se achava a Republica, ameaçada de ser subvertida pela 
anarch ia; sendo imperiosa necessidad·e salv-ar o prestigio da au-
toridade . compromettido a toda a hora por 'boatos que percoT-
riam o paiz, e qu-e a,ffirmavaim a dissenção na força armada e a 
fraqueza do poder publico. na espectatj.va de pronunciamentos 
militar-es arrastando, caso fossem possíveis, a deshonra para o 
ex·ercito e a:rmada e a perda completa elas instituições T·epublL 
canas entre nós. 

Por isso, logo após os graves e vergonhosos acontecimentos 
naquellas fortalezas, os quaes vos convenoeram de que os nos-
sos adversarios, inimigos da Patria, não recuavam . deante de 
todos os meios, ainda os menos escrupulosos, •encerrastes, com 
geraes applausos, os vossos trabalhos, afim de d-eixar ampla li-
berdade ao Poder Ex-ecutivo para agir e, antecipadamente. lhe 
assegurastes o vosso apoio, no direito que lhe conferistes de 
empregar todos os m e'ios, mesmo os mais energicos, para man-
ter a ordem e consolidaT a Republica. Em 'Vossa ausencia, a pru_ 
dencia, a brandura que a muitos se afigurou frouxidão, temor 



ou fraqueza, a mais Tfgorosa moralidade n·a gestão dos negoCJos 
publicas, a mafa calculada ·e fria impassibilidade ante as amea-
ça.ti e os planos de sedlç"ão, a mais ·escrupulo·sa distri'buição de 
ju.stiç·a, atê p·ara com aquelles que na vespera haviam manejado 
a ag·gressão, ):;ómente serviram pára aggravar o mal na persúa-
são em que · se ·achavam os aggressores de que não era ·o d-esejo 
de concilfa,ção e de paz, mas· sim o temor que assaltava o gover. 
no na consd·encia dé sua propria fraqueza. 

As medidas, porém, ·que o governo :resolveu tomar vieram 
restituir a paz aos espíritos, 'dar s&gurança e tranquillidade a 
todas as classes ·conservado-ras, garantir, ·emfim, a ·ordem a to. 
da a s·oci'edade. 

Po·sso, pois, affirmar-vos que, dos pode•res que me conferis-
tes em momento de angustia, só usei par·a o bem da Patria e con-
solidação da ·Republlca. 

Não se revestindo de maior ·gravidade os movimentos occor. 
ridos nos estados de Minas Geraes e S. P aulo, os ünplicados em 
t.8.es .acontecimentos 1fo1·arrn amnistiados p:elos decretos de 21 do 
mez ultimo, em commemoração ao centenario do immortal Tira-
dentes - precursoT de nossas liberdades e o maior martyr da 
idêa republicana enti'e nós. 

Estes actos forain expedidos com o fim d·e pacLficar definiti-
vamente os animas, .e no uso dos poderes extrao-rdinarios que 
m.·e conferistes pelas moções a que j-á me tenho r-eferido . 

. . . . · ..... .... · ........... ·" ..... ; .... ····· .... . ......... . 



CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 26 DE MAIO 

o S!i. CASSIANO DO NASCH!EN'.l'O (p ela orciern ) pede ao Sr. Questão de 
Presidente que cqnsulte â Casa, si concecle meia hora de urgen- Ordem 
eia, para apresentar u ·mrequerimento relativo· a questão de grau_ 
de alcance. 

O requerimento é relativo a um pedido que a Mesa da Ca-
mara dos 'Srs. Deputados se encarregará de fazer ao chefe do 
Poder E:x,ecutiv·o, solicitando provas e esclarecimentos sobre os 
actos que d·eterminaram os decr etos de 10 a 12 de abril do anuo 
que corre. 

O SR. P1mSIDEN'.l'E - Vou submeter consideração da Casa 
o requerimento do nobre deputado pelo Rio Grande do Sul, em 
que pede urgencia para r ·equerer um pedido de informações so-
bre o assumpto que manifestou. 

Vou ler os arts . 69 e 71 do regim ento que dizem (Zé): 
"Art. 69 . A ordem estabelecida nos arti•gos antecedeu tes só 

poderá ser alterada ou interrompida: 
1° No caso de 1:rgencia, salva a disposição do art. 72; 
2° No cso de adiamento. 
Art. 70. Para se dar urgencia é necessario que seja o re-

que1'i mento approvado pela maioria dos membros presentes, sem 
discussão. 

Art. 71. O deputado que quizer propor urgencia usará ela 
fo1·mula - P eço a palavra para negocio urgente." 

Portanto, submetto á Camara o requerimento do nobrs DeJ?U-
ta do. 
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Posto a votos é approvado o r equerimento de urgencia do 
Sr . Cassiano ·do Nascimento . 

O .;:m. ZAlllA (pela orciem ) diz parecer-lhe que n esta ques-
tão ha duas par tes que deY.em ser r esolvidas pela Camara, quan-
to ao pedido de urgencia. 

Na primeiTa. parte, segundo cr ê, a urg·en cia é concedida pa_ 
r o di a seguinte (tro cam-se apar t es) , havendo, portanto, neces-
sidade de nova consult para sab e.r~se si o assumpto é daquelles 
que, nos t·errnos do r egimento, devem prejudicar a ordem do 
dia para serem discutidos immediatamente. (Continuam os apar-
t es.) 

O Sn. PRESIDENTE r eclama. attenção. 
O SR. ZANIA .est•á, apenas, lembrando uma disposição r egi-

mental. sem cogita:r absolutmente d·e ·que a discussão se trave 
sobre o assump<to a que se refere o nol:ir.e Deputado. A unica 
cousa que orador

1 
quer é •que se affürme o espírito e a. lettra 

do ·regi•mento. ( oorrtinuam os apartes.) 
Si nisto offendeu o nobre coll ega, pede desculpas . . . 
o SR. CASSIANO DO NASCIMENT'O ,- A:bs·olutmente não ; V. Ex . 

está com .o r egimento. 
O SR. ZANIA . . . e assegura, qu e não t em .em vista ·embaraçar 

ai'> op·tniões em suas manifestações no r ecinto desta assembléa 
legislativa; pelo co11b·ario, entend.e que deve-se lar pleno direito 
dE' enunciação de pensamento á opposição. 

O SR. PRERTDEN'rE - Esta urgencia deve ser concedida peJa 
Cama.ra antes da d\scussão do requerimento. 

VozEs - A Camara não póde julgar aquillo qu e não conhece. 
O SR. PRESIDEN'l'E - O nobre Deputado que requereu urgen-

c1a expoz resumidamente o assumpto qu e contém o seu r eque_ 
rimento. 

A Camara tem, portanto, conhecimento da materia do reque-
rimento \apartes; não apoiacios) do nobre Deputado . Os t ermos 
do r·egimento são expressos. 

1Si .o nobre De11utado não tivesse exposto o assumpto do seu 
r equ erimento . a Camara, realmente, necessitaria conhecer o re--
qu erfo:nento; mas, · desde que o nO'bre Deputado fez a ·exposição 
gerfl,l da materia, parece-l:Ile que a solução tem de ser esta. 
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Devo accrescentar que ha I>recedentes no s·entido da decL 
são qu e ·estou tomando. 

Os no•bres deputados que entendem que o assumpto é d·e na -
tureza tal ·que, não sendo tratado immedia tamente, se tornará 
n ullo ·e de n enhum ef.fe ito queiram levantar -se. 

O SR. ARTHUR RIOS (pela ordern) diz que, por maior que 
seja a consideração e r.espeito que trfüute ás decisões do Sr . 
P r esid·ente, não pôde conformar-se com aquella que a caba de ser 
dada ao r equer.imen to apr esentaido ã deliberação da Camara. 

O .Sr. Presid·en te sabe que o n obre Deputado requereu a ur-
gencia pa ra apresentar e fundamentar um r equerimento; essa 
cr gen cia fo i submetti da ã apreciação da Casa e approvada. : dec . 
pois que . o 'r equerimento fôr apresentado ã Mesa ·ella o submet-
t erá á discussão ·si a Camar a votar a s eg unda urgencia. A 
a,pr.esen taçã o de um r equerimento nã-o é s ua discussão; par·a que 
.;st a t enha Jogar immedfatam ente é que é indispensavel que a 
Camar.a. vote a urgencia d e qu·e trata o ar t . 72 de .seu r egimen-
t o (apoiaclos e apar t es); o contrari-0 é precipitar o·s acontecimen 
tos e precipitar a boa marcha dos trabalhos desta casa. 

O Sr. Presidente sa:be qÚe, pela simpies apresentação d·e um 
rnquerim ento, não fi ca iniciada a discussãio. ( Su surro.) 

UMA voz - Mas o r equ erimento não falla ·em d'i•scussão. 
O SR. PRESIDENTE pede aos nobres deputados que deixem o 

orador proseguir. 
O 'SR. ARTHUR ·Rros diz que a apresentação do requerime.nto 

é a iniciação d·e um assumpto qu e a Camara posteriormente ha 
de julgar si deve ou não m er ecer o seu benepladto; seguir ou_ 
tro processo, votar de outro modo, é, r·epete. precip.itar e per · 
turbar a m archa dos trabalhos· e é além disto, f erir a s norma;; 
es tabelecidas nesta Caisa. 

O •SR. SEVERINO V1IElRA ( p ela orde?n ) diz que o nobre 
Deputa do qu e lhe precedeu na tri:buna pa rece ela borar em um 
equivoco, confundindo o processo que deve ser seguido na ·apre-
sentação e no debate do r equerimento, 

Em viTtude da urgencia até ag-ora votaida, a requerimen~o do 
nobre Deputado pelo Rio Grande. t em o m esmo dlreito d·e a pre-
sentar o seu r equ erimento sómente na sessã.o de amanhã; é pre_ 
ctso que a Cama ra vot e segunda urgencia, julgando indispensa-
vel a apresentação el a materia., com preteri,ção da ordem do dia 
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àc hoj e, :i;: ~ ra que o autor do requerimento possa em seguida usar 
da palavra. 

Fundamento., apr·esentado e apoiado o T·equerimento, si nin-
guern pedir a palavra, será ell e immediatamente posto a votos; 
si, porém, houver quem sohre o irequerimento peça a palavra, .f.i-
capá adiac:La a sua <liscussão, salvo si fôr votada nova urgencia 
para proseguir a di·scussão do r equerimento. 

São es tes cs dous termos que o nobre Deputado pelo meu 
Estado parece confundir. 

Segue-se, portanto, que d·eve ser feita á Casa segunda con-
sulta, pa;ra, no e.aso de ser deferi·do, pod er o no·br·e Deputado pe-
lo Rio Grande do Sul apresentar na •sessão el e hoj e o seu r eque_ 
riJ;nento . 

O •SR. PRESIDENTE - A Mesa não tem outra intenção que não 
seja a de manter o l'egimento. 

A decisão que tomou ·está apoiada nos precedentes da Ga-
mara. 

Durante o periodo do meu exercício não se deu facto algum 
úesta ordem, porém, 1 sou informado de que nos pe.r iodos ante-
riores a conducta da Mesa pautava-.se pela regra que acaba de 
ser por mim posta .ep.i execução. 

o regimento usa rle phrases que conduz·em á decisão por mim 
tomada; entretanto, a cima da decisão d a Mesa, estará a delibe-
ração da iCamara. 

Poderá, po·rtanto , a Camara decidir s·i devo dar a palavra, 
ao nobre Deputado pelo Rio Grand e do Sul, para .apresentar o 
seu r equ erimento, ou is i devo antes dLsto· consultaLa a r esp eito 
da m'gencia. 

O SR. CANTÃO (pela ordem) - Sr . Presidente, quando se 
tratou da discussão do regimento ·intE)rno desta Caimara, pro-
nunciei-me contra a i>·egunda parte do artigo por V . Ex. ci tado, 
e •que se refere a urgencias, porque m e pareci-a sem razão que, 
concedida ·a urgencia para apr·esentação de qualquer r equerimen-
to, fos·se n êcessaria f1egunda votação para ver si a ma.teria deve 
ser ou não tratada immediatamente, ou adiada para a 1sessão se-
guinte. 

Mas a minha 'impugnação não foi att·endida, a disposição r e_ 
glmentaJ é a que está consignada. 

Q ·precedep.tE) çi,té hoje , adopta:do te!Il st\io Q se~uiµte: vota 



so primeiramente a concessão da urgencia, e logo em seguida, si 
a materia é de natureza tal que deva ser tratada nessa mesma 
sessão, ou si não ha inconveniente em s-er reservada para o dia 
seguinte. 

Pois bem, o que tem- de seguir-se agora é a consulta á Ca-
mara, si o requerimento deve ser discutido agora ou em outra 
occasião; s i a materia do requerimento póde ser preteri.da pa-
ra outro dia ou si deve ser resolv·ida hoje mesmo. 

Nem se me diga que só pela primeira votação, si não houver 
segunda, a mate·ri.a fi.ca adiada para o dia seguinte, porqu e n es_ 
te caso é preciso .declaração neste sentido elo Deputado que faz 
o r equerimento. 

O ISR. SÁ ANDRADE - Para o dia seguinte não era preciso 
isto, porqu e era hora do expediente. 

O >Sn. CAN1'ÃO - Mas no caso fi gurado o r equ erim ento fará 
parte ela ordem do dia segui.nte. 

Este é o meu modo de entender, firmado na praxe até hoje 
sempre seguida. 

A Camara, porém, a manterá, ou estabelecerá novo p.rece-
dente, mas a interpr•etação que s empre tem sido dada a esse ar-
tigo do nosso regimento é a que acabo de mencionar. " 

O SR . PRESIDENTE - Vou cons ultar á Camara a respei-
to da urgencia isto é, s i a Camara entende que o r equerimento 
do nobre Deputado pelo Rio Grand e do Sul deve ser decidido na 
sessão de hoJe. 

O Sn. ZAMA - Para ser apresentado, já a Camara resolveu . 
O SR. PRESIDENTE - Não posso deixar de faz er a consulta á 

Camara n estes t ermos: s i o requerim ento do nobre Deputado de_ 
ve ser discuti elo na sessão de hoje. Não posso alterar o regimen -
to. (A.poiaclos; não a.poiaclos. Tr ocam-se cliverso s apar t es. ) 

Peço a attenção dos nobres deputados. O r egimento diz (Zê): 
Art . 72. Urgente para se interromper a ordem do dia só se 

deve entender aquell e negocio , cujo r esultado se tornaria nullo 
e de nenhum .efefiito si deixasse de ser tr.atado immediatamente . 

Vencida a urgenda, o presidente consultará de novo á Ca-
mara ·Si o assumpto é de natureza tal que, não sendo tr.atado im_ 
mediatamente, se tornaria nullo ou de nenhum effeito. St a .ca-
mara decidir affirmativamente por sua mafori.a, entrará a ma-
tr;ria. immediatamente em discussão, ficando prejudicada a 0r · 



22 

clem do dia até a sua dedsão final; si decidir pela ne'gativa, se. 
rá a discussão do assumpto adiada para a primeira hora da ses 
são do dia seguinte. 

Assim, pois, consulto a Gamara si entende que o requerim&n-
to do nobre Deputado deve ser doiscutido na sessão de hoje, com 
preter1ção da ordem do dia. 

•Consultada, si a materia da u·rgencia é tal que deva inter-
romper a ordem do dia da sessão de hoje, até a decisão final, a 
Gamara decide pela affirmativa. 

O 1SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Br. Cassiano do NascL 
mento . 

O SR. CASSIANO DO NASCJiMENTO - Sr . Presidente, ve-
nho submetter á considerac;ão da Cama1•a dos Sr;;. Deputados o 
assumpto, talvez. de mais magnitude que jámai..; foi trazido á 
debate neste recinto; e ao mesmo tempo desP.r.1;11.'nhar-me da in-
r.umbencia a mais honrosa qu e h ei tido em minha vida pÚblica 
de, em nome dos meus companheiros des·ta bancada trazer á 
apreciação da Camar!\é dos '8rs. Deputa dos um r equerimento que 
t enho a necessidade de fundamentar e para o qual espero da 
Casa· a ma-xi-ma toler.ancia e boa vontade. 

o ISR. BELLARllIINO DE ME1'DOXÇA - A causa é de todos. 
o SR. CASSTA o DO NASCIMENTO - Este requerimento, Sr . 

Presidente, é de umlj. necessidade inadiav·el, indeclinavel e o é. 
porque sabe a Camar11 que assumpto identico apresentado á con. 
sideração do outi;-o ra mo do Poder Legislativo, lá. pelo voto da 
maioria daquella casa, e sob o fundamento de competir a este rt1. 
mo do mesmo .poder ini-ciar o debate sobre esta questão examinar 
~ julgar MI questões que se prendem ao estado de sitio, isto é. 
aos d•ecretos de 10 e 12 d·e abril, lá decidiu-se que deveria vir 
da Camara o procedimento ã respeito porque a ella competia de-
clarar a procedencia da decretação da accusação, ao Presidente 
da Republica e ao S(!nado o julgamento do mesmo Presidente da 
R epublica. 

Jamais, Sr. Presidente, o Congresso Nacional teve sob:::-e mo-
bros tarefu. tão inger+te. 

O paiz atravesslj. uma quadra de incertezas; nos achaimos 
a braços com duas crizes medonhas, duas crizes que têm intima 
conncxão entre si, a crise politica e a crise econotnica. 

o SR. LOPES TROVÃO - E a moral tambem. (Apoiados.) 
o Sn. ARISTIDES MAIA - Sem duvida e a moral tambem. 
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o SR. CASSIANO DO NASCIMENTO. - Achamo-nos, Sr. Presi-
dente, em face dessas crises temerosas; e eu confio que a sabe-
dori'a do ,congresso Nacional, enf.rentando pr·imeiramente a crL 
se politi-ca, irá depois ·resolver com ais luzes .do seu patriotismo 
a crise economi-ca que acobarda todas as classes conservadoras 
ela nossa soicedade. (Numerosos apoiados.) 

Sabe a Ca:mara que, segundo o art. 34 n. 21 da Constituição 
da Republica, compete .ao Congresso Nacional declarar o ·estado 
de •s'itio em um ou mais pontos do ter-ritorio n,acional, e appro-
var ou :suspender o sitio que houver sido declarado na ausencfa 
do mesmo Congresso pelo Presidente da Republica. eabe · 1l inda 
qu.e o· art. 30 d.a Co11stituição permitte em seu § 1° que, qua.ndo 
o Congresso se ache ·encerrado, esta attri'buição caiba em · ·segun· 
da plaina -ao chefe do Poder Executivo; e então o legislada:· 
constitudonal delimita, traça raiws ·para o exercicio da attrL 
buição .assim conferida ao Poder Exe·cutivo .e por ·ellas determi-
na -os un'icos casos em que o Poder Executivo poderá declarar o 
estado de 'sitio em um ou mais porrtos do territori-o nacional. 

Em ·v.frtude .desta attri.buição, o Vice-Presidente da RepublL 
ca, a 10 de abril, declarou que por motivo de uma sedi,ção havi-
da na Capital Federal, e usando da attri'buição constitucional, fL 
ca'Va estabelecido ·O estado de sitio nesta parte .do .territorio da 
Republica; ,e no dia 12 de abril por um novo .decreto, esse mes-
mo funccionario, dizendo-se ·escudado nas .disposições consti>tu_ 
cionaes, usou contra certos e .determinados cidadãos, entre os 
quaes se acham compr.ehendkLos membros desta e da outra casa 
do Poder Legislativo, de medidas de rep.ressão que a Constituição 
lhe faculta. 

Mas eu não p-retend-o, Sr. -Presid·ente, agitar ·neste momento 
as paixões desta casa. (Apoiados.) 

O füi. MrnuEr, DE CAS'rRi:J - Muito ·bem; calma, muita calma. 
o ·SR. CASSIANO DO NASCIMENTO - o assumpto do meu reque-

rimento não é propriamente a discussão do ,estado de :siUo. 
Quando eu tiver de cl-iscutiLo, Sr. Pr.esi.dente, quando fôr 

occasião oppo·rtuna, hei de vir .com o .desassombro com que cos-
tumo falar ao meu paiz, dar o meu depoimento completo .sobre 
todo's os ,acontecimentos que enlutaralll a Republica ha . ma1·s de 
um mez. (Apoiados, apartes.) 

O SR. VrnHAES - Ha multo tempo que a Republica estava 
de luto (Apartes, apo•i.ados-.) 



• o SR. CASSIANO DO NASCI:lrENTO - Peço aos meus collegas 
para não entrarmos desde já na apreciação destes assumptos. 
Refiro-me apenas ao estado de sitio para declarar que ao Poder 
Legislativo comp et en julgar esta questão, e para perguntar si por-
ventura o mesmo Poder Legislativo está habili tado a formar jui-
zo . recto e seguro ·sobre as questões attinen tes aos decretos de 
10 e 12 de abril. 

O SR. BEVILACQUA - Perfeitamente escla r ecido . ( Oontesta-
ç~es, a.partes.) 

o SR' CASSIANO DO NASCIJ\IENTO _:__ Os nobres deputados que 
defendem o governo .podem achar os decr etos de 10 e 12 de 
abril perfeitamente justificados; mas não succede o mesmo a nós, 
membros desta bancada; e, si é verdade que estamos sob o r egí-
men r epubll cano, si• este r e'g imen. ainda é o r egimen ela pl·ena d1s 
cussão á luz meridiana, si é o r egímen ela maxima liberdade de 
acção do:: poder es publi cos, a par da mai or T·espo.nsabilidade de sses 
mesm<>s poder es, espero que o governo não n.eg.ará á Camara os 
esclarecimentos e provas de que esta carece para julgamento s.e-
guro e inflexi·vel. 1 

ALGUNS SRS. DEPUTADOS dão apartes. 
o SR. CASSIAN'O DQ NASCIMENTO (dirigindo-se á ?naioria ) -

Não quer eis qu e o gov13rno que defendeis tenha occasião de mos_ 
trar as provas e esclarecimentos justificat ivos de seus actos com 
o:> quaes possa esmagar as accusações que de todos os lados par-
tem contra ·ell e? (Oontinua'fli os ciparteis.) 

O SR. PRESIDEN'rE reclama a:ttenção. 
o SR. CASSIANO DO NASCITuIENTO - Acredito que sim, e vou 

ao encontro dos desejos do gove-rno, e da propria maioria; ve-
nho offer e-eer á Camara a occas ião de proporcionar ao governo 
os meios para justificativa dos seus actos. 

Sr, Presidente, eµ poderia dizer qu e ao Poder Le'gi·slativo 
competia julgar da necessidade do estado de sitio, o que é ponto 
sem questito, visto qqe o Pr·esidente d.a Republica só usa desta 
attribuição em plaina secundari·a no recesso elo Congresso, por_ 
que ella é priv·ativam13nte da nossa competencia, mas não o que-
ro fazer. 

Resta agora, Sr. Presi dente, pedir á lllustrada Camara que 
manifes te o seu juízo sol)re qu-estão tão gr.ave, considerando-a de 
tal sorte urgente qu e pretira toda a ordem do dia. De cer to, dos 
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destinos deste r·equerimento depende a sorte de muitos brazilei-
ros di.stinctos e illustres; muitos dentre elles co•nstituem glo-
rias desta nacionalidade, foram e ·serão os fundadores da R epu-
blica e da Legalidad·e. 

Não comprehendo que a Cam.ara veja nestas .pe-rigosas e in-
hospitas parrugens do Amazonas esses nossos companheiros e col-
legas . e recuse considerar d·e urgenci..a a materia deste requerL 
menta; de tal .fórma que possa preterir todas as outras materias 
que se seguem na o·rdem do dia. 

Assim, Sr. Presidente, peço licença para ler agora o meu 
r equerimento, do qual, depende .a vida e a liberdade de muitos 
cidadãos, aos quaes a patria deve não poucos e valiosissimos ser-
vlços: Penso que a Camara, considerando a necessidade da urgen-
cia, dará o seu voto pa.ra o preferi-r ás .outrrus materias da or-
dem do dia. Estas são as con:siderações que tinha a fazer. (11'fi<.i-
to bem; muito bem.) 

Yem á Mesa, é lido, apoiado e entra conjuntamente em dis-
cussão o seguinte requerimento: 

Considerando que, p.or decreto de 10 de abril proximo pas- Requerimento 
saclo, foi dec1a.rado em e-sta do de sitio o Districto Federal e abi do Sr. 
suspensas as garantias constitucionaes; 

Conside·rando que, em virtude de tal m edida excepcional. fo-
ram detidos· em fortal ezas e desterrados para outros pontos elo 
territorio do paiz div.ersos cidadã.os, entre os quaes se •achavam 
representantes ·ela nação; 

Considerando que, ao Congr esso Nacional compete, nos t er-
mos do .art .. 34 n. 21 ela CoTustituição, tomar conhecimento do 
estado de sitio declarado pelo Poder Executivo no intervallo das 
sessões le'gi·slativa:s; 

<Considerando que, para o exercicio l egitimo de tal attrl-
buição, cumpre ao Poder Executivo, log.o após a reunião do Con· 
gress-o, ·em observancia do di•sposto n.a art. 80 §· 3°, relatar, mo-
tivando·as, toclas as mediclas ele excepção que houver tomado du-
rante :o estado de sitio; 

·Consideran·do que tal preceHo constitucional não foi obser. 
vado pelo Presidente da Republica com a mensagem diri·gida ao 
Congresso Nacional, incompleta quanto á exp•o.sição dos aconte-
cimentos, deficiente quanto á justificação d.as medidas de repres-

3 
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são tomaãas comra dih r s:is c:a::::llos, .:i que impossibilita, sobre 
acontecimento de tal mag1;ütud e, um juízo recto do Congre.:;s;::, 
que firm e o precedente na vida constitucional da Republica ; 

R equ E·remos que, por intermedio da Mesa da Camara, soli-
cite-se co m urgeucia, do Presidente ela Republica, a remessa dos 
esclarecimen tos e de todas as provas e docum entos em que se 
firmou para deelaraçãio do estado de sitio e applicação das m e-
didas de repre;:;são de que dão noticia os decr etos de 10 e 12 de 
2,bril. 

Sala das sessões, 25 ele maio de 1892. - Oassiamo do Nas('.i" 
menta. - Antonio Jacob ela Peiixão . - Juven cio de Aguiar. -
Augusto de Frf!litas. - Santos P ereira . - Marcolino Moura. -
Garcia Pires. - Peclro Chermont. - Oliveira Pinto. - João Viei-
ra. José Mariano. - Fleury Ourado. - A . Fialho . - Costa 
Roelrigues . - Ponte.s de Miranda. - Tolentin o de ·Carvalho. -
A . Ca.valcanti . - Sá Andracle . - Epitacio P essoa. - l~e~nanclo 

81.mas. - EspiriAto Santo . - Alberto Brai~clão. - Amorim Gar-
cia. . - Luiz elo Anclracle . - Carlos Campos. - Paula Argollo. 
- Lauro Muller . 1 Solllirn·klt . - A. Moreira ela Biiva. - B e7-
larm.ino ele l'rfeneronçei. - Inclio elo Brazil. - Meino el Coelho Ba,s-
tos do Nascimento . - Migiiel Castro . - Fonseca H ermes. - Lo-
pes Trovão. - H enriqu e ele Ceirvalho. - TheophUo dos Santos. 
- K elson de vasco~cellos. - Martinho Roclrigues. - Couto Ocir-
taxo. -: João ele Siqueirci . 

Discua 3ãu elo O SR. PRESJDENTE - Está em discussão o requerimento do 
reiuerimeuto Sr. Cassiano do N:;i.scimento. 

O SR. Al!ISTIDES Lono - Peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Aristides Lobo. 

O SR . ARt11STIDES IhBO - Sr. Pr·esidente, não tenho a 
pretenção de traear noTmas de conducta á nobre opposição e nem 
me cabe o dkeito Çle lhe dar conselho. Os nobres deputados re-
presentante·s da minoria devem estar ori entados, não só sobre a 
gravidade da situação em que estamos, eomo sobre a trajecto-
ri.a pol'i tica que 11h es cumpre seguk - a:tra:vez de varias vessici-
tudes que se têm dado e que se podem dar ainda em nosso pai2. 

P eço, entretanto, li cença para dizer á nobre opposição que 
ainda uma vez ella comparece ao parlamento por um caminho 
transversal. (Apoiacbos .) 

Em presença da lei constitucional, dos preceitos que r egulam 



27 

os trabalhos de.sta Casa, e, peço licença para dizer, em presen_ 
ça mesmo dos grandes interesses ·sociaes que elevem repousar 
á sombra dos ·cons·elhos da razão e do bom s·enso, guiando, nesta 
hora, todos os legisladores do paiz. . . ( Susurro.) 

Senhor.es, os nobres deputados, arrastados pelo desejo impa-
ciente de fazer vingai· a causa que d·efendem, desejo ali·áJs no-
bre, em fundo, perderam de vista o dever, que neste momento, 
se impõe .ao parÜ1.mento. 

Que exprime e s ignifica o requerimento offerecido agora 
mesmo á consideração .da <Caimara? 

No meu modo de ver, ell e é a inv-ersão das regras de todos 
os processos politicos. 

Comprehende,se que a commissão sahida do seio d.esta Ca-
n:ara e por seus su:f:\fragios nomeada vá examinar, exami·ne os 
actos do Poder Executivo, analyse-os e emitta sobre ·elles o seu 
meditado parecer . (Susurro.) 

O SR. P1msrnENTE - Peço attenção, os Srs. deputados não 
podem 'falar tod•os ao mesmo tempo. 

O Su. ARISTIDES Lono - Si os nobres deputados tivessem r e-
flectido com mais cuidado e m,ais profundeza sobre o assumpto ti.ue 
trazem a debate, teriam visto que o cami·nho a se·guir seria ou_ 
tro. . . ( Susurro .) 

Estamos ·em presença, não, de um simples requerimento de 
informações e de provai.s, mas de um pr·ocesso politico, que tem 
por fim o cumprimento de um dever constitucional, que se im-
põe ao Congresso. 

Ora, qual o caminho a seguk? .Só iha um. 
Temos uma commi•ssão de constituição e justiça e não sei que 

outra entidade se deva encarr·egar do estudo d·esse assumpto, pa-
r?. trazel-.o ·d·epois de ·estudado ao conhecim·ento desta illustr.e as-
sem.biéa. 

A .ena cabe, ·penso eu , conhecer e julgar de quaesque·r viola-
ções constitucionaes que possam surgk nas relações politicas dos 
dous grandes poderes - o Legislativo e Executivo, na qualidade 
de rep'l'esentante legitimo desta Casa. 

Que proc;esso é esse que quereis ·instituir, p.edindo documen-
tos que serão entre~ues aios deputados que os solioeitam? 

lO /SR. CASSIANO DO NASCil\IIEN'ro - Quando vi.er~m, natural-
mente irão ã commissão. (Trocam-se muitos apartes.) 

O '8R. IMoRAES BARâos - Ouçam. 
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O SR. Z.·DIA - Desta fórma é impos.;;ivel a discussão. (Con-

tinuam os ciparto.s. O Sr. Presicliente reclama attenção .) 

O S 1i. ARrsTums LoBo - Todos somos juizes dessa questão, 
não h a duvida, mas a questão é d10 modo ele processar regularmen-
t e a materia qu e nos 6 su jeita. 

Depois de estudada pela commissão de constituição e justi ça, 
e é de preceito regimental, teremos occasião de entraT em largo e 
franco debate sobre a materia. 

Este é o processo, e sem ell e o preceito constitucional não 
será cumprido. 

Pen.so, pois, como disse. qu e essas pr ovas dev.em ir, antes de 
t udo, ao seio da commissfüo . 

o SR. CASSIA:'\O DO NASClll'1EN~'O - Ir ão sem duv1da. 
O S1i. AHISTIDES LoBo ( coni energi;a ) - Mas pQr que e para 

que irão esses docum entos pTimeiro aos nobres deputados? (Cru-
zcm;-,1se apar.trn. FJr. presiàEoitP faz soar os tymvanos e rcc:.~1ma 

attenção.) 
Admira-me como 1 espioritos tão lucidos e sensatos, como os 

dos nobres deputados e mormente o nobre deputado pelo Rio Gran-
de do Sul. impugnam medi·da tão justa e razoavel como esta que 
estou p.ropondo. 

tQ 1Sn. CASSIANO DO NASCIMENTO - Apenas estr.anhei qi.Je. V. Ex. 
grH.asse commigo. Nãio ·costumo r eceber lições. 

O Sn. AiusTrnF.s Lona - V. Ex. é injusto . Eu tive apenas a in-
tenção ae me fazer ouvir no meio do enorme sussurro que me co -
bria a voz e não de gritair com o nobre deputado. 

Tenho em minha mão, Sr. presidente, uma indicação ou reque-
rimento, como .queiram, que vae dissipa1r, acredito, tados os r e-
ceios e duvi'das dos nobres deputados mais pr.eoccupados, ao que 
parece, com o arruido que pretendem levantar em torno do as-
sumpto, do que do merito que em si elle possa encerrar (Apoiados 
e não apoiactos.) 

Pare·ce qu e n a posiçãio que vamos assumir, Sr. ipresi·dent8, te-
mos alguma cousa d() um triobunal e, consequentemente devemos 
manter calma e serenida1de nos debates que vamos em penhar. 
(Apoiados. ) 

E' por isso, e n&o por mim, que solicito a mais religiosa at-
tenção. 



29 

Que é que u•os diz e prescr eve a Constituição? Elia n ::rn d '.z qnc 
no caso de sedi-ção e rebellião ... 

U1vr ·Sn. DEPUTADO - Não é a mesma co usa. 
O Sn. AHJSTIDES Lono - Todo o mundo sabe 1diss::i, não é no-

vidade; mas, emfim, quand·o a ordem e as instituições correr em 
pe!rigo, tem o direito e o dever o chef.e •do EstadJ de tomar as 
medidas extraordinarias do art. 80, ausente o Congresso, a cujo 
conhecimento as leva11ã quan·do se reunir, motivando-as. 

o 1Sn. CASSIAKO DO NASClMl~i:\'J'O - Logo qll'? se r eunir . . . 
O SR. ARCSTTDES LOBO - Na mensaigem diri'gida ao Co-ng-r esso, 

o Vke-Presi<dente ·da Republica jã trouxe ao conhecimento ·dos re-
presenta;ntes da nação os actos por elle praticados na a]].udida 
emergencia. 

Qual é, :pois, o primeiro, poderia diz.er o unico dever do Con-
gTesso? E', não ped ir infoTmações e documentos para o uso indivi-
dual de seus membros, mas para habilitai-o ao acto do julgamento 
das medidas ex.tr-aordinaJrias tomadas pelo chefe •do Estado. 

Deve-se pois, tomar conhecimento do tO'pico da m ensagem que 
alinde a taes factos, ·e ped ir esclarecim entos sobre ell es, de modo 
a formar-·se juizo seguro. 

o iSn. BELLARMINO DE MEN'UOi'I Ç'A - Isto não é falia elo throno 
que tenha resposta. 

O .8li. ARISTIDES Lono - Não ·se trata de r esposta ·alguma á 
mensagem, nem o .parlamento tem que repJi.oa.r ao chefe do Esta.do, 
mas sim rde •entr.egar esse trecho della ao estudo da commissão da 
cama.ira, .afim de que traga ao conhecimento do Cong•r·esso o r esul-
tado do seu trabalho, simplificando-se a questão. 

Em .que impede isso o estudo e os debates do parlame•nto ? 
Em nada. 'Sobre ·o par.ecer da •commissão podereis todos vós 

instituir o ·exame o mais seveTo. 
O nobre deputado pelo Rio Grande do Sul prevaleceu-se do 

ensejo p·ara dizer que o P.oder Executivo nã:o ·cumpriu o seu dever. 
Não quero, .porque estã fóra de meus intuitos e mesmo das 

condições do debate, não quero entrar na a1nalyse dos factos a que 
o nobr·e deputado se referiu. E' cedo de mais para essa discussão; 
teremos melhor ensejo para esse ex·ame. 

Teremos occasião ide ficar sabendo p1enamente como se pas-
saram taes acontecimentos. (Mui.tos apoiacfos.) 

S~ eu quizesse acompanhar-vos nessa antecipação de debate, 



30 

poderia dizer-v.os que, entre nós me.smos, existem testemunhas 
desses factos sobr.e os quaes exi.gis provas. 

o S11. BELLARMINO DE MENDONÇA - E' bom V. Ex. individua-
lisar. 

IÜ SR. ARISTIDES LOBO - Fal-o-.hei quando fôr opportuno. Elssa 
conspiração, senhores, não é de hoje não surgiu como um aconte-
cimento 'i!nopina;do no seio da população. 

o SB. CABVALHAL - Apoiado, é velha. 
o SB. ABISTIDES LOBO - Vem d e longe. Re:terirei um facto. 
Quasi nos ultimas dias da sessão anterior, um 'il'lustre cava-

lheiro, que tem assento nesta casa, .cujo 1cara;cter respeitavel ·d·á 
de si as maiores seguranças, procurou-me, um ianto preoccupado, e 
disse-me: " Tome cuidado, acautele-se: está imminente gra:nde pe. 
ri·go ).}ara o governo". 

o SR. BELLABMI:.\'O DE MENDONÇA - rMas V. Ex. ·acousa a oppo-
sição do conspiradora? 

O SB. ZAMA. - E' um capitulo apenas da historia. 
O SB. BEvILAQUA .L V. Ex. não tome .a carapuça. (Trocam-se 

vehementes apartes). 
O SR. AllrSTIDES Louo - (Continuando) agora mesmo, dizia-me 

elle visivelmente angusUadü em seu patriotismo, e reoeioso dos 
acontecimentos que se prepa1'avam, ag·ora mesmo acabo de ouvir 
um individuo dizer a um chefe da o:rrposição - tudo está prepa-
rado, e só resta que 1entremos em acção, acabemos com essa prosa 
do parlamento. 

J.á vê a camara qµe o preparo, a urdidura r evolucionaria vem 
de longe, tem atraz c1e :si longa el·rubor.ação . 

Este testemunho Jia d.e apparecer em tempo. 
Não teret mesmo necessidade de .aeé'linar nomes, porque es-

pero que essas consci•encias fallem· por si. (A poiaàos.) 
UMA voz - V. E4. espera isso? 
O SR. 1ArnsTSDES f'OBO - Tenho o dever de acr·editar que os 

homens que teeÍn assento ·nesta casa saberão cumprir o seu deve1r 
e não occultarão a ver·dade. 

io SR. ·ZA:MA - Pelo menos essa é a presurnpção legal. 

o SR. BELLARJ\UNO DE MENDOXÇA - Que ~eja uma realidade é 
o que desejamos. 

0 1Sn. ARISTIDES LOBO - Vou terminar, Sr. presidente. Ü meu 
fim, pedindo a 'PaJlavra, foi ver si 'POdia conduzir a nobre oppo-
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sição ao verdadeiro caminho nesse grave pd·oblema que nos pre-
occupa. 

Abstenho-m e, portanto, de embrenhar-me no debate antecipado 
que se quer instituir e chamo a attenção da camara para a in-
dicação que passarei a ler. (Mui.to bem; muito bem.) 

Vem á mesa, é lido, aipo.ia.do e entra conjunctamente em dis-
cussão o seguinte requerimento: 

"Requer emos qu e a commissão de legislação e justiça toman- Re iuerimcuLo 
do em consid e.ração a parte da mensagem do Vice-Presidente ela do Sr. Aris-
Republica, que deu •conhecimento ao Congresso dos actos el e 10 el e tides Lobo 
abril do corrente a.nno, qu e declarou o estado de sitio para esta 
capital e deportou diversos cida;clãos e, depois ele receber do m esmo 
governo os documentos necessarios para formar o seu juizo, in-
diqu e as medidas que julgar convenientes, afim de ser cu1rprida a 
disposição do a.rt. 80, § 3° da Constituição que manda submetteft 
esses actos ao •conhecimento do Congresso Nacional. 

Sala das sessões , 26 de maio de 1892. - A r ist ides Lobo. -
L eite e Oiticica .. - ·Cezar Zama. 

O SR. AUGUSTO DE FREITAS com eça porrdera.ndo que ore-
querimento que foi apresentado pelo ·nobre deputado ·pelo Rio 
Grande do Sul, em nome da opposição, qu er dizer qu e esta soube 
collocar-se na a ltura de seus ])recedentes de r espeito á lei, não 
querendo essas guerrilhas de combate a pessoas, mas antes e aci-
ma de tudo firmar um principio sagraido, o direito soberano das 
Gamaras Legislativas. 

Ou ve de momento a momento invocar o ·phan tasma do r egi-
men presidencial como antepara ás ambições do Corpo L egisla-
tivo, ao qual s e a ttribue estar faz endo par·lamenta.rismo. Mas, si 
ha um governo em que as camaras deveui .intervk diariamente na 
analyse dos actos do Poüer Executivo, para dar-lhe força ou tirar-
lhe a autonomia, ·esse gov·erno é o do .regimen presidencial. 

O qu e se vê na historia ela America do Norte, .qu e foi o typo da 
orga:!lização da R epublica Bra.silei ra é o qu e o parla men to annul-
lou-se pelo predom ínio das commissões per manen tes as qnaes o 
governo i r,,c p :r a, nomeadas qu e são ell as pelo presiden te da ca . 
mara, que symbolisa a politica do governo. 
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Não quer •entrar na analyse do nosso direito sob o ponto de 
vista do reg.imen federativo; é outra 'ª posição do orador, que pede 
licença para começar n•a justif.icação ·do r equerimento lamentando 
a catastrophe terrível, a que a camara ha pouco assistiu , da parte 
d·o nobre deputado pelo Rio de Janeko. El'le, o batalhador d as 
gràndes idéas, o ·defensor da lei, que .a 3 d·e nov embro se achava ao 
la do d·e um grupo que hasteava a bandeira da legalidade, ell e vem 
hoj e d·e braços cruza.dos dizer cimen ao actual governo, que pelo 
menos ainda não justÍlfi>cou á face do paiz os actos excepcionaes 
de 12 ele abr'i·l. E' um amigo qu e se transviou .e a minoria lamenta 
saudosa a :sua •perda. 

Quando n este momento de organisação políti ca do paiz, por esse 
tumultuar violento de paixões tudo vae cahi·ndo, a des·orientação pa-
r ece ser o lemma de combate de todas as gr emiações políticas e 
até do proprio governo; quando po.r força dos acontecimentos, vê-se 
um poder judidaifi.o ·en tregue em p ar te· aos desmando·s dos gove1'Il.a-
dores dos ·estados, pol.iti-cos sem cr enças .e administrad.ores sem 
norte; quando em top10 do Poder Executivo levantam-se grandes 
duvi-das sobre ·a legitimidade d·o governo qu e en e exerce, e a nação 
desesperada .ancia pela solução desta gr av.e questão, quaes as con-
dições eles te paiz? 

Vê que, de todos os lados o interrompem com apartes. Pede 
ao Sr. pres}dente, nãq PO•r a:t t enção â pessoa do orad.or (,não apoia-
aus), mas principalm ente por attenção á causa que está defenden-
do , pede-lhe que obtenha do·s r epresentantes da nação qu e .a ouçam 
em silenc.io e qu e o peixem 1continuar. 

Agora quando até pairam duvidas sobre a l egalidade da posi-
ção occu·pada 'Pelo Presidente da Republica, a nação volta os olhos 
para os supremos .admin.ist radores do paü1; ·a sua garantia unica 
é o Poder L egis1ativo . Elle é o unico em que a nação ainda póde 
confia r, principalmente quando nós to dos vemos o Pode.r Ju.di ciario 
trancar as suais po<1·ta.s a brazileiros 'Hlustres, a grandes brazilei-
ros que em nome do direito .off.enfüdo Jh.e iam pedir para compa-
triotas a P.rotecção da justiça federal. Fôra m elhor dizer-Jh.es : 
"Voltai antes as vossas vistas para o Poder L egislativo ; o seu 
mandato veiu do proprio povo, não veiu das mãos do Presidente 
da Repu'blica." 
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O orador está promI>to .a prestar ao governo todo o a uxil.io 
de que el'le precisar •em bem da nação. A bandeir.a da minoria é 
uma bandeira de paz, é apenas a da restauração de direitos 
conculcados. E nem é propriamente a da minoria; é a bandei-ra de 
todos o-s que prezam o's princi.pios do direito -e da lei. Pr·eciso é 
desfraldai-a agora mais do q:ue nunca, por qu e se ha momento 
em que o Pode•r .Legislativ.o preci•sa di2·er ao mundo que ainqa 
existe, €sse é com certeza -0 momento em que ·-0 o.radar está dir.i-
gindo a palavra iá camara. 

A maioria não pód·e sinão approva.r o r equ er.imento que lhe 
faz a minoria dos membros da camara. 

E' uecessario que ,se compreh enda sem a r esponsabilidade da 
occasião. Quando por conveniencias politicais, a camara ·encamp e 
actos do executivo, d.isso ficairiá .ao menos a ainnullação de uma 
difficuldade de vida para a nação; mas -0 caso de agora não é o 
mesmo. 

T.r ata-se de uma qu·estão que vae firmar precedente na v id a 
constitucional do paiz. Encampai-a, ·sem exame de d:Jcumentos , 
será merecer um decreto como o de 12 d·e abri l. 

Não se pôde chamar documento de .prova á mensagem. A im-
prensa inteira já S·e levantou representada pelos seus orgãos ma.is 
conceituados., para dizE1r que ·ella foi um escarneo., atirado á fac e 
do paiz. 

Quando se esperava que o Poder . Executivo troux e.sse á nação 
os docummentos e a historia da conspiração que, segundo ell c, 

paz em perigo a Patria e fez com que corr eisse immin: ute risco a 
Republica, o executivo limitou-se a procurar na vida intima dos 
estados e•ste ou aquelle incidente do ·que ·por lá succedeu. E para 

ter esse procedimento nem he·sitou deante da violação de _um aresto 
do Supremo Tribunal de Justiça. 

Elle queda provar a exi·stencia de uma conspiração com rami-
ficação nos .estados. E o que <fez então? Recorreu á sedição havida 
no esta-do de S. Paulo e ao movimento separatista mineiro. 

Quando .o ·estado de S. Paulo, aqui tão digna e brilhaut~ mente 

· r epresentado . . ia sendo victima de uma conflagraçã:J, de uma sedi-
ção armada no seu pro·prio seio para 'ª conquista do poder pela 
violell!cia, inte.rveiu um juiz e decretou a prisão dos sediciosos, per-
turbadores da ordem estadoal. Houve ci-dadãos por e1>se motivo 
privados da sua liberdade. Estes, ·Porém, solicitaram logo uma 
ordem de habeas-corpiis que lhes foi concedida. por incompetencia 
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do juiz qu e decr etára a prisão, uma vez qu e a desordem hav ida 
em S. Paulo não prejudicava a vida da União, mas unkament-::! 
affectav.a a vida daquell e estado. 

Ora, ·estava firmado esse aresto p e:J.o Pod·er Judiciario ; elle 
provin·ha da natureza do crime commettido, surgi.a depo is do at-
tentado, acurado estudo da questão. Mais veiu o Poder ExecuUvo 
e a:ffirmou "Não, os factos de S. Paulo, en tão ligados a uma cons-
piração g.eral; esses factos affe.ctam á segurança d·a R epublica " . 
E o Poder Executivo julgou-·se . com direito de am1üstiar os cida-
dãos implicados no movimento pa uJi.sta. 

A m esma cousa succedeu com o movimento separatista do si1l 
de !Minas. Alli, porém, o facto é ainda mais notavel. A divisão ele 

Mfo1as constituia um direito seu cl.escle que foss em observadas as 
prescripçõe1s da lei. E' preciso attentar bem em que se tratava 
s implesm ente da viela intern a do estado, de um facto de economia 
dom estica esta cloal . 

--~ 

Os poYos do sul de Minas, não querendo ter a prudencia de 
esp~rar pela occrusião dpportuna para pleitearem .perante o seu 
parlamento essa causa que pod.eri a ser santa, Tevolucionavam-se, 
segundo .se dizi·a, inspi1rados pe1'o proprio Sr. ministro do interior, 
e por sua vez, segundo fl- mod·a da d·eposição do·s governadores, da 

deposição do Presicknte da R epubli ca, depunhm as autoridades 
locaes . 

A esta tentativa dj:i separação o Vice-Pr:esidente juntava a 
tentativa da deposição çlo presidente de S. Paulo, cobria-as com 
a car estia dos generos alimentícios e a presentava tudo isso ao 
parlamento como v·eh em ente prova circumstandal cl€ uma conspi-
ração contra a R epublicíJ, ! 

E S. Ex. · Iião paraya ahi. 1Ia até a fortaleza de Santa Cruz, 
cuja sedição deu-se a 19 de janeiro e da qual entretainto o paiz 
até hoje não tem noticiq.s n em sabe quaes os agentes que n ella to-
maram parte - a não ser em os galês e o sarg.ento arvorado em 
general ; 'S. Ex. ia até l•:j. buscar ligações para .corro·borar ·as provas · 
da .sedição; e ao passo que o paiz via um dos chefe$ opposicionistas 
do Senado, o illustre geµ·eral Almeida Barreto, ser des terrado para 
Cucuhy como um dos autores desta. conspiração. via tarnbem qu e 
o mesmo generai1 d·e.po.i ~ dos factos de Santa Cruz, era promovido 
por merecimento a um posto superior ! 
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Por todos estes factos nota.m-6e no espirito do digrno Vice-Pre-
si·dente symptomas de perturbação que 11ão lhe permittiam a calma 
vrecisa P.ara elaborar como devia a mensagem, documento político 
da mais alta importancia. 

O oraidor, depois ·de ·entrar ·em considerações de ordem juri-
dica no sentido de demo!l's'trar quand.o em caisos destes, cabe a 
acção Poder Judiciado - que aliás até hoje está ·de braços cru-
zados á espera que o parlaimento decida a questão politica para 
€a tão ell e decidir a questão de direito; depois d·e!:tas considerações 
reclama a liberdade dos prisio:nekos ,politicos, não pela porta com-
mum a todo.s os prisioneiros, mas em virtude da re.stauriação do 
dire ito .conspurcado. 

Nem se aUegue como contradição que a mi·noria possa vir 
ser obri'gada a acceitar o recurso da amnistia; ella ·póde v·er-se 
na contingencia de .acoeitar este g·overno como um governo de facto, 
lançado mfuo dos r.ecursos que lhe forem o•fferecidos pa~a ga:mntir 
a liberdade dos cida.dãós constrangidos em seu direito, mas nerri 
por isso ella .deixará di;l pugnar pelo priTucipio superi-0r da verdade 
das garantia~ constitucionaes. 

A minoria não faz política pessoal; ao contrario desde já hy-
potheca seu voto ao gov-erno, promettendo-lhe todo o seu apoio im 
dia em que se veriofi-car sériamente a neoessidrude de medidas de 
excepção; não o pód·e dar, ·porém, emquanto a mensagem do go-
verno synthetisar como caracteri1súicos d·e um período negr-0 de 
conspiraçã.'.) a crise ele generos alim entícios eos acontecimentos ele 
S. PauJ.o e de Minas . 

A uma opposição que mani.festa ·estes intuitos, que está nestas 
dispoS'içõ·es, não é licito negar uma Vla'lvula para respirar, não é . 
licito prival-a dos meios que ella tem não de avocar um direito 
pessoa.J, mas de defender um dir·eito do parlamento. Ella convida a 
maioria a collaborar com ella na resta.uração ·deste direito; para 
que proteHar-se assumpto tão •importante, para que ·exigir-se a 
respeito ele um reque-rimento tão simples a audiencia de uma com-
missão que •nada tem que v·er com elle? 

Trata-·se 1agora s implemente de obter documentos pelos quaes 
a ca,ma.ra pos.sa emittir juizo, corrforme a Constituição lhe ordena, 
so·bre ·os aictos d.o gov-erno relativos aos acontecimentos do mez de 
abri-1; e não ha duvida alguma .sobre a constittJcietnal idade do re-
querimento que r eclama taes documentos ou provas. 
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Depoi·s de apresentados ·ess·es pap.eis, é que caberá o exame d'" 
uma commissão, seja permanente, ou seja especial; e de sua parte, 
como da parte de s eus colle'ga.s r epresentantes da Parahyba e d C! 
Mimas o orador d·ecla11a que coíno membro13 da commis·são de co2lsti-
tuição não darão parecer sobre o assumpto sem que um voto ex-
presso da camara os invista desse poder, por isso que tra•ta-se da 
mais grave que13 tão poli tica que tem agitad.o a vida da Republica. 

A camara, .porém, não póde ·desde já declinar, perante o juizo 
de uma commissão, de uma com pet encia qu e lhe assiste de pl eno 
direito . 

O r equ eri me:!lto reclama e.sclarecimentos sem os quaes é 
impossível á minoria como á maioria firmar juizo sobre tão graves 
acon:tecimento·s : ess·e requerimento não póde deixar de ser appro-
vado ·e com a pr.ecedcncia a que lhe dá direito a prioridade na 
sua apresentagão e o .seu ca11acter de urgencia, rec ~1!1hecido pelo 
voto da ca.mara. 

Fazendo justi ça ao ·caracter dos seus collega:s o orador acr e-
dita que a -ma;ioria não quer erá encampar de braços cruzados todos 
os actos do governo. E

1 
t erminando r epete que o pape'! da minoria 

nesta casa é o papel da ordem, do resp eito á lei e ao direito. (Muito 
bem! 111nito b:on' ! Arplau.sos . O oraclor é co1nprinientaclo) . 

Fica a d'iscussão adiada pela hora. 



SESSÃO DE 27 DE MAIO 

O SR. ZAMA começa diz endo que se acha doente e só com sa- Discussão do 
crificio entra no debat·e, só entra p.orque está conven0ido de que requerio:ento 
a discussã·o tomará hoje direcção differente da que lhe foi dada 
hontem ; porquanto não vê moti vo para que, em um assump t J de 
tal rrdem, possa haver explosão de paixões. 

Espc.rn, pJr consegu inte. qu e .os nobres deputad-0s não dêem 
apartes. 

O nobre dep.uU: do pela Bahia que fa llou hont:cm disse uma ver-
dad e affirmando qu·e nas aggremiaçõe'.'l politkas deste . paiz havia 
falta completa de .orientação; mas, como amigo da verdad·e, o nobre 
dopubaclo devia accrescentar qu e uma prova dessa deso:·i:!! '.ação 
exhibiu-se em publico, hontem, com e prnced'imEtnto da minoria 
collocando o debate no terreno em que o colloca. 

E' verdade que o nobre aut-0r elo requeri·mé:ito foi mocl eraclo 
quando o apres·entou, mas ele que serviu essa moderação si fez 
n.companhal-·o de uma serfo a.e considei;andos que, só po.r si, cons-
tituem uma bandeira de guerra politica no r ecinto da Camara? 
(Apoiados e não apoiados.) 

Si o onador diúgisse a opposição, só teria uma preoccupação 
apresentando esse requerimento; era moldal-o de modo que nin-
guem suspeitasse que elle encerrava o menor vestigio de guerra 
politica, mas que seu uni-co fim era dar IJ'lena liberdade á nação 
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para julgar sem erro o procedimento do primeiro magistrado da 
naçãc. 

E pa.ra isso nem eram preciüos os conesiderandos do requeri-
mentJ nem o bri lhante disuurso do nobre deputado pela Ba.lüa: 

O qu3 a Camara quer, diz o orador. são ·as provas, os documen-
tes sobre que es basearaim as medidas de excepção. Os nobres depu-
·i:ados bem viram que a intitulada mai-oria da ·Camara, em vez 
de, por qualquer meio, embaraçar a maioria na obtenção dessas 
provas, veio pelo contrario, na pessoa do Dr. Aristides Lobo, offe-
l'ecer-lhe a sua cooperação para a obtenção dos d-ocumentos que a 
Ca.mar.1 tem empenho de hó-nra em examinar. 

Toda a Camara quer chegar ao conhecimento da verdade; uma 
parte, porém, entende que o meio para isso é º·proposto pelo nobre 
deputado pelo Rio Grande do Sul, outra, o proposto p·elo n·obre 
deputado pela Capital F e.deral. 

Qual o mais opportuno e abreviado? 
Do meio proposto pel:a maioria resulta que os documentos se-

. rão remetUdos á mesa e por esta distribuídos aos requ erEJntcs, sem 
que o·s membros d~ maioria possam lambem examinai-os. quand_o 
a Camara já tem tpna commissão de que fazem parte membros da 
minoria. 

~ insistencia da minoria parece resultar simplesmente d·e uma 
prevenção de espirito . 

. De ·ract-o, os nopres deputados r·eceiam que a approvação do re-
querimento do 1Sr. Aristides importe em uma protellação do as-
sumpto. 

Mas, a commissão de constituição, legislação e justiça não tem 
a liberdade de deixar de procurar •os documentos; ao contrario, é 
obrigada, em consequencia da deliberação da Camara, a immedia-
tamente munir-se desses documentos, dessas provas, sobre que ba-
seal'á o seu estudo e formulará ·o seu parecer, distribuindo-•se aos 
membros desta 1Camara, como na verificação cli; poderes, ·Cópia au-
thentica de todo.s os documentos. 

Assim, ficar.ii cada deputado habilitado a fazer por si serio e 
elevado estudo da questão e o •parlamento exercerá a mais alta de 
suas attribuições. 

O orador não é orgão do gover·no, nem faJ.la em nome da maio-
ria, nem tem intilljidade com esta ordem de cousas que está apoi-
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ando; o que sabe é que ju:ga €33 L3 acws com tanto patriotismo 
como os nobres deputad o3 d·a oppo.sição. 

A sua unica intenção é harmonizar as cousas de modo a sem 
qu ebra elo principio ele autoridade e sem attrito entr e os poderes, 
che'gar ao res ul tad·o que a nação deseja, isto é, a0 conh·~cimento ela 
verdade nua e cru a. 

O orador é do numero daquelles que, chegando aa conhecimen-
tv de que o chefe do Estado faltou aos seus deveres, não darâ seu 
voto pal'a que ell e s eja aibsolv.ido, porque acima de tudo colloca o 
dever. 

Vem da monarchia; mas, homem de bem, j ~1rou qu e havia de 
servir com lealdade e sustentar a republica democratica. 

A um aparte, r esponde qu e não julga impeccavel o goverúo de 
· 23, o qual não realiza o ideal que tem em seu cerebro. Acha que 

muitas vezes a ori entação política do governo não tem sido a mais 
segura.. Entretanto, com o gc>Yerno de 23 cessou aqu ell e grande 
leilão que ca racterisava a adminfstração publi '!a. 

Nestas condições, quando pelo menos a consciencia nacional 
tem a certeza. de qu e o thesoura publico esbá guardado, áquelles 
que acr e.d itam ter melhor ori·entação do que o governo, o que resta 
é abrir-lhe o caminho do dever papa chegar-se ao aesiaernt·u?n 
commum, que é - a R epublica livre. 

Voltando ao assumpto, pergunta o orador: que queremos nós 
todo s? 

E prosegue : chegar com exactidão ás causas que deram Jogar 
aos actos do governo. O meio que a minoria pr·opõe é mais demo-
rado e, si o intere·sse é commum, ·é preciso que ha.Ja uma união sin-
cera entre as du as facções. 

Si a minoria não quer que os papeis vão â comm1is3ão de cons-
tituição, legislação e justiça, que se eleja para isso uma com missão 
especial. 

No regímen parlamentar, o orador propJria que fo.sse r ejeitad J 
o requerimento, que seria então arma de ·guerra contra o governo; 
no r egímen presidencial, entretanto, entende que se . deve resolver 
J. qu estão desde já, .ou por inicio da commissão de ·jUJStiça ou por 
uma especial, quaesquer que sejaim os seus m embros. 

Quem falia assim, não quer protelar o debate, qu er qu e s '. 
abram caminhos mais larg.os para Tesolver os graves prohl ema3 
polí ti cos que se agitam neste momento. 
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O SR. LAMOUNIER G.QDOFREDO ni:io vem discutir os actoJ 
do Poder Executivo, muito menos ainda as .medidas de excepção e 
;igor que fora;n tomadas por occasiã:o do es0taào de siUo; vem cem. 
aquella calma, independencia e espirito de seriedade e de justiça 
que lhe serviram sempre d·e norma em todos os actos. de sua vida 
l•ublica, examinar, ainda que succintamc1!lte, hão só o requeriment.ci 
~ue foi apresentado em nome da O'PPDsiçãio, corno o apresentat.:·J 
em nome da maioria. 

Pedir informações ao gov ern°0 é direito não só da opposiç5.o, 
como de t·odo e qualquer deputado. O requerimento apr.esentado em 
1, orne da ntinoria é jurídico e legal, encontra o seu a.p·oio na pro-
pri2. CG'.'1stituição. 

Mas os papei·s de·ssa natureza, segundo a lettra do regimento. 
devem ser breves, cJ.aros e succintos, e no requerimento a que 
aJ.lude ha cousidera.ndos que prejulgam os factos sobre que se 
pedem informações. 

Si o orador tem de julgar os actos do governo como um juiz, 
quer examinal-os detnte dos do0Ume!ltos, com consciencia, para 
poder pro•ferir o seu voto, a sua sentença, sem paixões, gu iado só -
mente pel.a justiça. 

Quanto á indicaçãio apresentada Pl'lo 12obre deputado que por 
estes dias deixará d·e ;>er representante da nação para ser repres·en-
tante d·os estados, não merece ella o seu voto, porque não tem pre-
cedentes na. Camara: tem por unico objectivo protelar uma questão 
grav·e, que deve quanto antes ser resolvi'aa, em virtude de disposi-
ção constituci·onal. 

Pas.sa a encarar fio questão pelo lado pratico. 
O requerimonto tem um processo muito rapido. 
Ou a maioria é ~ .primeira, como o or-ado-r está convenci-d-o, a 

qu erer que o Poder E.:xecutivo compareça na Camara, apresentando 
as provas e documentos que justifiquem se·us actos ·de repressão e 
ri•gor, e., neste caso, deve acompanhar a mi·noria votando pelo re-
querimento e então a mesa immediaü•.mente officiará ao Presidente 
da Republica solicitando com urgencia os esclarecimentos necessa-
rios, cm a maioria a1p1prova a il!ldicação substitutiva e demonstra 
com isso, claramente. que quer encampar os actos do govel'no, .e 
muito maior será a sua responsaibilidade; será uma criminosa de-
ante da nação. 
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O processo a seguir é muito simples. O requ erimento é natural 
e é logico: a Camara approva o requerimento; a mesa officia ao 
Poder Executivo; este r emette as informações sol ic itadas, e, che-
gadas eslas, qualquer deputado pediná que se nomeie uma com-
missão especial ou ficará a commissão de CO'Il.stituição, legiffiação é 
justiça incumbida de estudai-as, apresentar seu relatorio a res-
peito e até mesmo publicar os documentos importantes para que 
cada deputado possa sobre elles emittir com franqueza a sua opi•nião. 

Repe llido o requerimento da min::iria e acceita a indicação 
substitutiva, o -orador acredita que os documentos levarão talvez 
mais de um mez para sahir do palacio Itamaraty e chegar á 
Camara. 

Vê o exemplo d·o qu e se passou no Senado, vê o meio de que se 
serviu o governo para protelar tão importante questão e receia que 
esta commissão deixe de cumprir iro.mediatamente o seu dever pe-
dindo a.s provas. 

Quer provas, qu er d-ocum ent'.ls para o seu exame. 
Si esses documentos justificarem os actos de excepção elo Po-

der Executivo. vortarl:i. :a favor, o que não pode.rã fazer jamais sem 
cabal conhecimento da razão que os motivou. 

Reconhece que na verdade mo requerimento da opposição são 
pre.julgad o.s os factos; vê comtudo os mesmos inconvenientes no 
substitutivo. 

Por isso resolveu substituir ambos por um terceko que satisfaz 
perfeitamente a questão. (L€. ) 

Julguem os nobres deputados -o orador como quizerem; elle 
está certo de que cumpre o seu ·dever, assim como sempre cumpriu 
sem delle se afastar uma linha, e smpre cump!'irá .emquanto oc-
cupar a cadeira ele deputado. 

@' moço, mas republicano, cuja unica aspiração politi-ca é ver 
fazer a felicidade deste paiz a Republica, pela qual tanto trabalhou 
durante a propaganda, empregando capital moral e material. 

Vem ã mesa, é lido, apoiado e entra c01n juntamente em cliscus-
cussão o seguinte requerimento: 

Requerimento 
Requeiro que. por intermedio da •mesa da Camara, se solicite do Sr. La-

com urgencia. do Presidente da R epublica, a remessa dos esclareci- mouuier Godo-
mentJs e de todas as provas e documentos, em que se firmou: para fredo 
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declaração do estado de sitio e applicação das medidas de repres-
são de que dão noUcia os decretos de 10 e 12 de abril. 

Sala das sessões, 27 de maio de 1892. - Lam.ounier Goclofreclo. 

O SR. FELISBELLO FREIRE-Sr. presidente, o d·ebate pro-
vocado pelo requerimento apresentado pelo illustre deputado re-
presentante do Rio Grafrde do Sul desvia-se, a meu ver, do objecto 
vo . que pretende o mesmo r equerimento. A proporção que os ora-
dores se fazem ouvir so.bre a questãio, ella torna-se mais complica-
da, mais ·corr:.plexa, n:ais accumulada de incidentes ,que, não obstan-
te li'garem-se ao problema domi-nante, todavia retardam a solução 
do assumpto, oom graves prejuizos de ·todos os interesses. A mino-
ria devia ser a primeira a r etirar esses inddentes, desde quando 
não existem d·~fferenças essenciaes entre os requer imentos, como 
provarei, afim de que o Ccr11gresso possa entrar no importante de-
bate da decretação do estado de siUo, assumpt0 que tanto prende 
a attenção publica e a que estão ligad·os importantes i·nteresses. 

O nobre deputa1o pela Bahia, cujo talento e cujo saber_ sou o 
primeiro a admirar, e cujo nome ;p·eço lfoença pa.ra declinar, o Sr. 
Augusto ele Fr·eitas, discutindo o requerimento fP.z um discurso elo -
quente, cheio de jo90 ele palavra, resentindo-se, porém, da grande 
falta de não cli.scutir o assumpto principal elo requerimento da mi-
noria e do subst-itutivo da maioria. S. Ex. foi além do assum-
pto que o espiribo dos requerimentos reclama. Analysou factos, 
descreveu acontecin1e1ltos, porém poucn U.iss.3 sobre a legitimi-
cLHL' c:os meios p~rla.men>tares . 

Sr. -presidente, ~ i me 8 licito fazer â illustrada minoria um 
pedido, eu o faço: :peço que discutamos esta questão com toda a 
calma; e desde já 9aranto que si de mim partir uma pa1avra ou 
uma phrase que d 13 longe possa par.ecer offensiva, ella não é 
proposiúal. 

·A questão que se discute, Sr. presidente, é uma questão de 
direito parlamentar; trata-se a.e ver o processo legitimo por meio 
do qu.i.l o Oong.res~o eleva cumprir o prElceito constitucional cl-0 
art. 80. 

·De um lado a honrada minoria, pelo r ·equerimento hontem 
apresentado pelo nobr.e deputado representante do Ri.o Grande 
do .Sul, pede que as provas - eu melhor chamarei - os moti-
vos ... 
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o i3R. ALCINDO GUANABARA - Apoiado. 
O SR. FEL1SBELL0 FRmRE... que determinaram os actos do go-

verno, sejam enviados á mesa da camara; por outro lado o illus-
tre chefe, o Sr. Aristi-des Lobo, pede que a commissão de consti-
tuição e justiça tome conhecimento do trecho da mensagem re-
lativo aos actos de 10 e 12 de abril e receba esses documentos. 

A primeira pergunta a fazer é esta: ·Onde está a differença 
essencial entre ambos os requerimentos? 

Antes de responder e de di·scutir a questão, os meus illustres 
oollegas pennittam que eu traga ao conhecimento da camaira 
aquino que os tratadiostas de direito parlamentar dizem a res-
peito. 

Sr. presi·dente, não deixo de estar sempr·e debaixo de um 
sentimento especial todas as vezes que tenho de <l.iscutir uma 
queatão de direito. 

P.arece que se quer plantar em meu paiz um pessimo prece-
dente, qual seja o de um exclusivismo a respéto dessas ques-
tões, entendendo-se que devem ellas ficar completamente alheias 
a profissionaes, outros que, como eu, medico, não tem um curso 
otficial das soiencias do dir·eito. 

O Sn. F1tANt~A C.Hll'ALRo - Isso é um preconceito. (Apoia-
dos.) 

O SR. FELISBJ~LLO Fm~ IRE - Sr. presidente, tres processos têm 
sido estabelecidos pelos legiiSJadore·s de todos os paizes a res-
peito da marcha que devem seguir as questões parlamentares 
afi.m de offerecer largo campo ao tr.abalbo dos corpos leg·isla· • 
ti vos. 

'Todos aquelles que se dedicam ã.s questões do direito par-
JamentaT, .citam sómente tres principaes processos, por meio dos 
quaes .os aetos parlamentares têm o seu an·damento e a sua .reso-
lução, no recinto dos corpos legislativos. 

O primeir.o .p.rocesso caracterisa-se por uma tendenc!a restri-
ctiva a ,respeito dais attTibuições do corpo legislativo, faz endo 
com que a sua jurisdicçãio, se assim me posso exprimir, seja 
muito menor do que a jurisdicção ile outros poderes, e do que 
mesmo a jurisdicção dos corpos legiiSlativos em outros pa\:.tes. 

As questões que lhe são affectas sãio em pequenissim-0 nu-
mero; i·eservando-se uma grande somma de attribuições aos ou-
tros poderes, que por sua qualidade de mai-0r estabilidade ·e per-
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manencia, como diz Bryce, restrin.gem assim as attribuições le-
gislativas. Está ahi, Sr. presidente, como typ0 deste pla110, os 
coniitia, primitivas assembléas romanas, que só podiam eleger 
magistrados e passar leis, sem o direito de emenda. (Apoiacios e 
a,zicirtes). A sua jurisdicção se exerce por tempo limitadíssimo, 
muito menor que aquell e que fica para os outros dous poderes 
consti tuidos. 

p ,osso apres.entar coimo typo desta solução parlamentar, o 
primitivo regimen romano. A outra solução que caracterisa o 
segundo typo é inspirada em p.rincipios muito divensos. Os .cor-
pos legislativos são divididos em d.ous grandes grupos, mais pelo 
tom politico que assume perante a nação, que pela natureza das 
questões sujeitas á s·ua sancção. 

Estes dous grandes corpos são dirigidos por homens alta-
mente oollocados no paiz, chefes de partido ou leacler's, perante 
os quaes desapparecem as vontad_es ·dos commandados. 

E' o typo inglez . 
O terceiro typi° é aquelle em que o parlamento funcciona 

exclusivamente por meio das - commissões parlamentares. 
Este tE=rceiro typo. Sr. presidente, é o unico que ·está em r e-

lação directa, que .obed·ece ao principio do regimein. da Constituição 
que eI'.l N de :eY(·rNro promulgamos como regimen politico de 
UOh!:iO J):.ciz. (A1!oiuclos). 

Este terr.eiro typo, Sr. presidente, é uma solução exclusiva 
do povo amerkar!lO, constitue o typo americano. O typo inglez é 
o intermedio entre o typo romano e o americano, por iss·o que o 
parlamento inglez funcciona tambern por meio de suas commissões. 

Dep-o is €Xplicar ei a differença dos trabalhos das commissões 
inglezas para as cqmmissões arneri·canas. Este é o nosso r·egimen, 
ou pe·lo menos deve sel-o. 

Sr. presidente, estabel·ecidos ·estes princípios, peço licença ·pa-
ra entrar !!las differenças que ha na marcha parlamentar de um 
projecto, requ·erime;nto, indicação ou moção, no typo americano ou 
no typo in:gl-ez. 

üs projectos, requerimentos, indicações ou ;n.oções apresenta-
clos no parlamento i-ngl-ez, só podem ser feitos por dous proces-
sos: ou por um dos representantes do Poder K<ecutivo, que tem 
ingresso dentro do parlamonto, ou ;por um dos ch efes parlamentares 
- leade1-s. Emquauto é 'assim, na marcha parlamentar do parl'l-
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menta americano, só um dos seus membros póde usar de tal at-
tribuição, ningucm mais sinão elles . Já se vê que existe uma dif-
ferença, essencial ·mesmo, ent1'e os dous meios praticas, por meio 
dos quaes são apresentados os assumptos ao estudo e á delibera-
ção das camaras. 

O ministro tendo ingresso no parlamtt:lto, apresenta o seu 
projecto, ou delle directamente ou por intermedi·o d-o leader do seu 
partido, ou do parUdo que domina •a situação politica da nação. 

U~í SR. DEPUTADO -· Não apoi•ado . 
O ·sii. FELlSBELLO FnErai;: - E u desejava saber, Sr. lJresiden-

te, os motivos do não apoiado do nobre deputado. (Pausei.) 
Que .a maioria tem o direito de apr-esentar o r·equerimento, 

ninguem contesta. 
Todos nós temos o m.esmo interesse de conhééer estes moti·vos. 
Qual o procedimento, ·p•o rém, •que a mesa deve assúmir na oc-

casi·ã:o de r-eceber os documentos? 
E' nomear uma commissão .para estudai-os. 
Por conseguinte, Sr presidente, a unica differença que noto 

entre o substitutivo da maioria e o requ erimento da minoria, é 
sómente a intercallaçã:o de uma comnüssão para cumprir os pre-
ceitos que devemos guardar do regímen que adaptamos desd·e quan-
do, pelos seus princi·pios, nenhum assumpto entra em discussão 
sem preceder o pareber de uma commissã:o. 

O requerimento -diz (lê) 
"Requeremos que a commissão de constituição e de justiça, 

tomando em consideração a pa.rte da mensagem elo Vice-Presidente 
da Republica, •que deu conhecimell'to ao Congresso dos actos de 10 
de abril, que d·eclarou o estado de sitio ,Pfü'ª -esta capitail e depor-
tou d.iversos cidadãos, e depois de r.eceber do mesmo governo os do-
cumentos necessarios .para fornecer o seu juizo, i1n dique as m edidas 
que julgar convenientes, afim de ser cumprida a disposição do 
art. 80 § 3°." 

O requerimento· da minoria diz: 
"Requeremos que i>or i1ntermedio da mesa da Gamara solicite-se, 

com .urg-enci·a, do Presidente da R epublica a remessa dos esclareci-
mentos ·e de todas as provas e documentos em que se firmou para 
a declaração do estado d-e sitio e .applicação das medidas de re-
-pressão de que dão noticia .os decr·etos ·de 10 e 12 d-e abril ." 
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Já se vê l1ue o fundo do pedido do su•bstitutivo é o masmo do 
rcyueritnenLo da minoria . O •que simplesmente se procura é que a 
marcha parlamentar da questão seja correC'ta, legal e de accõrdo 
com as n-ormas estabelecidas . 

Sr. presidente, nos considerand·os que a honrada minoria ba-
seou o requerimento que offere<:eu á considração da casa, ha um 
consid·erando que me chama dil,ectamente a attenção. 

E' o que se refere a critica á mensagem ·do Presid·ente, por não 
conter os motivos dos actos d·e suspensão de garantias. A m·obre 
minoria, acom1).anhando o conceito que prégaram alguns orgâos da 
imprensa, consigna essa critica. Vejamos si ella é procedente. 

füste considerando quer diz.er que o Presidente da Republica 
tinha obrigação restr.icta de fundanientar ·ou motivar os actos do 
esta.do de sitio •na mensagem que dirigiu ao Gongresso. 

o SR. CSSJANO DO NASCIMENTO - Desde j•á ·declaro a V. Ex. que 
queremos as provas. Os considerandos são os pontos de vista em. 
que se colloc<?, a o·p·posição. 

O Si:. FELISBELLO FREIRE - Nós tambem as queremos, Sr. pre-
sidente, a minoria !exige que o P1,esidente d.a Republica motivasse 
os seus actos na m13nsagem. 

O que é uma If1-ensa:gem presidencial? E' um documento poli-
tico que descreve a situação politica do paiz, suas necessidades, e 
para ~s quaes chama a attenção do Pod-er Legislativo. 

A rilensagem nli-o é assumpto discutivel. Ella não póde consti· 
tuir assumpto de ordem do à;i,a. -Nâo é uma falla do throno, cara-
cter este que lhe quiz imprimir a miaoria no considerando. E desde 
que o Congresso tejll de discuUr "OS actos do estado de sitio decre-
tado pelo executivo, claro está que ·OS 1notivos destes actos não po-
dem, · nem devem pgurar em uma mensagem presidencial. 

A minoria não podia ·exigir que os motivos da decretação do 
estado d·e -siüo viessem <11a mensagem. Isso não quer dizer que o 
Presidente não tenha obrigação de enviar ao Congresso um rela-
torio expondo esse~ motivos. 

Devo fazel-o e o fará 'POr certo. 
Nos Esta.do-s Up.idos, quam.do o presidente suspendeu o habeas-

corpus, i-nstituindo o regímen marciRl, ·enviou a sua mensagem ao 
Congr.esso, na qual não ha um -só motivo justificativo de seus-
actos. Isto foi feito. por meio de um relatorio especial, levando ao 
conhecimento do Congresso as suas medidru;. E observe-se que a 
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constituição americana não .obriga o Congresso a tomar conl1eci 
mento de taes actos, que são de sua competencia. 

o SR. CASSIANO DO NASCIMENTO - Por que o Vice-Pres1'dente 
da Republica não mandou um relatorio? Venha o r·elatorio e está 
tudo acabado. 

(Trocam-se apartes violentos entre cliversos Srs. deputaaos. 
O Sr. pi·esidente reclamei attenção.) 

o •Sn. FELISBELLO FnEIRE - Nós o quer·elilO.S tambem . .lfl ahi está 
a prova no substitutivo. 

Sr. presidente, ·está provado qu e o considerando do requeri-
mento da minoria, que dirige uma critica ao facto da mensa·gem 
não trazer os motiv.os justificativos do estado de sitio, ·não tem 
razão de ser. 

O Pr.esidente não devia consignar esses motivos na mensagem; 
seria ·esse procedimento contrari.o ao regímen presidencial, porque 
obrigaria a mesa ·a collncar a mensagem na ordem do dia e sub-
mettel-a á discussão, o que se !Ilão pód·e fazer. 

E tanto isto é verdade que a Constiot:uição de 24 de fevereiro 
diz em um artigo que elJ.e enviará ao Congr.esso em men.sagem a 
situação do paiz, e em outro artigo obriga o governo a relatar ao 
Congresso os motivos das medidas d·e reprBssão. 

Comprehende-se log.o, Sr. pr·esidente, que isto deve ser feito 
em documento separado. 

E' um assumpto que depende de ulterior pronunciamento do 
Congresso e que não deve figurar em uma mensagem (apoiados r e-
peticlos) . 

A' vista destes d·ous arU:gos da Constituição, é claro que não 
podem vir na mensagem os motiv.os justificativos de excepção. 
(Muito bem. apoiados e não apoiados. Outros ap:i,rtes entre diver-
sos Srs. deputaaos interrompeni o orador) . 

.Sr. presidente, acabo de mostrar a differença que é possível 
existir entre o requerimento da minoria e o substitutivo da maio-
ria e que não cousti tue assumpto que expliqu e este debate, tão 
incandescelllte, a.ssumpto que está occupando a attenção da Ca-
mara, 'Privando-a de enoetiar o grande d·ebate elo julgamento do es-
tado de sitio. com prejuizos graves de muitos interesses. 

Parece-me que a minoria seria mais coherente com os pri•n-
cipios, aoceitando a indicação substitutiva, desde quando contri· 
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buia para apressar tão importante questão, que prende de uma 
maneira tão dincta a atlenção publica. 

A:gora, pergunto á minoria: vêm os docum entos para a mesa 
da Ca.mara, corno proceclerã ella em face delles? Faní assumpto 
de expediente? 

O Sit. CASSIANO no NAS C:LMEXTO - Eu rne levantarei e pedirei 
que vão os papeis a uma com missão especial. (Num.erasas apartes.) 

O Sn. FELISBELLO FnEmE - O meu honrado collega responde 
que nessa occasião :p,edirá a pal.avra, afim -ele requerer que esses 
documentos se jam enviados á commissão .. . 

O S1c C.ASSIANO uo NASCIMENTO - A urna commissão especial 
qu e eu r equerer ei. 

O S&. 'FELISBELLO ·FREIRE - V. Ex. ·permitta que lhe diga que, 
como membro da com.missão de justiça, não acceito a suspeHa que 
V. Ex. acal:>a de levantar, porque nenhum de nós ê capaz de encam-
par systematicamente os ados do gioverno . (Muito bem , inuito 
bern; apai•tes.) V. Ex. não tem o diTeito ele duvidar do caracter 
dos membros da commissão. (Muito bem; inuito bein; apartes . ) 

o SH. CASSlA='iO DO NASCll\[K~TO - Nem a minha educação me 
permittiria fazel -o. ' 

O Sii. FELlSBELLO FIUmm - E por isso mesmo é que eu estra-
nhei que V. Ex. viesse fundar a sua divergencia na natureza da 
commissão. 

O SR. PRE rnE~'i'E pede a,os Srs. deputados que occupem os 
seus loga1ies. 

O Sa. FELJSBEr,LO Fmmm - A declaração do m eu honrado col-
lega parecia indicar, portanto, qu e a commfosão de justiça não lhe 
merecia confiança. (Apartes . ) 

liJ eu como m embro dessa cornmissão protesto contra tal des-
confiança. 

Si ·o nobre deputado acaba de dizer que quamdo vierem os 
documentos, apresentarã a idéa de en es irem a uma oommissâo, 
por que não acceita o sµbsti t utivo que jã r esolve essa delonga·! Por 
que rejeita-o, quand·o o substitutivo além de pedir os docum en 
tos traz r esolvida a questão da commissão, para. não perder-se 
tempo? 

Sr . presidente, o assumpto que vae ser apresentado ao estudo 
e ã consideração do Congresso é um assumpto de alto valor po-
li t ico e, por isso mesmo, -razão ponderosa paira que estes documen-
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tos não sejam apresentados á mesa e sim á commissão que ha de 
_dar parecer 2obre ·elle. 

O Congresso exerce nesta questão -0 poder de um supremo 
arbitro, de um grande juiz, juiz que tem de -decidir da constitu-
cie>naUdade ·do .aicto ·do Pod-er Executiv-0, e V. .Ex. >eonipr·elhend·e 
que sendo estes documentos ·envia:dos á mesa, V. Ex. tem obr~ga
ção r estri-cta de os mandar ler pelo Sr. 1 º secretario e V. Ex. 
sa:be quanto isto ê inconveniente. Tomo, 'POr exemplo, um faieto 
identico a ·este: quando os documentos relativos á .suspesão do 
habeas-corpus, na America do Norte, foram enviados aio Congres-
so, não o foram paira constitu'k·em ·E1Xpediente da .Camara, forarn 
á commissão de justiça. No regímen inglez um acto parla:mentar 
póde entrar em discussão independentemente d·e parecer de qual-
quer coII1Jmissão. Neste .r·egimen isto constitue uma violação e em 
prova ·disto vo·u ler · trechos -de um excellente aivrn. (Lê trechos 
ele um livro .) 

-Em vista disto, Sr. presidente, a unica differença que existe 
enfre o r equerimento da minoria e o substi:tutivo do. 1Sr. Aristides 
Lobo, cons'iste só na inter·calação d-e uma commissão, e por isso 
parece-me que a minoria, por um sentimento de patriotismo, deve 
desistir do seu .requerimento e consenti-r na passag-em do substi-
tutivo. (Apoiaã,~s; não apoi-acl-Os. O oq·âdor 6 cunipriitmentaclo por 
muitos dos seus couegas.) 

O SR. EPITACIO BElS1SüA - Sr. presidente, o requerimento 
hontem apresentado á consideração da Camara, pela bancada <JP-
posicionista, não tem o caracter d-e uma manifestação de hostili-
da:de cont·ra o governo do Sr. mar·echal Floriano Peixoto, como 
parece a:creditar o no•br-e deputado p-ela Bahia, que hoje o impu. 
gnou; não tem os intuitos politicos, ou antes partidarios, qu e neUe 
procura m enxergar os extremados d-efensores do governo, os mes-
mos que v-end-0 dia a -dia >erescer e avolumar-se a onda da opinião 
.publi-ca con.tra esta desgraçada situação. . . . (Não ap~~;aaos, apoia-
aos e pq·ote~tos..!) 

O SR. PRESIDENTE - P.eço aos nobres deputados que deixem 
o orador proseguir. 

O .SR. EPITACIO PEssôA... os m esmos que, v·endo dia a dia 
levantarem-se todas a.s revoltas contra esses homens que, victimas 
de extranha vertig-em, .teem arrastado a Republica na enxurrada 
de todos ·os abusos e violencias ... _ (Não apoiados, apo'iados. Vehe-
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m entes apartes-; toclos os Srs. d'eputaclos levantmn-se; appktusos clC1s 
galeria,s; o Sr . pres·idente cleiaJa a cciae<ira àJa presiclencia. ) 

O .Sn. JosE' MAHLANO - E' uma phase de s·angue a actual; 
não é dictadura o que esta.mos v-endo. 

(Reabre.se a sessrf.o. O Sr. presidente mancla ler ·o, cirt. 177 
do re[Jiniento.) 

O .Sn. PRESIDENTE - Tem a ·palavra o nobre deputado, o Sr. 
Epitacio Pessôa. 

O SR. EPITAClO PEssôA - .Sr. presidente, lamento o desgraçado 
incidente que se acaba de dar. Par.a que 'estas exaltações? Parn 
que estes apartes violentos? Para que e.stas interrupções bruscas 
e vehemetntes .com ·que se me ·procura tolher a liber·daide da tribuna? 

UiwA voz - Par.a que estes insultos? 
O .Sit. EPITACJO PESSôA - Insultos! ([)e .que linguagem me servi 

para provocar ·esta tempestade da maioria contra mim? Ainda 
me lembro, Sr. presidente, ·das sessões da Camara quando se 
realizavam no edifício de S. Christovão. Alli ·os nobres de,putad•os, 
que então eram oppo.sição, ·co·briam o:s membros do governo, muitas 
vezes nominalmente, de palavras as mais duras, de j·uizos os mais 
severos e injustos, 1e apodos o.s ma.is •fe.rinos, sem •que provocas 
sem de nossa parte as apostroI>hes insultuosas ·e deprimentes que 
acabamo.s de presenciar. (ApCqrtes e protesths.) 

Hoje fallo sem individualizar pessoa.s; r eüro-me geralmente 
a abusos praticados I>elo gov·er.no, e isto é bastante para qu e os 
nobres deputados 'lne interr.ompam da mane·ira a mais inconv·e-
niente e forcem V. Ex. a suspend·er a sessão. (Avartes e vro-
irstos interrornvern o orador.) 

O S1i. PRESTDEKTf - Peço aos nobres deputa.d.os que não in-
terrompam o orador; -depois cada um falia.rã por sua vez. 

o ·1SR. EPI'PA CIO PESSÔA - Começava, 1Sr. presidente, decla-
rando que o ·requellimento apresenta.d.o pela bancada. opposicio-
nista não tem o caritcter de uma manifostação de hostfüdade con-
tra o gover.no do V~ce~P.resid·ente -da Republica, comq parece en-
tender o nobre deputado, o .Sr. Zama, ·cujo nome peço licença para 
d·eclinar. 

Não! Não é um requerHnento d·e mero inte.resse partida.rio, é 
antes o exercício 'd·e um ·dire:ito cornitituoional .que cabe á Camara 
e individualmente a cada um dos seus membros. 

Não é uma armq. de combate contra os homens que se acham 
nas cumiadas d·o poper, como entendem os nobres d·eputados da 
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maioria, que, desconfiados e prevenidos, vêem um grito de guerra, 
um cartel 'de desafio, um brado ele vingança nas reivindicações 
as mais justas, as mais prudentes, as mais constitucionaes, inten-
tadas pelos adversarias do governo. 

Não é uma arma poliUca, não é uma arma de combate que 
vimos aqui manejar contra o Sr. mar·echal Floriano Peixoto, é 
antes o exernicio de um direito que nos confere claramente a lei 
fundamental do paiz e ao qual é correlato um dever, que S. Ex. 
não soube ·cumprir. 

Não é uma moção ele desconfiança que queremos arrancar á 
Camaira dos Deputados, contra a política do governo; é um meio 
constitucional de que lançamos mão para chamar o Sr. Vice-Pre-
sidente da Republica ao cumprimento de um dever que lhe é im-
periosamente imposto pelo art. 80 da Constituição ; é um meio 
constitucional de que lançamos mão para proporcionar-lhe o ·ensejo 
de provar el e modo inilludivel e cabal que é infundada a revolta 
levantada em todas as ,conscien cias contra os a•ctos dictatoriaes 
de 10 de abril. (Apoiados e nãG\ apoiados.) 

·O SR. AIUSTIDES ·LoBo - O que vimos foi o assentimento de 
todo o· paiz. 

'Ü Sn. EPITAcro PEssôA - 'E' a opportunidade que lhe offerece-
mos de provar que a declaração do estado de sitio foi determinada 
por uma verdadeira commoção int·estina em que perigou effecti'Va-
mente a vida da Republica, e não, como se tem dito, uma ma-
nobra habil e perfida de arredar d~ta capital os mais altivos e 
severos censores dos actos elo governo e ageitar em ambas as 
casas d,o Congresso uma maioria que não corresponde de facto á 
maioria ela opi.nião nacional. 

E'., finalmente, um a occasião que offerecemos ao Vice-Presi-
dente da Republica de demonstrar que se ·conservou dentro dos 
restrictos termais ela lei quando, sem attenção ás immunidades 
parlamentares que não podiam ser attingidas pela suspensão de 
garantias (não ap.oiados) encarcerou em fortalezas humidas e in-
fectas e atirou para climas inhospitos e mortiferos, deputados que 
tinham de con.hecer das medidas ·de excepção decretadas, senadores 
que são juize·s do Poder Ex·ccutivo, e cuja liberdacle, portanto, não 
podia estar á discrição do jurisdiccionado. (A.pOiados e apartes.) 

O SR ARISTIDES LoBo - Bons julgadores! Si elles estavam in-
cursos no mesmo crime! (Apoiados.) 
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O Sn. EPIT,\Cio PESSÔA - Não tem razã.o o nobre d eputado pelo 
Distri·cto :F'ed,er.al quando me oppõe que esses deputados e s,ena-
dores •estava,m incu·rsos no mesmo crime d,e conspiração ·e ·que, por 
consequenci.a, sobre eHes devia pesar a mão fenea do Vice-Presi-
dente da Republica. 

Sr. presidente, nã·o sei até onde nos levarão a.s •novas theorias 
constitucion.aes do gov·erno, theorias •que :não te em parado, que 
não se teem detido nem ante o d·e,sresp eito ás immunidade.s do 
Congresso. 

A insuspensibHidade das ga.rantias parlamentares, m esmo no 
estado de sitio, é um principio claro e inilludivel do direito consti-
tucional, implicitamente inscripto na Gonstituição ela Republica 
e que resiste i·naibalav·el a todos o.s ardis da ·chi·cana partidaria . 

Rieconhecer esta v·erdade é salvaguardar a dignidade do Con-
gl"esso e .com· ·ella .a digni·da.de da Nação; desconhecel-a é subordi-
nar a vida da R epublica a todos os desvarios da dictadura, a todos 
os horrores da tyrannia. (Ap,9-tµ,dos e avcirtes.) 

Confesso, .Sr. presid Efnte, que tem si·do par.a mim ·motivo de 
dolorosa surprnza 'ª controversia levantada sO'br·e .este 1assumpto.s 
por oespiritos que eu estawa .acostumado .a V'e•r prégar os prindpios 
mà.is liberaes, as doutrino/! tll1ais .salutares ,da d emocracia. 

A theoria que apr.endi e que v·ejo ·universa1mente .ensinada 
como um dogma do direi.to constitudonal, é ,que o con•ceito jurifüco 
da suspensão de g.ar.anti\i's, consagrada ·como medida extrema de 
salvação publica ·em quasi to.das a.s constituições politicas e expli-
cada e justHi.cada por todos os publicistas., envolve ap·enas os di-
reitos e liberdades illld'ividuaies, .aquelles .que cabem ao cidadão na 
su.a qualidade de in·dividu·o, •e nãio as immmüdad·es que ilhe "com-
petem como membro de um poder politico. ( A poiados.) 

O ·Sn. BEVILAQUA - p nobre deputado ou não 1está coher.,,nte 
ou ·esquece o periodo ·decorrido de 3 a 23 ·de novembro. 

o SR. EPITACIO PESSÔA - Peço .ao nobre deputado que m e 
conteste da tribuna. (Ntf'merosos apartes.) 

A suspensão de g.ai1a.ntias. . . (VariOs Srs. deputados trocam 
apartes.) 

O .Sn. PRESIDENTE - Yaimos voltar á m esma d·esor.d·em . 
.Peço a .attenção d.os S;rs\ deputados. 
O Sn. ·EPITACIO PEssôA - Sr. presrdente ... (Varias deputados 

trocam apartes.) 
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O SH. EPf'l'AC'W P1~ssôA - Protestem VV. EEx. contra isto, 
mas sem per.turba.r-ime o direito que tenho de fallar. 

VV. EEx. estão constantemente a interromrper-m.e, mas não 
aceitam o -repto que lhes lanço pa.ra discutiI'mos a que.stão da tri-
buna. 

Sr. presidente, .dizia eu que o acto da ·declaração do estado 
d·e sitio attinge e,xclusivamen·te o·s direitos indirviduaes, aquelles 
q'.le cabem ao·s individuas como homens, como membros -da com-
muni.aade &oda!, ·e não ais prerogativas que lhes perteno€Jlll em 
virtude d·e sua qual1dade d·e membros de um corpo politico, de 
membros .de uma ·corporação de sua ,n,atu:re,-,a independente e so-
berana, garanti.as ·creadas, não em favor ·do cidaidão, ma.s do poder 
que elle repres•enta. ( Ttrocam-se varias apartes.) 

UMA voz ·- Então,, po,dem conspirar impunemente? 
O .Sn. EPI'l'ACJO Pi,ssôA - Quem o affirma? A cons•piração é 

delicto inafrançavel, e a flagrancia .em cr.imes desta natureza au-
toriza a prisão do deputaido. Vou .demonstrar a minha these, em-
bora a repute um axioma juridico e a veja ·expressa ou implicita-
mente consagra.da ·em quasí todas a.s constituições d·os povos cul-
tos que teem ad-optaido o direito ·de suspensão d!e g.amntias. 

·E', de facto, o que se vê na constituição ·hespanhola, na consti-
tuição portugue7'a, na constituição braisi1eira do tempo da monar-
chia, na co.nstHuição chilena, Tua oonstituição argentina ( su&surro), 
e até, sirva-nos .i•sto de lição, em ·costituições de preiz·es como a 
Suec'a e 'ª Se-rvia! (Apartes,. ) 

UMA V·OZ - Os faotos estão protestando t11ta Republica Argen-
tina. 

10 1SR. EPLTAOl'O PESSÔA - O congresso arg.entino ain·da não se 
main1festou so.bre os factos que ul.U.m.arrnente tiveram 1logar naquella 
republica . ( Tq·ocam.se clive1rsos ap'arte&.) 

IÜ .SH. FHEDERIOO BORGES - A d.outirina que V. Ex. Sustenta 
é absurda. 

O SR. EPtTAOIO PEssôA - Po.is deixe-me mostrar que é absurd:J 
pensar d·e modo ·contrario. 

tSei, S·r. presid·entE1, que s e argumenta em -contrario a ( Sta 
doutrina com a con&tHuição americana, dize.nd·o-se que esta ga-
rante as immunidaid·es parlamentar·es, 1e entreta:nto. decretada all i 
a suspensão d-o direi>to de hubeas·corpus ·durainte a guerra da se-
cessão, foram presos, sem P·robesto, div·ersos membros da c:vmara 
dos re.presen ta.n tes. 
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Mas este aTgumento não tem a mini,ma prncedencia; porque, 
si ê ,021rto que a constituição americana v,eda em principio a pri-
sã:o do deputado, é certo tarnb2m que abre a este principio urna 
exceipção p~ra os casais d·e traição e r,ebellião. P,or conseqmmcia, 
ind,epen.dentemente do esta,d,o d''l sitio, aquenes representa:ntts po-
di:am niaquella occasição ,ser preso's s,em que fas:s,e vio1ada a con-
stituição a,merica:na. 

Mas ª 's .co,rnstituiçõ2s que ,a,c.abo ,de citar, inclusive a ,nossa, que 
irnp'1foita,mente consagra es•sa doutrina, não estabele.cem n,e1ruhrnma 
excepção áis garantias que ,es,tatuiram em favor dos ·representan-
tes da :naçã:o, a nã:o ser o caiso de üag,ran:ci.a, em .crj,m e inafiança-
vel, que ,não 1se d1su e1m relação aos nos,s<0s coHega;s PI"eso.s e des-
terrados . 

'Ü 1SR. ARISTIDES LoBo - Isto é juri,sdicção de crimes communs;. 
nã:o de crimes poHticos. 

O SR. Et>1TAcro PEssôA - Entretanto, Sr. pr,esrnente, não era 
necessario que a;g cnnstituições estabeleces.sem d·e modo daro e 
positiv'° ais ,exoepções que se :aibrem á susp.en,são de gar,antias; 

1 • 

·estas excepções, indepen,qeQJ.temente de serem expressas nas -cartas 
constituciürni,es, ex1i,stem :po,rque sã:o iuc11s.p,ensav,eis a toda organi-
sação politica; são nece.ss1ari.as. á separ.a.ção ·completa dos poderes, 
que é a baS<e, 'º fun:damf)nto de todo o edifido constit,ucional do 
Elstado .. (Apoiaclos.) 

Relativamente mesmp ás gai'antias propriamente individuaes, 
a resp.eito dais quaes nenhuma contro.versia S>e levanta, o principio 
Ja. suspensão de gaira,nti11'5 não é a:bsoluto; elle ,eis.tá :suj.eito a cer-
:a.s Hmita.çõ,es, a certas r~stricções que lhe são impostas pe la razâo 
humana, pela ·natureza. do regímen, pela civilização soei.a!. (Muito 
bem.) 

Poderia lembrar a V. Ex. diversais ga.ranti,a.s ind'ividuaies, que 
se acham consig.na.d:as 11ª Constituição,. ·e que en1Jr,etanto não s., 
suspen,d:em no estado d8j sitio. 

Poderia indicar, por exemplo, a diS'P'Osição que manda respei-
tar em .toda ·a sua pleni~ud>e o füre1to de p:l'op:riedaide, p.a.ra. diz,er, 
sem recei,o de contestação, qu e mesmo no esta.do de sitio esta ga-
ranti.a .não se ,suspend·e; m esmo iIJ:es.sa quadra a,normal, o poder 
publico nãio tem 'O dir·eito a,e conüscair os ,bens dos conspiradores, 
porque -isbo seria um tn:~ulto á civilização do 1seculo que Unda.. 

LPoderia citar 'ª V. :rpx. a disposição co.nstitucio,nal em vi•r.tud : 
da qual ,nenhuma ,pena p,a,g,sará d.a p.e,sS<oa do d·elinquenbe; e per-
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gun.taria aios nobre•s de.puta.dos si, deoretado o estado de siüo, a 
commissão executiva, ou que mellhor IJ:Q.IDe te1nha, que ha de jul-
gar os .criminosos,, poderi:a applicar es•sa pena a oubr-o individuo 
que não o immediatamente responsavel pelo delicto a que ella se 
commina. 

P.oderia cita:r ainda a gar.a,n,tia -constitucional que aboliu a 
pena de g.alés perpetuas •e perguutaria aos .nobreis deputados si a 
commi•ssão executiva teria o direito de impôr •s emelb.run.te penali-
clad-e aos indivíduos accusados d·e co.nspi<J:ação . S<S. IDEx. a todas 
estas perguntais me respo.nd·eriam certamenba pela inegativa, poI·-
que nãio ousariam affirmair um .abs·undo. (Apoiaclos.) 

Poi•s que! Aceitam r·estri.cções qua>nd·o se .triata dia garantias 
exclusivamente i.ndividuaes, a reis.peito dais quaes não ha questão, 
e não aclmittem que o priil!cipio. comporte Umitações quando ~e 

trata de salvaguardar a i·ll'dependencia e soberania ·d·e um poder po-
lítico?! 

'Ü iSR. CASSIAN•O DO NASOITYIENTO - E' ir·r>espondiv·el . 
IÜ ·SR. EPITACIO PESSÔA - S!T. presideube, o ar>t. 14 do nosso es-

taituto fuil!da.mental coooagrou 'ª hairmoni.a ·e indep·esd-enci.a d·os 
poderes püliticos . Mas si o Poder Executivo tem a attribuição 
constitucional de ·diecretar o estad00 de s~tio, na aus-encia do Con-
greosso, e si pód·e, conforme pensann os no·bres deputados, pren.der 
50, 100, ou qu1an.to-s depu.tad•os ou senadoores quiziar; pergun-to á 
illustra.d.a maic:rri.a de.s.ta casa : a que fica ireduzi.da a indep8'Ildoenci.a 
deste poder,, a que fie.a r>eduzid:a .a Bobenania da nação, entregue 
aos caprichos e -desvairios de um só homem? 

·Si o proprio Pod-er Judkiariio não pód·e pôr ·limites á liberdade 
dos membros do Coingress-o, coiillo pod·erá fazei-o o Poder Executivo, 
um mer·o executor das. deliberações d•esse Oongre>sso? 

V•OZES - Isto é irreispo!l1div el. 

O SJt. EPIT.A.cro PESSô.A. - Reconhec :r esta facul-clad e ao Pod12 r 
Executivo é pôr-lhe nas mãos uma arma o.mui-potente ·contra a 
repr·e1s·entação uaóo'l1.al, é da r-.lhe o d'Í•r ei-to de .ageimair ais mai'orias 
cm •S·eu favor, de illudk a vontaid-e da nação, de di•ssolve-r -de fa0to 
o Cs·ngresso Naciou.al, de a;rViorar a di·cta;dur.a ·em n°or.ma co·nsti· 
tudo.na! de g0ov·erno. 

Si o Pr·esidente d.a R epublica, por uma .admini·stração PE:•rni-
cio~a .aus inteiress·es da nação, chega a per-der o .apoio d:as duas 
oaisa;s ·do parlamen·to, elle ter>á em suas mãos o recu!"so extremo 
do e•stado d•e siUo para, medi.ante ·a prisão e o desterro, desfa:l•cllf 
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a maioria e readquirk a preponderancia perdida •no seio elo eon 
gresso. 

IO SR. BEVILAQUA - Este foi o meio lucenis-fa. (Trocci1n-se 
muitos apartes .) 

O 1Su. ·PRESillENTE - P.eço a attenção d·os nobres deputados. 
o S&. EPITACIO PESSÔA - Nã:o ê tudo, Sr . .Presid·ente . .l!:ntre 

as · attribuições ·conferidas ·pela Constituição ao Congresso Nac;i.on·al 
avulta, para o caso actual, aquella que ·dá á Caimair.a e ao Senado, 
a:os deputados e senad·ores, o direito de julgar e de approvar ou 
não •as .medi.das .de exoepção tomadas pelo P·oder Executivo na de-
•cretação d o: estado d e si ~io . 

Mas si assim ê, como reconhecer no Poder .J!lxecutivo a ra-
cul.d·ade de eliminar deputados e senado·res por m1eio de uma me-
di-da d·e cuja p-rocedenoei:a e con1stitµci.onalidade es tes deputados e 
senad·or-es •são juizes natUJraes? Não ê d.ar ao p .r esidente da Re-
pu•lYli.ca 10 direito de assegurar-se previamente 'ª app.rov.ação d e 
todos os abusos, d e todas ·as violencirus, .de todais ais tyr.amüas, uma 
vez que elle rpôde f'rredar do Co·ngl'esso todos os que suppuzer 
in1lernso1s âJs medida~ "de ·ex·oepçãio decretadas? 

O Su. ARISTIDES 1L0Bo - Mas não ha tal; isso seria ser j·uiz 
em ca UJSa p rio p:ri a . 

O SR . . EPITACIO l'ESSô.A. - Ainda mais . Pela Constituição o Se-
nado ê o tribunal politioo .perante o qual o •P1·esidente da Repu-
bHca tem d·e responder pelos crimes de responsabilidade que com-
metter. 

Mias si o ch•e:lle d<> Pod.er Executiv.o tem a .facu1da.de de lde-
cr.etar o estado td·c si.tio ·e si durrunte elle .t·em attribuição de pren-
der senadores ·da R E1pubUca, a ·que ficamos reduzidos, senhores? O 
rêo terá -0 direi to ·dei eliminar os seus juizes; t eTu'í. 10 direi to de col-
J.oaaJr-se acima da .Jei, d·e garantir a sua inviolabilidade :Perante 
a nação! (Apoia.dos. ) 

E note V. Ex., Sr. pr·esi·dent.e. ·qu·e a igualdade d·e represen-
tação no ·Senado ê 111ateria tde .tal r ·elevancia e magnitude, que nem 
pôde constituir obje;cto d·e uma p•ropo·sta p·ara ref.o:rima da Cons-
tituição. Pois bem, ll'quillo que ê vedaido ·atê mesmo a uma assem-
blê.a constituinte, •dE)ve, s·egundo a theoria dos defensores ·do go-
vel'n-O, ser co'!1cedido ·ao Poder Executivo! (Cruzam-se diversos 
a.p.artes.) 

Perdoem-me ·OS nobres deputados; mas semelhante mons-
truosidade jurídica :nãc me.reoe as honriii;s .de uma discus·são. 
( Apai:O,dos ;rnuito be1n.) 



O SR. ARISTIDES LoBo - E o argumento de V. Ex. ·não tem 
procedencia •al?uma ; quer incluir na repreesntação nacional in-
-dividuos envolvidos em crimes. Chama-se isso a immunidade do 
delicto . . 

O ·SR. EPJTACLO PESSôA - Sr. presiderute, desviado ·do objec.tiv·o 
principal da discussão pelos apair.tes que logo ·em principio me 
interromperam, vi-me forçaid-0 a dar 1maiores proporções ao .meu 
discurso. Vou ag-0ra restringir as minhas considerações ao reque-
rimento apresenta,do pela ba.ncada opposi.cionista e ã indicação 
qu e, .como s·ubstitutivo, foi offereód.a ·pela ma:ioria da Camara. 

ISr. pres·idjente, a C<>nstituição, no art\ 34, canfore ao Con-
gresso Nacional, como uma das suas principaes attri.buições, a 
d·e decl-arrur -0 estrud·o ·de sitio, >n<J ca.so ·de invasã;o .estrangeli.ra 
ou grave commoi;:ão intestina em que perigue a existencia da Ke-
publica, suspendend·o em todo o territorio do pai2, ou em parte 
delle, as 'garantias constitucionaes. Mas, prevenindo a ·hypothese de 
qu e esta medida se impuzesse como uma necessidade im.prescindi-
vel no interva!lo das s·essões, conlleriu .excepcionalmente ~o Poder 
Executivo o exercício daquella attribuição, na f6rma restricta do 
art. 80 e seus paragraphos. 

O paragrapho 3° deste artigo dispõe tmperaUvamente que 
logo que o Congresso se 1·eunir, o presidente da Republica ·lhe rela-
tará, motivando-as, as medidas de excepção que houver decretado. 

Foi este dever, imperiosamente imposto ao Presidente da Re .. 
publica, que não foi cumprido pelo Sr. marechail Floriano Peixoto. 
(Avoiaclos e não apoiciàos.) 

O Sti. BEzERRIL - Já relatou-as e motivou-as. 
o SR. EPI'l'ACIO PESSOA - S. Ex. !im\i tou-se a ·envi.ai· ao Con .. 

gresso Nacional uma mensagem deficiente e infiel, desacompanha-
da d~ qualquer prova em favor .das suas allegações. 

Ui\1 SR. DEPUTADO - Juntar provas mão é motivar. 
O SR. EPJTACJO PEssôA - Mas não basta que o Vice-Presidente 

da Republica venha declarar ao Poder Legislativo que decretou o 
estado ele sitio porque uma vasta conspkação, que se alastrava 
por diversos pontos elo paiz, procurava apeal-o do cargo (apartes); 
é necessario qu e S. Ex. prove de modo incontestavel que essa cons-
piração ele facto existiu. ( Apartes.) NâlO basta 4ue o Vice-Presi-
d·ente <Ia Republic.a· nos venha dizer ·que prendeu .ta•ntos cidadãos 
e que deportou tantos representantes da nação, l}Qrque elles atten-

li 
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taYam contra a vida da epublica; é mister que S. Ex. exhiba os 
documentos comprobator ios d·este crime de lesa-patr}a. (Apartes.) 
Não basta que o Vice-Presidente da Republica n os venha dizer que 
suspendeu :is garantia b constitucionaes, porque um ' largo plano 
de revolta intentava cl err uir as institu ições r epublicanas; é mister 
que S. E x. nos prove, de ma1'1 eira tal que nos convença, qu p, nos 
meios ordinario.s de que dispunha dentro da Cons lituição, não en -
contrava os recu rsos ne essari·os para abafar essa revo lta e qu e 
ella effectivamente punha em immi·nente perigo a vi da da R epu-
blica. ( A\P/Ct1 ·t,e.1\ . ) 

E ' isto o qu e nós qu er emos, é isto o qu e vir;a. o r equ erimento 
apresentad o pela bane.ada O:PP•Osicionista. A nação tem i•nteresse, 
anceia por con hecer os detalhes desse periodo n8gro da vida consti-
tucional da R epublica.; a nação t em inter esse em apurar a respor11-
sabilidade de cada um, em saber si nesse drama Jutuoso houve 
sómente algozes e victimas ou si, p·elo contra rio, houve a defesa 
justa e legal do poder publico contra os traidores da patria. (111u·i-
to bem .) 

E, si assim é, 1 com qu e direito vem a maioria desta casa oppor 
embaraços, .crear delongas e protelações á satisfação desta justa 
ancioedade ? (Apartes.) 

O que pretend e, Sr. presidE1ute, a indicação apresentada pelo 
illustrado l eader da maioria? Que a mensagem presidencial seja 
rem ettida á comrp issão de legi.i:;lação e justiça para qu e esta, es-
tudando a parte r eferente á susp ensão de garantias e .os docum en- · 
tos qu e lhe forerµ en via clos ;p·elo Vice-Presiclenote, dê parecer pro-
pondo as medidas ou pr.ovidencias qu e se devam tomar sobre a 
approvação ou não a.pprovação cl-0 estado el e sitio. 

O SR. VrNHAES - Isso é que é correcto. 
O SR. EPJT.ACIO PEsso.11. - Mas semelhante indicação é a mais 

inop1portuna e exte1I11poranea; ·eUa occulta no s·eu bojo o intuHo d.e 
protelar a decisão final deste assumpto. 

O que pód e adiantar o parecer ela comm issão de legislação e 
justiça? 

A qu es tão é muito simples: ou o Vice-Pr,esidente da R epublica, 
em face ela Con·stitwição, tem o dever a.e enviar as provas e :do-
cumentos á Camara, e, não os tendo até esta data enviad-0, a . 
nós assiste o direito a.e pedil-os, não sendo necessario qu.e a com-
missão de legislação e just iça nos v-enha dizer que t emos esse cli -



59 

reito; ou ao chefe do Poder Executivo ·fiâo Incumbe o dever de en -
viar esses documentos, e sendo assim é ainda escusado o parecer 
da commissão e a maioria estará em contradicção comsigo mesma, 
uma vez que em sua i'lldicação confessa necessaria a remessa dessas 
provas. 

D'ahi não ha fugir. 
Niio ha, pois, necessidade de qu.e a mensagem vã á commissão 

para qu e esta emitta o seu parecer; a Camara pedirá os documen-
tos ao Poder Executivo; logo que esses documentos cheguem, 
V. Ex., Sr . Presidente, envial -os-ha ou á comrnissão de legislaçao 
e justiça, ou a uma commissão especial, conforme se resolver. 

A indicação da maioria não está de accôrdo com o regimento: 
a mensagem presidencial, diz ella, irá á commissão para que esta 
a estude á 1 z d-os documentos enviados pelo Presidente da Re-
publica. 

Mas, si o marechal F' loriano Peixoto ainda não enviou os do-
cumentos a esta casa, si ainda não os enviou á commissão de legis-
lação e justiça, onde a opportunidade dessa proposta, quando a 
commissão ainda 1não tem ·base para formu lar o seu parecel'? ( Va-
rios J:JrS. cl ep 1itaàos t'/'Owm apartes.) 

O 1Sn. CHAGAS LOBATO - Julgue a commissão á luz dos do-
cumentos. (R epetem-se varios apartes.) 

UMA voz - A commissão não precisa de curadores. 
O Sn. EPI'l'ACIO PESSOA - b que é regular, portanto, torno a 

dizer, é que esses documentos, logo que venham á Camara, sejam 
enviados -á commi·ssão res·pectiva ou a outra especialmente eleita 
para esse fim, com<a expressamente estatue o regimento a res-
pei-to de todos os papeis apresentados á mesa; manda.r, porém, 
á commissão a mensagem, antes clella se acha r na posse dos 
docum entos precisos pa1~a ·O seu exame, ó ex-igir dos ·seus me1.n-
bros um parecer que não estarão habilit::i.dos a [ormular. (Va-
rias Srs. clevutciàos trocani cipartes.) 

o SR. EPITACIO PESSÔA - .. Mas nós não clescqnfiamos da commis-
são, 1i: qual tenho a -honra de pel'tencer . 

Si eu quizesse negar á commissão o direito ... (Varios a.var-
tes.) 

Torno ia,. repeti r , eu não poderia levantar .aqui suspeitas 
sobre a idoneidade da commissií.o de legislação e justiça, ela 
qual faço parte. 



Sr. presidente, o ~ 3° do a.rt . 80 da Constituição impõe ao 
Poder Executivo o dever de apresentar os motivos justif.icativos 
da decretação do estado de sitio á Camara., e não a qual-
quer das suas commissões. 

o SR. AIUSTIDES LOBO - Já apresentou .. 
O SR. EPJTACJO PESSOA - <O dir eito correJ.ativo de ped ir es-

s s documentos deve, portanto, caber á Camara dos Deputados 
e não a uma .commissão; é uma attribuição de toda esta 11.s-
sembléa e não de mela duzia de deputados. 

O nobr e depu tado par .Sergipe, meu .m ustre collega e amigo 
o Sr. Felisbello Freire, esforçou-se por demoI11strar que a indka-
ção a1presentada pela minor.ia não se fundava nas praxes aceit9.s 
no Congr.esso dos Estados Unidos, nem nos rigorosas principio!.' 
do direito parlamentar. S. Ex. estabeleceu uma distincção entre 
a .norma ad-o-ptada no Congre9so ame,ricano para as relações 
entre o P.ode1' Legislativo e o Executivo, e a no·rma seguida no 
parlamen to ·inglez; e concluiu por asseverar que todos os proje-
ctos, todas as moções ·submettid1as á apreciação da Camara dos 
Deputados deveriam, 1 como nos Estados Unidos, trazer para o 
debate o parecer da commissão a que, por •sua natureza, •per-
tencessem. 

o SR. FELISBELLO FREIRE ·_ Apoiado; é um principio geral. 
O SR, EPTTACIO fESSOA - Mas, Sr. presidente, quaes são as 

p.l'axes que temos adpptado n-0 Congr·esso braz.Ueiro ? 
1São justamente essas: nenhum projecto é submettido á apre-

ciação da Camara sem que tenha sido sujeito ao parecer da 
commissã:o r·espectiva. 

ISto, porém, é quando se trata de pr,ojectos d.e lel, e não. 
de simples pedidos de informações, e não quando se cogita do 
direito que pela CoU1Stituição tem a Cama.ira de pedir aio Vlce-
Presldente da Republica os documentos em que se fundou para 
exercitar uma attribuição excepcional. 

<O 1Sn. ARrs·rrnEs Lono - Mas por um pr ocesso incompleto. 
Ul\í SR. DEPUTADO dá um aparte. 
o 1SR. EPITACJO PESSOA - Dá-se uma impossibilidade : como 

é que a co=issão de legislação e justiça poderá elaborar pa-
r ecer ·sem os d1ocumentos referentes ao estado de sitio? 

VozEs - Pód·e pedil-os. 
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o SR. ·EPITACIO PESSOA - E por que não os póde pedir a 
Camara? 

Sr. presidente, disse o meu honrado collega, representante 
do Estado de Sergipe, que nós da minoria não tinhamas o di -
r eito de exigir que o Vice-Presidente da Republica lncluisse os 
documentos em questão na mensagem qu e enviou ao Congresso 
Nacional no dia 12 deste m ez, por isso que a mensagem, sendo 
uma peça de caracter especialissimo, não deve conter os motivos 
em que se fundou a suspensão de gara.ntias. Mas si ha nisto uma 
irregularidade a lamentar, ella é devida ~exclusivamente a;o Sr. 
marechal Floriano Peixoto, qu·e se serviu da mensagem presi-
dencial para descrever os acontecimentos de 10 de abri.l, quando 
devia tel-o feito em um relatorio especial. O nobr-e deputado 
mesmo citou o caso dos Estad·os Unidos em 1861, em que o pre-
sidente da Republioa, em sua ime111sagem ao Cong·resso, não es-
creveu uma palavra sobre a suspensão do hªbeas-corpus, em-
quanto que o mi'!listro do interior enviava ao mesmo tempo á 
camaTa dos r epresentantes um relatorio minuci'oso contendo to -
da!J as provas em que se havia firmado o Poder ·Executivo para 
decretar aquella medida excepcional. 

O que, entretanto, não se me póde contestar é que, si o Sr_ 
marechal Floriano Peixoto, embora irregularmente, trouxe ao 
conhecimento da Camara na mensagem presidencial a declaira-
ção do estado de sitio, nós tinhamas o direito de exigir que 
S. Ex. nesse m E:<smo documento se referisse a todas as provas em 
11ue fundamentou o seu acto. (Apoiados .) 

Uma outra razão á ultima hora lembrada pelos illustrados 
membros da maioria, para n ão aceitarem o r equerimento apre-
sentad·o pela bancada opposicionista, cons.i.ste em dizer que os 
considerandos que preced·em ao mesmo r equerimento contêm um 
grito de guerr a contra o Vice-Presidente da iRepublica, e por 
isso não ·podem merecer o seu assentimento. 

Mas, senhor·es, para mostrar que não é este o embaraço 
real que os nobres deputados sentem em votar o r·eque.rimento 
por nós -a.presentado, basta dizer que um illustre representante 
de Minas. o 1Sr. Lamounier, propõz a suppressão destes conside-
randos, suppressão em que nós mesmos conviemos, e ainda assim 
os honTados defensores do governo continuam a combater enca.r-
niçadament·e !l- ind~cação da banca\la opposiciop.is~al 
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Sr. presili·ente, tanto mais estranhavel é a oppos~ção que fa-
zem os nobre·s deputadoJs ao requerimento ·hont:em justifica,do 
pelo meu illustre collega do >Rio Grande do Sul, qua,nto esta op-
posição não está de a'ccôrdo com as praxes seguidas nesta casa, 
nem com as ·doutri·nas ainda ha bem pouco tempo sustentad·as 
pela nobre maioria da Camara. 

Os annaes do Congresso nos dão noticia de um precedente 
já estabeJ.ecido na Ga.mara d©s Deputados a respe'ito ·de um facto 
identico. 

No Pairá Tebentara uma revolução contra o 
doal. Este, no exerci-cio de legitima deteza, tomá:ra 
gi·cas contra aquelles que procurava,m subverter 
blico. 

governo esta-
me.dida,s ener-
o poder pu-

·Um illustre re]Jl'esentante daquelle Estado, e que hoje oc-
cupa o logal: d·e ministro das Telações exterior es, ao lado do 
Vice-Presidente da Re·publi.ca, apresentou então á Gamara um 
requmimento em •que, por intermedio da m esa, se pecHam ao Po-
der Executivo todas

1 
as provas, todos os documento'S, em u.ma 

palavra todas as intormações possiveis sobre os acontecimentos 
que se haviam dado no Pará e sobre ais medidas tomadas contra 
os revoltosos pelo ·g,'ov·eTno do Estado. 

Este 1requerimento fdi just:ificad·o brilhantemente pelo digno 
representante do Pará, o Sr. !S•erzed ello Corrêa, 1com palaVTas que 
pe~o licenç·a á Cam.~ra par.a ler. (Lê) : 

"Não µretendo +evantar questões de parlamentarismo, dizia 
o illustr.e .deputado, não pt'eten·do di.rigir interpell ações. O que 
pretend•o ·é exercer p direito ·que deve t er todo o rep1r esentante 
da nação de examinar os actos do governo com toda a ·autonomia 
e pedi.r esclar ecimentos, sem os quaes n ão s.erá possivel a fisca-
lisação sobre o procedimento do poder publico. 

Ainda ha poucos dias, em jud·iciosa obs·ervação, dizia-me o 
meu illustre chefe, o Sr. Aristides Lobo, que este regímen, que 
não é r·egimen parlamentar, po.rque não podemos faz er e desfazer 
si tuações. CJrear ·ou qerrotar m inisterios, e no emtanto aq uelle em 
que a maxima publicidade tornava-se indispe-nsav·el, afim de ser 
o paiz perfeitamentfl esclarecido sobre todos os actos rio Poder 
Executivo. 1 

E com efÍeito, justamente nes te regímen presi.dencial, para 
que a ppinião publica possa ser esclarecida, possa 1rec!ama1; e 
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ma:rüfestar-se contra os actos aousivos do Poder Executivo, é 
preciso que toda a publicidade s·eja observada, afim de que não 
t:altem e1ementos de juízo ·á mesma opfo'ião e •possam os membros 
do :Congresso tomar conhecimento do pro,cedimento do :vepre-
sentante :do poder publico, d-o chefe da nação, segundo det:ermi-
nam artigos ela Constituição." 

E mais adiante: 
"ifilis ahi por que pedi a palav.ra, 1Sr. pr·esidente, para .re-

querer que a mesa da Oamara solicite do gov•erno todas as in-
formações sobre os acontecimentos do P.ar·á e sobre os actos do 
Poder Ex·ecutivo. Quero ver até onde a lei foi respeitada e como 
es·tão gal)anticlos os direitos de meus conterJ·aneos." 

:E o requer'imento apresentado era o seguinte. (Lê) : 
·"Requeiro que a mesa da Oamara p.eça ao gov·erno todas as 

informações •sobre os acontecimentos do Pará ·e sobre os actos 
pra:t~cados pelo governador, -em vi-J'tude da sefüção que houve 
nesse 1Estado." 

o SR. :CASSIANO DO NASCIMENTO - Isso e:ra no tempo do 
general Deodoa,o! 

IÜ •SR. EPITACIO ·PESSOA __: Sr. presidente, preciso chamar a 
aittenção de V. Ex. ·para um ponto capital nesta questão, e é que 
a mensagem ap.t'esentada o anuo passado pelo Poder Executivo 
ao Congresso Nacional, tambem historiava e mot!ivav.a os aconte-
cimentos de que fôra theatro aquelle Estado do Norte da Re-
publica. 

'Entretanto. apres·entaclo o requertmento ·que acabo de ler, 
nenhum dos deputa-dos que .apoiam agora a ind.icação da maioria 
se lemb1,ou então d·e pedir que a mensagem :floss·e enviada á 
comm'issão de 11egislação e justiça para ser •estudada na parte 
r efer ente ·á sedição elo Pará; nenhum dos ·deputados que apoiam 
a:gora a i·ndicação da ma;ioria se leml:J.rou ·então de dizer que 
aquelle não · era o meio compet ente e regular para C(}lher taes 
es,cla recimentos, que não cabia á mesa da Camara e sim a uma 
commissão solidtar taes informações. 

o SR. CASSIANO DO NASCIMEN'l'O - Este . argumento é sim-
plesmente esmagador. 

UM SR. DEPUTADO - E' h'respondivel. 
O SR . .ARISTIDES LOBO - Na -occasião em que foi apresentado 

esse reguerimento a qu·e alluc1e -o nobre d·eputado, 'aJ;>resentou-se 



na commissão um projecto de lei concedendo amnistia aos r-e-
voltosos. 

o . SR. EPITACIO PESSOA - E' para admi.rar que _naquelle 
tempo, quando os nobres deputados constituíam a opposição ao 
governo do marechal Deodoro, não fossem invocadas as praxes da 
camara dos representantes americanos, nel!L os pr·incipios salu-
tares do direito parlamentair, para dizer-se: nã-0, vós seguis um 
caminho errado; a praxe, unica correcta, unica legal, é a que 
manda que estes requerimentos não sejam levaidos ao conheei-
mento do Poder Executivo s.em parecer da commissão de jus-
tiça; a mesa da Gamara é Jncompetente para fazer um tal pe-
dido; essa competencia ê privativa da commissão. 

O SR. ARISTIDES LoBo - Não ha paridade entre os casos. 
O SR. ·EPITACIO PESSOA - Hoje, entretanto, invocam-se com 

calor todos estes precedentes, para justificar a indicação apre-
sentada .pelo illustre Zeader governista, em substituição ao re-
querimento offerecido pela minori-a! 

O SR. ARISTIDES LOBO - O que admiro ê •o esfor ço fei·to para 
não se chegar a e1>5e accôrdo. 

O SR. EPITACIO PESSOA - Sr. presidente, creio ter demons-
trado como cabia nas minhas forças ... 

VozEs - Perfeitamente, brilhantemente. 
O SR. EPIT.A.CIO PEsso_'\.... que o requerimento brilhante.mente 

justificado pelo dig;no r epresentante do Ri-0 Grande do Sul, não 
fere as praxes adoptada:s n este parlamento n em nos parlamen-
tos congeneres; crew ter <lemonstrado que a indicação apresen-
tada pela maioria da casa traz em seu bojo unicamente o intuito 
de protelar a remessa dos documentos ... 

o SR. ARISTIDES LOBO - E' uma injur.ia gratuita feita á 
commissão. 

O '8n. EPITACIO PESSOA ... ·desd·e que vae tornar a solução fi-
nal do assumpto dependente do parece.r da commissão de legis-
lação e justiça, cuja -opinião· não póde ser criteri-osamoote emit-
tida por falta dos ·esclarecimentos precisos, e nada póde adian-
tar sobre 'a obrigai;;ão constitucional que tenha ou não -o pri-
meiro magistrado d,a Republica de exhibir ais provas justificati-
vas do seu acto. (Apoiaãos.) 

O requerimento da bancada opposicionista, Sr. presidente .. . 
Q· 811. ·Al\ISTIDE$ MAI.A. - Çondemna pr_eviamel;!te. 



o SR. EPITACIO PESSOA... não tem, ainda uma vez o digó, os 
intuitos partidarios que µelle procuram descobrir os nobr.es 
deputados; sig nifica unicamente o recon·heC'i<mento de ui:n di- . 
reit-0 constitucional, que pertence a esta - Camara. 

Não queremos que os documentos pedidos sejam entregues 
individualmente a cada um de nós, como suppõe o nob.re re-
pres·entante do Districto 1Federal; nã o queremos sobre elles le-
vantar a responsabilidade e. illiciar -0 julgamento do Sr. Vice-
Présidente da Republica. · 

Não! A. hora suprem.a do julg.amento ainda não soou! .O 
·dia memoravel em que o Sr. mar·echal Floriano Peixoto ha de 
comparecer perante a nação, para responder por todos os actos 
com que tem desacreditado a Republica, ha <le chegar mais tar-
de, eu o acredito firmemente por honra do Congresso de meu 
paiz, por honra dos brios de minha patrfa! 

VozEs - 'Muito bem. (Varias Srs. deputados trocani apar-
t es,) 

O SH. EPJ:.TACIO PESSOA - S. Ex. ha de ·responder então pela 
anarchia seni nome em que tem envolvido todos os pontos da 
R epublica, desde as fronteiras do Amazonas até os confins do 
Rio Grand e do Sul. (Apoiados.) 

V XR.IOS SRS. DEPUTADOS dão apartes. 
O Slt. ·EPITACIO PESSOA - S. Ex. ha de r esponder então pela 

descr.ença, pelo desespero, pelos odios e prevenções que tem in-
cutido na alma popular, contra esta instituição que ella aceitára 
jubilosa ... 

o SR. BEVILAQUA - Protesto. 
O SR. EPIT..l.CIO PESSOA- . . . como a aurora promissora de todaB 

as suas libe!"'dades, e que dia a dia se vae convertendo no gua.nte 
de ferro asphyxiador de t ·odos os seus direitos. (Apoiados.) 

Entã:o S. Ex. ha de res.ponder pela morte da federação, pelo 
an iquillamento da autonomia estadnal, conseguido a g-0lpes de 
bayonetas e a ti ros de canhão (apoiados), pel ~ es_pingardeameil.to 
barbaro e cruel d-0 povo em mrussa (trocam-se muito·s apartes), 
pelo bomba.rdeamento de cidad•BS brazileiras. p ela Violação de 
todos os ·direi tos ·e liberdades; pelo desvirtuamento dessa Con-
stituição que S. Ex. prometteu e jnrou r estabelecer e que hoje, 
p.a p~nta çlE? $1.la espada, passeiçi, comq uiµ trophéo sinistro por 
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· todos os ambitos deste paiz, esfarra.pada, envilecida, coberta de 

pó e ensopada d€ s angue! 
VozEs - Muito bem! Muito bem! 
(Dupl'a e pr olongada salva de palm,a,s no reci n to e nas ga-

lerias ; o o'tradoi- é abraçado e muito compr imentado .) 
Fica adiada a discussão . 

\__ h b id á Declaro que subscrevo o r equerimento .ontem su mett o 
•rupreciação dia camara pelo !Sr. d eputaclo Oaseiano do :Nasci-
m ento .e outrns . 

.Sala -das sessões, 27 de maio de 1892. - ·Justiniano de 
Serpa. 



SESSÃO DE 28 DE MAIO 

O SrR. .A!LCINDO GUANABARA - Não me ·apraz, Sr. pre- DiBcussfLo doa 
s idente, ·insistir no mesmo tom que tem sido -impresso a este requerimeutos 
debate. Parece-me que a temperatuTa elevada em que se tem 
mantido 'ª cam ar·a es tes dous dias não pôde lísongear-lh·e ·os 
creditas ele ·seriedade, nem fortalecer-lhe a autoridade. 

As discussões no seio desta casa devem r evestir-se ele toda 
a calma, de toda a .serenidade, compativ.eis com a elevação elo 
mandato que recebemo-s. Não vimos aqui apurar odios, ilJ.em dar 
expansão a sentimentos pessoaes; vimos tratar dos altos inte-
resses da nação e esses pairam em esphera bastante alta para 
que se possa discutil-os com toda a isenção. ( Avoicidos .) 

Começarei, pois, as ligeiraJS observações que tenho a faz er 
sobre o assurnpto em discussão, pedindo á honrada min oria o 
l:)bsequio de attendel-as, sem, nem ele leve, suppor ·que vá da 
parte do orador a intenção ·de magoal-a. 

o 1SR. MIGUEL DE CASTRO - A minar.ia é que tem mantido 
toda a calma nesta questão; VV. E EJxs. 110S fazem uma injus-
tiça. 

o SR. ALCINDO GUAN A,BARA - ffis•tou resolvido, Sr. presi-
dente, a manter-me 11<1 tribuna s.em m e des viar do · curso ele mi-
nhas obseravações, s iuão para attencler aos ·apartes pertinentes 
á mateTia do debate. 

Sr. presidente, si não fosse verdade que o parlamentarismo, 
depois qu e es tá morto , pas::;a de perfeita saúde, este debate es-
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taria esgotado. (A.poiacZOs). A questão que se levanta é mera 
filigrana. Depois do s ubstancf.oso discurso do Hlustre deputado 
por Sergipe, o Sr . F eLi1sbello Freire, cujos wltos talentos ta,n to 
honram esta casa (muito bern), toda a controveTSia está diri-
mida, a questão es tá moTta. (Muito bern.) 

A Camara, maioria e minoria, conveiu em qu e se deviia pe-
clir ao Poder Executivo esclarecimentos sobre os actos que 
constam dos decretos de 10 e 12 de abril; a honrada minoria 
concedeu, pelo orgão do nobre deputado pela Parahyba, dispensa 
dos considerandos com que justificou Q seu requerimento; con-
cedeu ainda que os documentos solidtados ao ,Poder 'Executivo 
devem ir a uma commissão paTa sobre elles basear Q seu pa-
recer; e. até, mesmo depois da ardente fmpugnação do .nobre 
deputa;do pela Bahia, cancedeu, pelo orgão do iHustre deputado 
pela Parahyba, que era indifforente que essa commfasão fos.se 
a eleita especialmente ou a permanente de legislação e justiça. 
Que, pois, nos s·epara ? Que div.er'gencia essencial explica e legi-
tima este prolonga,do d·ebate ? Apenas esta: os n-osbres deputados 
querem solicitar di.rectamente os documentos: a maioria entende 
que .essa soUcitação deve ser feita por um dos orgãos officiaes 
da Camara, como ~ a commissão de constituição, legi.slação e 
justiça. 

Aplainadas assip:i as diverge!1cias, a questão é, permitia-me 
V. Ex. que o diga, '!- questão é de Zana caprina. 

A maiioria não pôde suffragar a intenção dos nobres depu-
tados, parque ella viola a praxe regimental que lhe incumbe 
manter e attenta contra a natureza do regímen que instituímos 
e que vae sendo f;üsead-o todos os dia,s . (Apoiado·s). Está no 
alphabeto do direito parlamentar l mericano, a que o nosso deve 
ser tdentico, que as relações entre o Congresso e o Executivo se 
mantêm por meio da.s oommissões. Si 1se tratasse de objecto 
que só inteTessasse aos nobres deputados, ou de que só se pu-
desse a vir occupar a camara por iniciativa delle.s , era incon-
teste e liquido o seu diireito de solicitarem directamente quaes-
quer informações. 

Mas, ao contrari·o, trata-se de assuropto que interessa ao 
Congresso como Ulll dos poder es naci.onaes e sobre o qual o seu 
pronunciamento nessa qualidade é imposto pela lei fur.damen-
tal. Ora, si appr·ovarmo$ o r equerimento Çla mil}oria, che~adofl 
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os documentos, V. Ex., Sr. presidente, para dar cumprimento 
ãs praxes regimentaes, ha de envial-os, segundo a fo rmula, a 
q1.tem fez a acq1tisição. Desta sorte, Sr. presidente, os 41 signa-
tarios do requer.imento far -se-hiam senhores dos clocumentos que 
pertencem ao Congresso. E' verdade que temos a palavra do 
digno leader da minoria, que muito me merece, assegurando que 
requereria immediatamente a eleição de uma oommissão a que 
elles fossem affectos, mas a verdade é que si, ao em vez disso, 
os nobres deputados entendessem ficar com esses documentos, 
V. Ex., Sr. presid1mte, não teria recurso no regimento para fazer 
vir ao conhecimento da camara o que só a ella pertence. A 
commissão de constituição, ao contrario, ã qual talvez coubesse, 
mesmo sem investidura especial da camara, levantar a qu·estão ... 

O Sn. CH.AOAS LoRA'ro - E havia de levantar. 
O Sn. ALCINuo GUANABARA ... é forçada pelo regimento a, em 

prazo limitado, trazer o resultado de seus estudos ao conheci-
mento d•a casa. Derroca-se, pois, Sr. presidente, a allegação tão 
assiduamente repetida ele que a indicação da maiioria destina-se 
a adiar a solução da questão principal. As -0ommissões nesta casa, 
sem a cumplicidade dos nobres deputados, não podem protelar 
os trabalhos affectos a seu estudo, porque o regimento os arma 
do di.reito de exigir que esses trabalhos entrem em discussão in-
dependente de parecer, quando esgotado limitadissimo prazo. A 
esta regra, Sr. presidente, só fazem execpção as commissões es-
peciaes - defendidas entretanto para este caso pelo nobre lea-
aei· da minoria - porque a ellas o regimento não prescreve 
prazo. 

Demais, Sr. presidente, si havemos de acceitar sem sombr.!l. 
de duvida a afflrmativa do honrado leiuler de que promoverã a 
eleição ele uma commissão especial, temos ·O direito de exigir 
que ·Se aceite a affirmativa, que ora faço, ele que a commissão 
de constituição, legislaÇão e justiça, de que tenho a honra de 
ser o mais obscuro membr.o, compromette-se a não demorar o 
seu trabalho, porque nem ella, •nem o governo, têm interesse em 
adiar a solução desta questão. (Apoiados da mª·ioria.) 

Este debate estaria, pois, esgotado, se elle a tivesse á es-
sencia da materia. Nem teria a solemnidade de que se reveste, 
nem 0 ardor com que tem sido levado, si os nobres deputados 
da minoria não liizessem reviver praxes veíhas, restaurand-0 so-
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bre uma filigrana de regimento a discussão do voto de graças. 
(Muito bem. ) 

O discurso do nobre deputado pela Bahia, tão brilhante 
como o seu ta.lento permitte [azel-o, tã o extenso quanto a sua 
fantasia. permitte- lhe a rchitectar accusações, vasou-se n-0s velhos 
moldes parlamentares em que era de rigor 'ª revi,st a accusato.ria 
de pasta em pasta, col!.ocando cada ministro em pos ição de r éo. 

O nobre deputado pel'a Parahyba enfrentou a pi·-opria ma.-
teria que está ainda penden te elo par ecer da ciommissão; dis-
cutiu o propri.o acto do governo e di sc uliu-'o, p ~rmüta-me V. 11x. 
que o diga, de modo a deixar pasmos áqu ell es que, como eu, 
estão habituad-0s a admfrar-lhe o talento .e a competencia. 

O nobre deputado com todo o calor que lhe advem de uma 
mocidade futurosa, sustentou a these da mais a bsoluta irres-
ponsabilid,ade, .ca:racterisando os r.epresentantes da nação. S. Ex. 
a rv-0rou em ma.teria de accusação, o Presiidente da Republic.a, 
o facto de terem sido compreh endidos nas medi-das de rigor to-
ma.lias poT effeito da declaração de sitio, deputados e senadores. 
porquanto os r epres1entantes da nação devem estar fóra e acima 
S. Ex. pretende que existe alli uma violação constitucional, por-
quanto os repr.esentantes da nação devem estar fõra 1e acima 
de toda a excepção l.egal, devem estar fóra e acima -de qualquer 
m edida que o Poder Executivo ba ja de tomar para garantia ela 
ordem. 

Nada mais absljrdo, Sr. p.residente, d.o que esta extensão das 
immun.idad es parlaJtlentares, em virtude das quaes pelo facto de 
sermos os a utores da lei estaremos acima della ( 11iwito be11i); 
em. virtude das quaes nós, que somos chamados a cons truir a 
ordem legal, podeTemos impunemente des truil- a ! (muito bem .) 

A immunidade parlamentar não nos é conferida s'inão para 
que tenhamos a mais completa liberdade e segurança, quaudo 
no desempenho do nosso mandn.to •exprimimos as nossas opi -
niões e proferimos os nossos votos. 

As longas luctas, mercê das quaes os primeiros r epresen-
ta.ates do povo inglez conseguira:m obter a immunidade parla-
m entar, não foram travadas sinãio para que na r esi.stencia aos 
abusos e desmandos da corôa, a sua palavra fosse amplamente 
Tespeitada e gar.anpda; não foram travadas -siuão para qu e não 
se repetLsse a r espoita da rainha Elisabeth ao speaker dos com-
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muns, sir Edward Colcc, em 1593: "A liberdade ele palavra ·vos 
é concedida, mas ürnporta que saibais em que consiste este pri-
vilegio. Elle não consiste n-0 direito de dizerdes o que vos aprou-
ver; mas no de dizerd es, sim ou não." 

A victoria dos representantes populares da Inglaterra, rei-
vindicadores da liberdade da tribuna pa1·lamentar, firmou a im-
munidade elos r epresen tantes do povo como ·um lemma univer-
sal. Mas em parbe •alguma elo mundo civili sado, ::Sr. presidente, 
essa immuuidacle teve jámais o alcance e a extensão que ora lh e 
quer dar entre nós o illustre deputado pela Parahyba. 

Na Allemanha, a Constituição, reconhecendo e proclamando 
a immunidade parlam entar, ·r estringe-a, todavia, claramente ás 
palavJ·as profe11idas no seio da Camara. (1) Na Hollanda, os 
arestas dos tribunaes têm estabelecido que -os deputados podem 
ser processados no fôro commum p.or palavras proferidas na ca-
mara, quando, sendo itnjuriosas, não tiverem immediata depen-
dencia da -opinião manifestada. (2) 

o SR. EPITACIO PESSOA dá um aparte. 
O SR. ALcrnoo GuANAUARA - Não esquecerei a distincção para 

que o honrado deputado invoca a minha attenção. 
Na Belgica, aio contrairia, deu-se um.a ampliação. A Consti-

tuição claramente estatue a immunidade para as palavras e votos 
no exercício das funcções; e o governo declarou, em 1881, a pro-
posito da questão Lucq, que essa immuniclade estender-se-hi.a a 
qualquer acto mesmo fóra da Caimara, desde que ell e fosse pr.a-
ticado no exercici-0 do mandato . Tratava-se de actos praticados 
prn uma .commissão de inquerito escolar em Enghien, que foram 
arguidos de illegaes e arbitrar ias; e o :Sr. Tesch, antigo ministro 
da justiçl!-, sustentou em seu .relataria, em nom e da secção central 
elo rniniste1,io, essa doutrina que prevaleceu. 

A Constituição americana é muito clara a este respeito; - e 
aqui vou .atten'der ao aparte do nobre ·deputa.d.o pela Parahyba, 
que me recorda não terem os cl·eputaclos só immunidades, mas 
privilegfos inherentes ás suas funcções . Não ha paiz algum, 
Sr. p.residetnte, em que os privi·legios dos membros da camara se-

( 1) Consti•t uição A llemã, art. 84. 
(2) !Sente;nças -Oa AHA Cô1ite (IHooglfrrRa.ad) de 1 de março oo 

1844 .e 30 rl e jul ho <le 1864 - La Disc.i~lline Pal'lamental1re - A Rey-
•naert - 1pag. 328. 
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jam tão extensos e tão amplos como na Inglaterra. Seus privilegios 
e-stendem-se á sua familia e á seus famulos; elles não podem ser 
presos durante a duraçã0 do privilegio, nem serem intimados a 
comparecer perante qualquer tribunal, mesmo como testemu~ 

nha, etc. Entretanto, nada mais commum que a suspensão desses 
privllegios e a subsequente imposição de pena, que, não raro, é a 
de prisão. Poderia lEmbrar, Sr. presid,ente, o caso de Murray, re-
colhido secr etamente á prisão de Newegate; o do Conde de Pom-
fret, preso na Torre de Londres; o de Bradlaugh, e uma sêr te de 
outros que estão na memoria de quantos sabem ler. 

A democracia americana repelliu estes privilegíos, que punham 
os representantes da nação acima da sociedade. "Nossos .consti-
tuintes, disse Jeferson (3) quizeram a.o contrario conservar á lei 
seu caracter obrigatorio para todos sem que, ·sobretudo, aqueUes 
que a fazem se pude.ssem subtrahir a ella. E' a razão pela quaI 
elles se limitaram ao 1principio sanccionando no art. l º, secção o" da 
Constituição. Nos termos desta disposição "durante o tempo das 
sessões r espectivas, nenhum senador ou representante põde ser 
preso, nem na ida, nen:i na volta, salvo caso de traição, felonia ou 
sedição ( breach of the peace)." 

Não podem tambem ser pr.ocessados ou arguidos senão nas 
a.ssembléas. de .que fazem parte pelos discursos ou opiniões emitti-
das em uma e ,outra .cam.ar.a. 

_Aq\li estão n.itidarqente as d·uas qu·estões : a immunidade e a 
inviolabilidade; o direito de emittir livremente a sua opinião sem 
responder senão_ pelas infracções regimentaes, e a garantia da 
libi:irdade pesspal durapte o mandato, salvo, entretanto, os casos 
dP traição, f.elonia, ou sedição. 

10: Sn. EPITACI-O PEssôA - Nos Estados Unidos é assim, não 
ba duvida. 

o SR. AL.CINDO GUANABARA - Pois a legislação dos povos 
cu'.tos é _direito subtidi~rio do nosso, niaxime a dos Estados Unidos, 
a que fomos .Pedir os pr·incipios cardeaes da nossa organisação 
po.lit ica. Mas. aiém dé tudo, si não fosse evidente que é da natureza 
do estado de sitio a aj:>rogação d.e quaesquer priviJegios pessoaes 
é claro que desde que p. Constituição, a utorisando a suspensão das 
garantias que ella consigna, não exceptuon as r eferentes aos repre-

(3) Manual ParlamEin.tar. 



s-entantes da nftção; estas, como · as demais, consideram.se suspeu-
sas. Toda a· vez que a uma r egra geral a Constituição impõe uma 
excepção, essa excepção é declarada. Nem podia deixar de o ser, 
porque as excepções não se presumem. Assim é que tendo deéla-
rado que ninguem teria fôro especial,. abre ·expressamente excepção 
para o Presidente da Republica em certos crimes em que manda.o 
ser julgado pelo Senado. -

O SR. b.TDr.o no BRAZIL - Tambem para os militares. 
O SR. A.I.CINDO G u ANAB.\RA - Tambem para os militares 

como lembra o nobre deputado: é outra excepção expressa. Si, 
pois, o empenho da Consti tui ão fosse collocar os representantes 
da nação nesta silua~ão excepcional, tão fri sante, t ão absurda, t:i"o 
odiosa, n essa si tuação de irresponsaveis supremos, titeres de pr.i-
meira grandeza, ella o teria dedarado, como declarou o processo 
commum de que elles são passiveis. 

Demonstrando a .inanidade da theoria da opposição, não 
posso, Sr. presidente, furtar-me a admirar o empenho com. que 
ella hoje defende a immunidade parlamentar, o zelo que appa. 
r enta pelas liberdades constitucionaes. Ainda hontem as nossas 
posições estavam invertidas. Eramas nós que oom a Constituição 
e as leis em punho emprehendi amos e sustentavamos essa glo-
riosa lucta contra a prepotencia, o arbi-trio e vaidl1Smo. Um .d;os 
nossos", dos ma,is dignos, dos mais dedicados, d-os mais corajosos, 
o Sr. Serzedello Cor.rêa, no exercício de seu mandato de deputado. 
nesta casa e na imprensa, accusou de erros na administração ao 
governador do Paranâ, um Sr. general cujo nome não me occorre. 

VozEs - Aguiar Lima. 

O SR. A.I.crnno GuAXABARA - O Sr. general Aguiar Lima. P<>is 
bem, senhores, o governo qu e a honrada min<>ria sustentava com 
tanto calor, esqueceu que o Sr. Serzedello tinha immunidades que 
lhe garantiiam a liberdade da palavra para lembrar-se de que era 
coronel ·e i·nfligiu-lhe uma r eprehensão em ordem do dia do exer· 
cito sem que n enhum de vós. que hoje quereis a irresponsabili-
dade absoluta, tivesseis Hdo uma paJ.avra condemnatoria dessa 
violação, audaz, patente, inilludivcl, cLo •texto co.nstituc!onal. ! 
(Muito bem.) 

Mas para mais importantes assumptos me leva o discurso do 
nobre deputado pela Bahia. S. Ex. reconheceu que a camara não 

!l 
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.poderia ser um tribunal judiciario, mas polltico e que, não obstan-
te é a ena que ,cabe a priorida.de d-0 julgamento nesta questão. 

' Folguei de ver, Sr. presidente, que nem toda a honrada mino-
ria suffraga como boa a doutrina copiosamente sustentada na 
imprensa e nos tribuna;es de que a intervenção d-0 Poder Judi-
ciario se possa dar, antes do pronunciamento do legislativo, pa.ra 
annullar faculdades políticas expressamente conferidas ao ex-
ecutivo. 

o SR. AUGUS'IIO DE FREITAS - Esta conclusão não se d-eduz 
das minhas palavras. 

o Sn. ALCI ' Do GUANABARA - Ainda não foi publicado na In -
tegra o discurso de V . Tilx .. mas do que pulle ouvir conclui que 
essa era a sua opinião, que aliáJs, eu não podia oonciliar com a 
manifestada ao dia seguinte pelo nobre deputado pela Parahyba, 
que affirmava não bastar que o Presidente da Republica désse 
razões e motivos, sinão que lh e competia apresentar provas que 
levassem á convicção juridica da existencia do crime. 

Sr. Presidente, os homens mais eruditos podem sustentar as 
mais falsas theses, clj>brindo-as de tão brilhantes lantejoulas, que 
a massa pqpular acceile como boas doutrinas o que não é sinão 
carga ava.riwda. 

Mas ao lado do iµal está o remedio adequad-0, e V. lf:x. me ha 
de pel'lmittir que ne&se manancial fecundíssimo onde· se for;i.m 
inspirar os nossos .aqversarios, eu V'á beber os mais decisivos ar-
gumentos em prol da affirmativa enunciada de que, nesta questã-0, 
a prioridade da intervenção do Poder Legislativo. -com exclusão 
do judiciario, é incop.testa.vel. 

Não ha paralleloq poss•ivel neste particular entre direito pu-
. blicb americano e o nosso. A constituição dos Estados Unidos so-
bre o a.ssumpto diz :+Penas o seguinte: (4) "O privilegio do man-
dado de habeas-corp'!bs, não pôde ser suspenso simão quando, em 
caso de rebellião ou invasão, a segurança publica o exi ja." 

As disposições da nossa lei fundamental são muito div-ersas 
são claras. completa~. taxativas. Primeiro, determina positivamen~ 
te que o .Congresso é o poder que tem aut01'idade para decretar 
o sitio (art. 34, n. 21); depois estabelece qu e, na ausencia do 
Congresso e haven-do i.nvasão estrangeira, commoção íntestina, pe-

r .. 
( 4 )- Constituição ame'l.'icana, secção 9, n. 2. 
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rlgo lmminente para a Republica, cabe essa faculdade ao ·Executivo 
(art. 80); e conferida essa faculdade, estende em quatro para-
graphos, minuciosamente, o modo por que deve o Executivo utili-
sar-se della, o processo subsequente que se deve .respeitar, ver!!!. 
cada a hypothese. 

Vae um abysmo entre estas disposições e o artigo constitu-
cional americano. Não fôra elle redigido como é, não fôra a Cons-
tituição americana omissa nos pontos em que exactamente a nossa 
é clarissima e não teria havido jámais ma America do Norte con-
troversia sobre o assumpto. (Muito bern). Estatuisse ella, como 
a nossa estatue, que, em dadas circumstancias a decretação do 
sitio é faculdade politica do ·Presidente, e não veriamos jámais 
a annullação delle pelo habeas-corpus, como se deu no caso John 
Mer1·yman que o juiz Taney fundamentou com a allegação de que 
essa faculdade é privabiiva do Congresso (5). Toda vez que está 
em jogo uma questão politica, uma attribuição essencial do Ex-
ecu.Uvo, "os membr.os da côrte suprema evitam cuidaidosamente 
immiscuir-se .nella e são os primeiros a se recusarem a isso" ( 6). 
Em 1867, pelo ·orgão do Ohief justice Chase, o Supremo Tribunal 
decidiu "que elle não tinha que conhecer dos poderes politicos do 
presiãente." (7) Quando foram impugnadas as leis de reconstru-
cção do Sul, a sentença de Chase continha estas memoraveis pa-
lavras: "E' verdade que a intervenção do tribunal é pedida por-
que se pretende que as leis em questão são inconstitucionaes; mas 
nós não podemos comprehender como esta circumstancía modil'.!que 
o principio geral que PROHIBE ao Poder Judiciario irnmiscuir-se 
nas funcções poZiticas do Executivo." ( 8) 

Provado, pois, que a declaração do sitio é faculdade conferida 
pela Const·ituição ao executivo, a ju,risprudencia americana, tão 
fartamente invocada contra nós, vem pelos seus mais puros orgãos 
demonstrar que não ·cabe ao Poder Judiciaria nenhuma intervençã~. 

Nem se diga que isto não seja assim, po1·que ha ·direitos indi-
viduaes em jogo; .nem se pretenda, como o honrado deputado pela 
Parahyba, que a suspensão ·de garantias encontra li1J11ites natu-

~5) Tw~nt11 years of Oongress '---James G. íBiaime, pa.g. 137, vol. 1°. 
(6) Oernt. Ans rle Rcp. cwx Efü,ts Un·is - Duque de Noaille, pag. ZO:l . 
(7) Ooust. limâtatf.ons - Cooley, pag.s. 160, 1 3. 
(8) \Le Po1woir Exec1itif aux Wtats Unis - De Cham;brun, pag. 15·8. 
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rae.s, como ,seja ia garantia da propriedade. A verdade ê que o 
~ffeito da declaração do sitio para as pessoas1 é exactam~nte _ a 
suspensão desses direi-tos; e quanto ás cousas, não tem 11mltaçao, 
.sendo livre á autoridade militar a occupaçã.o da propriedade 
~lheia, si -della ha mister para o publico serviço, ou para a defesa 
da praça. 

'Assim, pois, .Sr. presidente, desviada a intervenção do Poder 
Judiciaria,' a Constituição impõe o pronunciamento do congresso; 
E' aqui não duvido dizer que dos dous ramos do congresso, cabe 
á éamara qualquer iniciativa. (Apartes e conteStaçõe.s .) Digo que 
cabe á camara, porque no momento em que o Presidente da Repu-
blica usa da faculdade que ~he confere o art. 80 da Constituição 
até o definitivo pronunciamento do congresso, elle está suspeito 
de haver violentado a lei e é passivei de processo , e pois que a 
iniciativa deste cabe ã camara pela accusação, é evidente que ella 
deve encetar o estudo da questão para que as posições não se in-
vertam, para que ·se não dê o cas-o do juiz julgador, o Senad-0, 
achar materia para a accusação onde o juiz formador da culpa, a 
caruara, não veja funda

1
mento para a denuncia. (Muito bem.) 

Temos, pois, que a camara é chamada a julgar. Mas como 
julga a camara '? Com as r estricções imposts o Poder Judici·ario '! 
Pelo allegado e provadq '? EvidentemEmte não . A carnara julga como 
o Poder Executivo age neste caso : por provas moraes, que são o 
assento e a .essencia da sua convicção politica. (Miiitos cipoiados.) 

o SR. ANNJBAL FALCÃO" - Perfeitamente. 
O SR. ALcINDo GTJANABARA - Tenho oúvido assiduamen.t('\ 

Sr. presidente, as reclii.mações ·de provas. Ouvi ao nobre deputado 
pela _Parahyba exigil-as ener'gicamente. •::vlas que provas querel-s :1 

:provas mçiraes, eil-as ahi á saciedade para cimentar com oonvi· 
· ccões ! Provas provadas com todo o rigor jurídico 0 Poder Executi 
'o é livre de nã.o apr~sental-as; eUe nã.o precisa dellas para .de 
ci-emr o sitio; nós dellas não prêcisamos p-ara julgai-o ! Si os fa. 
ews que ·estão no domiwio publico, na conscienda nacional, nãr; 
bastam para estabelecer a vossa convicção de que Q sitie foi de-
cretado constituc:ionalI]Jente, sois livre de o condemaiar ! (Apoia-
dos, apartes.) Não encpntrareis na essencia do regímen, nos largos 
alicerces de separação dos poderes •em que elle assenta, na consti-
tuição que d·ecretãmos, uma fresta por onde possa r espirar essa 
doutrina que quereis dar por boa, em virtude da qual poderia a 
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julgamos politicamente : somos juízes políticos de actos politicos, 
praticados com intuitos políticos. (Muitos apoiado.s; varias Srs. 
deputados interro11ipern o orador.) 

o SR .. JqÃo DE SIQUEIRA - Mas estã se flazendo na poíl.tica 
inquerito sobre os factos de 10 de abril ! 

o Sn. ALcrnoo CuAN.ABARA - Inquerito ? Para que se hav,Ja 
de eslar a fazer agora um inquerito ? A Constituição diz que quan-
do, na a usencia do ·Congresso, houver invasão estrangeira ou com-
moçii,o intestina, que ponha em risco im minente a RepubHca. o 
Pouer Executivo deve decretar o sitio. E' uma medida de defesa 
de que não é lirito ao poder publico abrir mão a seu talante; an-
tes é urna imposição da lei aos seus dPpositarios. Dada, como se 
deu, a commoção intestina . . . (Varias "'rs. deputados mterrompem 
o orador.) 

Commorã.o, disse um dos mais ardentes defensores dos inte-
resses da opposição, commoção creia na cidade a indisciplina da 
guarda; commoção gera-se pelas grandes catastrophes que enlu-
ctam a almn, nacional; commoção origin.a-se do panico financeiro. 
Si ist.o é assim Sr. presidrnte, negar que houve commoção, quamdo 
Lreze generaes intimavam revolucionariamente ao Presidente da 
Rep ublica a proceder á eleição presidencial, como si fossem elles 
os interprrt,.,s da Constituição; quando um delles. primeira pa-
t rnte do e}U'rcito, dizia na. imprensa arrogantemente que "o) que 
estava rscripto. estava escripto" transformamdo a phrase de Pi-
latos em nm cartel de dosafio; quando uma massa de povo com 
deputados e militares á 'frente ia ás praças de guerra Impetrar da 
força armada mão forle para a o.bra confessada da deposioão da 
autoridade legal; quando um coronel do exercito ã frente das 
tropas legaes concitava.as á revolta, acclama.ndo Presidente da 
Republ ica um cidadão que a lei não investiu de taes funcções, ne-
gar que estas condições hot1vesse a commoção intestina, ê 1negar 
a propria luz do sol. (11rnitos apoiados). é negar o sootido das 
palavras. é zombar do senso commum ! (Muitd bem, muitos 
(JpoiadOs). 

Dirão - já o disseram - que não havia perigo para a Repu-
blica, porque não visava dostruil-a, senão 1.l,poiar o governo. Não 
vale a pena anniquilar o sophisma ! A Republica não é cousa, 
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abslracta que cada qual molde aQ sabor de sua fantasia ou de seus 
interesses. A Re•publica é :i. ordem politlca que existe, a Republica 
é a Constituição e as leis ccmcretisadas nas pessoas incumbidas de 
appllcal-as. Attentar contra o exercicio, nas furncções legaes de uma 
autoridade, é attentar contra a. Republica. S i havia perigo immi-
ncnte para a conservaçã;o no poder do chefe legal do estado, ê obvio 
que havia perigo imminente para a Republica. Si o .presid·ente 
fosse apei.ado pela força, a Omstitnição estaria rota; logo - não 
bave.ria Republica. (Apoiaãos). 

Si este era ·O escopo dos sediciosos de 10 de abril, para ne. 
gardes a existencia da commoção e a constitucicmalidade do sitio, 
haveis de negar a 'Veracidade destes factos, que estão vividos l!la 
memoria popular, jazem íntegros nas paginas de todos os jornaes, 
mesmo nas daquelles que hoje fazem cõro comv•osco e que no dia 
segu.i•rrte ao da sediçiio, d·eclaravam justas e merecidas medidas de 
rigor tomadas pelo governo. (.!lpoicidos.) Si isto é a.ssim, que 
provas mais quereis '? (Pausa). 

Inquerito ? Pois não ' é evidente que não ha de ser no mo-
mento em que a autoridade se vê assaltada pela mashorca, quando 
o poder se sente atacado á-kão armada, que se vae proceder a ln. 
querito, acarear testemlfniJs, colligir documentos? "Quando se 
subvertem as ' leis e se teiita violentamente derribar o governo, 
disse Have, cftado pelo Sr. Ruy Barbosa, a força deve ser re-
pellida pela força, co.nsiderando-se legaes as exigencias da neces-
sidade para tornar a forQa efficaz". Não ha de ser no momento em 
qu·e a sorte da Nação 1está ameaçada de ser decidid·a pela f<>rça, 
que se . hão de pôr em aqção os r ecurs os normaes do direito. l!J', ao 
contrario, exactamente P11ra se presci.ndi.r delles, que se suspendem 
as garantias constituciona s. Donde· ·manifestamente se deduz que 
a natureza transitoria e urgente dessa medida, exclue a possíbili-
da<le da collecção de ))Tovas documentaes. 

Nem se diga que 615tou irrogando injuri0a ás instituições que 
copiamos dos Estados Unidos. Aqui. a doutrina qu e sustento de-
corre logicamente de estrictos principios de direito; lá, em situação 
muito dfferente, com g!'ave affronta da liberdade, da vida, da lei 
e do direi to, pra,ticoU-ljG doutrina muito mais rigorosa, senão 
i1Hqua. O general Stone commandav.a as forças legaes .aa batalha 
de Ball's-bluff. Derrotado, foi secretamente accusado ãe ss haver 
mancominun;;i,do ciom o inimigo, trahindo a patria. Despojado do 
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do ministerio da guerra .e interrog0ado s·obre o mo.elo por que cou- . 
duziu a acção . .Sem sciencia sua, procedeu-se a um inquerito sobre 
a traiçã:o allegada. E uma noite, ell e foi arrancado do leito .em que 
do1'mia em um ho.tel .de 'Nova-York, arrastado até o forte La.. 
fayette, preso, incommunicavel. Pediu que lhe dessem 11ota de 
culpa; pediu conselho ele guerra; pediu que sua mulher ipudesse ir 
visitai-o ; •pediu, emfi111, que o transferissem para outra prisão 
onde pudesse T·espÍl'ar ar puro. Ninguem respondeu a .essas soli-
citaÇões . O caso commoveu a opinião publica e r epercutiu n.o i8e-
nado. O .Senador Summer requer.eu que se pedisse ao Pr esidelllte da 
Republica informações sobre os motivos da vi•olencia que o general 
estava p•ad·ecendo. "O general Ston e, resp.ondeu o Presidoente, está 
preso por minha g eral a utoridade, e pela razão de que, seja culpado 
ou innocente, a segurança publica .par.ece-1me exig.ir que se tenha tal 
procedimento contra elle." 

E este ·Presidente, senhores, chamava-se Lincoln ! 
(Muito bem; muitos (J,poiados. O oraàor é vivamente abraga,do 

e felicitado.) 

O SR. CASSIANO DO N.A!SCIM•IDNTO si não estivesse conven-
cido de que não tem habitos de oommando, si não tivesse conscien. 
eia de que quem não foi sargento não póde s·er general, a discussão 
travada sobre o requerimento que teve a honra d apresentar â 
consider ação da Camara, o cal'Or com que os illustr.es membr-0s 
da maio.ria se occupara.m do assumpto, a vehémencia de linguagem 
com que ainda hoje a p~oposito de uma 1representaçã0 dLrigida 
pela classe operaria, que vem discutir a questã-0 l.'e!atiova ao estado 
de sitio, sobretudo isto, o orado.r diria que, si nãio foi sargento, 
começa a observar em si que tem cer ta aptidão para general, por-
que com a sua fraca palav.ra conseguiu .traieluzir a opinião da im-
prensa e agitar as paixões dos seus illustres collegas da ·maioria . 

Si a sua palavra nã o puder fazer vingar a causa que defende, 
que é a causa da liberdade constitucional, si esta causa perigar ,em 
suas mãios, está certo d.e que, na legião de que faz parte, não fal-
tará quem o substitua. 

Na sustentação do requerimento que .apresentou tem necessi-
dade . de ser tão calmo, sereno e conciso, •como costuma a ser, 
quando- tem a lionra de dirigir a :palavr;t â Camara. 
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· Não comprehend.e que o seu r,equer.imento pudesse dair l'ogar 
á longa e ·d.emorada discussã·o que t em tido. 

Não entra na apreciação do esta!do de sitio, nem discute im-
munida;des parlamentar es, apenas procurará precisar os termos da 
controversia. 

No s.eu rsquerimento, a opposição pede as provas, os documen-
tes que motivaram os decretos de 10 e 12 de abri l. Nelle dividiu 
a materia em cinco consid,erandos, dos qua-es quatro .encerram di-
r.eito geralmente acceito. O quinto diz, não tendo o Poder Executivo 
jusUfl cado com a mensagem as medidas de excepção que tomou, 
o Congresso precisa de ·esclarecimen.tos. 

Esse r,equerimento é contra a Constituição ? Si o fosse a mesa 
aão poderia acceital-o . 

E' elle contra o regimento ? Tambem não. 
O quinto consid erand·o não quer di2ier, como paT·eceu ao seu 

!Ilustre collega Felisbello Freire, que o P.r·esidente da Republica 
&em obrigação restrict, de motivar o acto da declaração do estado 
de sitio na mensagem. Como, porém, o P.resid.ente da Republica 
ID.?,o respeitou a ·disposição constituci·onal, que o obriga a da:r conta 
de seus actos ao Congresso, logo d·epois ·de reunido este, a opposi-
ção disse no seu considerand.o que na:da ·estava provado; e a propria 
mai•oria o .c01nfessçi, . .A:ssim, po'is, o ultimo considerando não mos-
tra ignorancia da disposição constitucional, n em com elle a ·oppo-
sição pretend·eu ·que p Presidente da Re·ptiblica justifi asse na 
mensagem ·as suas medidas de excepção e rigor. 

De du as uma : ou a mensagem é 1a ju.stificação dos actos do 
governo relativamente ao estado de sitio e, neste caso, é incom-
pleta e de'ficiente, nascendo dahi a razão por que são pedidos os 
úocum entos; ou não é a justificação desses actos e então a maioria 
ha de convir em qu e o Presidente da Republica nãio cumpriu 'º 
»eu dever, p·assando por cima do disposto no a:rt. 80 § 3° da Consti-
tuição. 

O Congresso abriu-se a 12 do corrente, já passaram-se 16 dias, 
sem: que o go·v.erno enviasse ao Congresso o seu l.'eJ.atorio, ap·esar 
d~ instigado pela imnrensa e pel•o proprio Congresso, a apre-
sental-o. 

· Ha pouco o i!lustr·e r epresentante ;pelo Estado do Rio di•sse 
que a oamara não preci·s~vá ·de ·provas, que está na consciencia 
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publica que se conspirou contra a patria e contra o Presid.ente da 
Republica. 

O orador, que t em sido republicano toda a sua mocidade e 
ama a Republica como qualquer dos nobres deputados, não con· 
rund·e a causa da Republica com a do marechal Floriano Peixoto. 
Elste como homem ·póde passar como sombra, ao passo que :a 
Re.publica é a prnpria pa.tria. A Jlllaio.ria quer ser mais realista 
ao que o rei: ao passo q11e os nobres ·deputados dizem que está 
tudo provado, que a convicçáo está feita, que a opinião puollca 
tem certeza para proferir seu julgamento; entretainto é 0 proprio 
Presid~nte da Re publica quem diz em sua mensagem que seus 
.ictos foram determinados por provas e docum entos que não estão 
no domínio do Congresso, nem .a.o publico. 

A maioria declarou não •poder acceitar o r equerimErnto que o 
orador teve a honra de apresentar, .por causa dos considerandos 
flUC o precedem. Em parla.ment-0 rnmhum do mundo jámais viu-se 
!sso. A Camara não vota considerandos. Estes apenas exprimem o 
ponto de 'Vista em que se collocou a minoria . 

.Pois. bem, o illustre .deputado por Minas Geraes, Sr. Lamou-
nier Godofr.edo, d<espiu o r equerimento da opposição de todos os 
com;idêrandos. Por que a maioria não o acceitou ? 

~sse facto deixa bem claro que o intuito da maioria é só-
mente. approv.ar a indicação apre.sentada pelo illustre deputad·o 
rela Capital Federal, a qual importa protelação do assumpto. 

O requerimento ela opposição não é .precedente novo nesta 
casa. Hontem, o illustre deputado pela Parahyba provou á sacie-
dade que, quando não houvesse outro motivo para a a]lrprovação 
creste req uerim en to, elle teria por si a opinião anterior da propria 
maiori•a, quando na sessão anterior em o,pposiç:ão, a qual até usava 
tle todos os recursos do pa.rlamentarismo já morto, como se vê 
da moçã.o de 21 de janeir.o. 

O orador não apoia violação, só obedece á lei, só deante della 
;;e curva, porque acr edita que quando uma n:cionalidade deixa de 
obedecer á lei para se .curvar á v-0ntade de quem tem o poder, fa-
talmente os cidadãos hão de passar da condi ção de homens livres 
á condição cl e ,escravos. 

A minoria quer que o Presidente da Republica man·de ã mesa 
da Camara os documentos importantes qu e e!le proprio diz ter. 
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A maioria quer que se i.ncumba. disso a commissão de constituição, 
legislação e justiça. Mas a commlssão póde julgai-os dispensaveis 
e isso é o qu e nf,o quer a minoria. 

O r 'gimento da Ca.marn faculta a nomeação de commissão 
especial sempr.e que se trate de casos especiaes e no caso vertente 
parece . que se não trata de um caso corumum que sempre se 
reproduz na Republica. 

Ni-nguem procurou essa tangente para deixar de votar; a Ga-
mara, por unanimidade, votou o requerimento, foi nomeada uma 
comrníssão especial para dar parecer a respeito, e não se feriu 
a Constituição e não se feriu o regimento da casa. Como ê que 
hoje se vem combater o requerimento da minoria e allegar que 
ellc offende os melindrrs da commissão de constituição, legi,slaçãio 
e justiça ? P.ois a minoria seria capaz de olfender a essa digna 
parte da Gamara. á qual ella mesma pertence, representada por 
tres dos companheiros do orador ? 

Não vê em que ppssa offender ao systema adoptado pela Ga-
mara, o simples pedido d.e provas que a propria Constituição manda 
dar ao Congresso. 

Discorda da opinião de que a Gamara não é um tribunal. O 
orador e •os seus collegas vão ser juízes", verdade ê que juízes 
politirns, mas vão julgar os actos do Pr.esidente da Republica. 
Hão de fazel-o com a sereni.dade que lhes dá o cumprimento do 
dever. E se o s-eu procedimento o J.evar tambem para Cucuhy, uma 
consolação lhe ha de restar: - os jornaes não se poderão eximir 
de dizer : "Fulano de tal, republicano historico desde a sua mo-
cidaae, foi hontem de;;terrano pelo ajudante-general do ministeri-o 
do Visconde d~ Ouro-preto.'' 

Disse o Sr. Aldndo Guanabara, o nobre representante do J:!;s-
tado do Rio de Janeiro. que o estado ele sitio ê um direito de leg1-

. tima defesa que a Constituição dP.u ao Poder Executivo para agir 
contra os que lhe -pretendem tolher pela força o exe1·cicio das 
suas attribuiçõcs. Mas o dir-eito d·e legitima defeza não vai atê 

· á perseguição do aggressor, quando a aggressão já tem deixado 
de existir. 

Porventura a patria está hoje em perigo? Estava-o a 13 de 
abril, passa:das as 72 horas do estado de sitio? Não; a ordem 
publica já estava perfeitamente restabelecida; o exercito e a ar-
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mada já se tinham collocado ao lado do governo. O pe~igo havia 
passado, era chegada a occasião da clemencia. O ora:do·r a,pren-
d·eu com o seu· v·einerando mestre ·Felix da Cunha, que não si? 
póde governar sem amor. E o governo não teve coraçãJo. 

O que deseja a minoria é muito simples. Pela indicação do 
S.r. Aristides ·Lobo ·as provas lda conspiração virão â commissão 
de constituição, legislação ·e justiça, esta .redigirá o seu parecer 
sobre ellas, e as .provas ficarão guardadas, porque o parecer é 
que ha de ser submettido á discussão. Om,_ a minoria, ao contr a-
rio, quer que as provas <venham á mesa d·a caimara, sejam lidas 
no expediente, publicadas no Diciri o Offici·(bl, transcriptas pelos 
outros jornaes, e assim toda a nação terá immediato conheci-
mento dellas. 

Feito -isso, obtidas ais provas, julgado o •p.rocedimento do 
Vice-Presidente da Republka, o orador, embom elle fuja á jus-
tiça do Congresso, está certo de que S. Ex. não escapará á sen-
tença do plenario da opinião publica. 

E depois, aind·a tem fé no Congresso Nacional, elle ha le-
vantado a sua v-oz .em prol de tod-os os in.ter·esses sagrooos. A 
minoria não deixará que lhe amesquinhem a dignidaide. Salve-
se-lhe a honra e ter-se-ha salvo a .dignidade .da propria Repu. 
blica. (Apoiactos; miiito be11i, muito bem.) 

O SR. ·NILO PEQANHA não sabe ·o que pTimeiTo 1-amente ao 
tomar a p·alavra: si ·O facto de estar a opposição antecipando CJ 

debate, prejudicando a decl·aração do estado de sitio, si o propo-
sito, que ·ella parece ter, de prolongar a situação afflictiva dos 
seus membros agO!I'a desterrados. 

T•em ouvido com gr=de attenção os oradores opposici!onistas; 
sem .indag·ar das suas origem:;, quer acreditar que nenhum deUes 
se tem ins·pirad-o na Republica. Si a fórm:a de governo determi-
nasse uma rota de conducta á opposição parla,mentar, lm muito 
que ella teria protestado contra -o g.ove rno que nomeou gover-
n•a:do·res para os Estad·os, depois de promulgada a Constituição 
Federal. 

Não póde tomar a sério a opposição na Camara, perdoem-lhe 
que o diga, principalmente quando ena :foz á poliüca do golpe 
de Estado de 3 de novembro, politica condemnada pela opinião 
publica, politica do golpe de bolsa, .politica das emissões clan-
destina~. 
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, Vae paasar a discutir o caso das imtnunidades parlamentares, 
su:Ppostamente violadas, e ás quaes ainda hontem se referiu ó 
nobre depubadu pela Parahyba, o Sr. 'Epitacj.o Pessoa. 

'Disse este que pelo estado de sitio só se suspe-ndem as ga-
rantias individuaes; affirmou que o estado de siUo não inuti-
lisa as immunidades parlamentares. Manifesto engano, esse. Con-
tra elle protestam as constituições e as leis dos mais wdi,antados 
paizes. Na America do Norte, da qual nós importámos o sys. 
tEma presidencial; na Belgica, na Inglaterra, em tantas outras 
nações, o estado de sitio é sempre a suspensão de tod'as as im-
munidades e do todas as ga•rantia·s. Elle suspende até o direito 
de propri·edade, quaindo dá ao governo que o decreta a faculdade 
de invadir ·os domínios particulares. de dia ou á noite, .para lá 
apprehender o que se haja supposto necessario com-0 prova de 
crime, ou perigoso como elemento de perturbação da ordem pu-
blica. 

E, entretanto, de tnd·o se faz arma para atacair o g-0verno. 
A' opposição na ca11rn.ra - que se tem esquecido de estabelecer 
um confronto entre o estado de sitio de 3 de novembro e ·o de agora, 
ta:lvez porque ezte 11\e seria doesfavoravel - pareceu atê que a re-
forma dos generacs, slgnatarios do manifesto dos treze, era um 
acto insustentavel. que não se apoiava na 1', i nem na opiniao 
publica. 

Sustenta-o o orildor, que lhe reconhece os motivos e que o 
vê perfeitamentB justificado em face ela lei. Não o faz porque 
vi1se offender á .classe militar brazileira. A melhor prova de que 
não o deseja, é o fG1-cto de estar ápoiando o governo do Sr. ma-
reéll'al F lorj.ano Peixoto. 

,SI vingasse a sefüção de que esse manifesto foi o prologo, 
pergunta, qual seria o governo de amanhã? Seria o do fluxo e 
refluxo dos debentures da Geral e das emissões clandestinas. 

O acto do Presidente da Republica castigando generaes des-
viados da lei, que exigiam a immediata eleição pTesidencial, :PO:.' 
essa fórma intervindo na politica para implantar o militarismo 
no Bra:sil, foi a melhor prova de que o seu governo estabelece 
a transição para o .governo civil. 

Pergunta porq4e 'OS membros do Congresso, aigora depor-
tados, não pugnara:ip pela eleição presidencial quando a Camara 
e o Senado funccionaram na sessão extraordinaria. Naturalmente 
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porque a eleição presidencial a:inda não era bandeira de combate. 
Ella foi um dos recurso•s a que a o]_jposição se apegou. 

Póde garanti'r que a maioria da Camar-a, tanto c·omo o de-
seja a minoria, quer que o Poder Executivo se dê pressa em en-
viair ao co1•po legislativo as provas e os documentos em que se 
bas·eOu para decretar rus medida,s de excepção consequentes ao 
estado de sitio. Lamenta, porém, que os nobres deputados da 
minoria ·Se tenham .i.dentificado tainto com os seus collegas des-
terrados por motivo da sediç.ão, que, hoje, a leitura dos so!ici-
trud·os documentos talvez os faça anepender de tal cousa. A op-
posição ha de convir em que não lhe ficará bem identificar- se 
com um collega qu e foi subornar a ordenança do Vice-Presidente 
da Republica para leval-a até ao assassinato. 

Vae terminar. Antes dis·so, porém, pede que lhe consintam 
estrainhar o procedimento que levam os inimigos do governo na 
Camara. Sab o 1pretexto de salvar os seus companheiros detidos 
em fortalezas ou destermd·Os para diversos pontos do ter.ritorlo 
da Republioca, elles têm feito a apologia do Po•der Legislativo, 
como si os seus membros puclessem ser sobrepostos ás exigen-
cias d·a o.rd·em e da segurança publica. 

Gompa.re-se com o esta,do ele sitio de 10 de abril ultimo o 
estado de 1siUo de 1842, na monarchia, quando elle trouxe a pri-
são .e o d·esterro de Verg.ueiro e Feijó . 

. Desgraçrudo do g.ove.rno que não pudesse castigar a membros 
do •corpo legislativo e prender e reformar g-enera,es, embora sem 
soldados, quando urus e outros .iam ~bS ·POTtas d-0s quarteis su-
bornar ·as forças da guarniçãio; desgraçado do governo que nãJo 
pudesse a.g.ir contra .os que publica e a.escaradamoote attentam 
contr:a as .instituições; desgraçado do g·overno ao qu:al se não 
pudesse armar de prestigi'O e de força par-a garantir a o.relem e 
par.a salvar a Republica! (Apoiados; 'rnuito bem, appiausos. O 
orador é muito f .e licitado.) 

Fica a discussão adiada pela bora. 





SESSÃO DF 30 DE MAIO 

O SR. OL'lV,ElRA PINTO não vem á tribuna com a inten- Discussão dos 
ção de irritar o debate. 

Antes de .entrar na discussão s.eja licita uma r·&f•erencia ao 
discurso do nobre deputado pelo Rfo de Janeir-0 -0 Sr. Nilo Pe-
çanha. 

O nobre deputado como que acreditando ser a opposiçãio com-
posta de irreflecU.dos que se iintimidam diante de animações, ani-
mou-se :a dizier que as provas haviam de vir e que, os que agora 
as solicitavam, haviam de se ver humilhados porque membros 
dessa o:pposição estavam compromettidos em um plano t enebro-
so que chegava até .ao assassinaito do Presidente d·a Republica. 

O -0rad•or convida o nobre deputa:d-0 a d·emonstrar, positiva-
mente, semelhante ·asserção, ·porque, deve declarar com toda a 
ho.mbridade, que no dia em qu e taes provas forem fornecidas, 
isto é, a prova de que membr.os desta casa tentaram assassi.nar o 
Presidente da Republica, rompel"á ·com elles a s·ua solidariedade. 

VOZES - Muito bem. 
O que é que prietende a Camara .em r.elação ao d·ebate que 

se agita neste m-0men·to? 
O nobre deputado o Sr. Cassiano do Nascimento e mais 

quar.enta membros .d.a opposição fizeram um requerimento soli-
citando d.o 1Sr. Presidente da Republica as provas e ·os d·ocumen-
tos •sobre que se ba;searam as su_as medidas de excepção. 

Justlficad·o esse requerimento, o Sr. Ar.istides Lobo apresenta 
uma indicação, na qual pedia essai:; mesmas provas, não por ln. 

requerimentos 
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terrueclio da mesa, mas por intermedio da commissão de consti-
tuiçã_o, legislação e justiça. 

Examinando essa differença, o Sr. Alcindo Guanaba.ra disse 
que a questão é de lana ca.prina. M.as. s i assim é, o culpado de 
ter occupado a attençâo com uma questão tão simples é o Sr. 
ArisUdes Lobo. 

O SR. ARTS'l'SDES LOBO - A questão é de fórma de processo 
parlamentar. 

O 1SR. Ou1EmA PrN·ro diz que si é de fórma de processo par-
lamentar, o nobre deputado tem em outras occs.siões, procedido 
de modo diametralmente opposto ao qu e hoje a.credita ser o 
regular. 

Assim é que na sessão de 20 de junho apresentou o se-
guinte requer.imento, pedindo qu e, por intermedio da mesa, lhe 
fossem remettidos todos os papeis relativos ao projecto de sa-
neamento da Capital Federal. 

Ora, si a questão é simplesmente de processo parlamentar, af-
firma que, apezar do nobre deputado negar, existe perfeita ana-
logia entre os dous r~querimentos. 

Em seguida lê i·equerimentos de membros da maioria pe-
dill'do informações ao Poder Executivo por meio ela mesa,. 

Assim, pergunta ao nobre l eader da maior.ia J)Or que acre-
dita que para uns casos é a mesa competente para solicitar in-
foTmações; emquanto que não o é para -O utros? 

O que a opposição ·não púde adrn ittir é a protelação que ne-
cessariamente terá Jogar si fôr aceito o alvitre d·a indicação 
da maiori'a . 

. O requerimento da minoria foi combatido em seus conside-
randos, mas a minar.ia abriu mão dos considerandos, mantendo, 
apenas, o Tequerimento. 

Leia a Camara com attenção o .requerimento da minoria e a 
indicação da maioria e ha de chegar a esta convicção: taruto a 

· maioria como a minoria estão de accôrdo que a. mensagem não 
contêm provas sufficientes. Mas, si a Camara ler com attenção os 
discursos dos nobres deputados da maioria sustentando a indi -
cação, verá que elles divergem em pontos capitaes. 

o 1SR. ALCINDO GUANABARA - o nobre deputado na cl·e con-
cordar que os membros da OPP-OSição têm o direito de emittir 
uma opinião, sem embargo de se acharem unidos. 
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O orador diz que não ha. duvida; mas em questões de certa 
ordem as maiorias como as minorias se reunem, discutem e afi-
nal concordam no modo de encarar esses problemas. 

O que é imperí-oso dever affirmar a.o paiz é que a mensagem 
elo Presi d·ente da Republica é ·inteiramente deficiente. 

E lla trouxe uma novidade para .o orador - que é medico, 
mas que tem tido necessidade de folhear livros sobr.e direito cri-
mina.l - affírmando que o governo tem provas círcumstanciaes 
vehementissimas contra aqueHes sobre que pesaram as medidas 
de excepção. De facto, prova circumstaucí-al vehementissima é 
cousa que· o orador sa.be positivamente não existir; quando muito 
a prova circumstaucial pôde ser o que se cha:ma ·em dkeito -
plena, isto é, a rewnião el e indícios que se uuiformisam, con.stituin-
do um élo, um circulo de ferro. dentro do qual é impossível que o 
delinquente ou delinquentes escapem . E' pr.ec·iso que haja indicio 
seguro, ante o qual não reste a menoT duvida sobre a culpabi-
lidad.e do delinquente, pa ra que a prov·a circumstancia.I seja ple-
na; vehernentissima não ha; os indícios é que são mai s ou menos 
vehementes. 

Mas quaes ·os indícios a ll egaclos na mensagem'! 
A clesbragada e violenta linguagem da imprensa, a violentís-

s ima opposição que nem siquer poupava a pessoa do Vice-Pre-
sidente, qu e censurava viva e vio len·tarncnte todos os seus actos , 
até pessoaes, e -0s elos ministros elo governo, a sedição ela for-
taleza ele Santa Cruz, o movimento separatista elo sul de Minas, 
de Matto Grosso, ele S. Paulo e o manifesto dos generaes. 

Em todos os tempos a imprensa, assim da capital como dos 
Estados, f.oi sempre vi-0lenta .. A propria pesso·a do ex-imperante, 
o seu lar domestico e os ministros eram tratados em linguagem a 
ma.is desbra:gada e irreflectida e não poucas vezes menos justa. 
Não se lançou, entr-etanto, mão de meios violentos contra a im-
prensa, que deve gozar de toda a liberdade, respondendo pelos 
abusos que commetter de accôrdo com o Codigo Criminal. 

Não cornprehende meia liberdade para a ·i.mpreusa. 
Si o ma;rechal Florfano Peixoto se julgou aggredido no seu 

caracter de homem político e na sua pessoa priva-da, empregasse 
os meios que -0 Codigo Criminal lhe faculta. 

A m ensagem 'achou ligação ·entre o movimento do sul de 
Minas e a arruaça, o moti.m, a bernarda do dia 9 de abril. 

7 
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.Sabe desde sua in1iancia que é idéa dominante em uma parte 
de Minas a desaggregação, passan·do a ser a ca.p>ital do sul de 
Minas des'aggregada a cidade da CampaJ!lha,. De muitos annos 
d.ata essa .aspiraÇao. O movimf.tclto não si,ginifi cou sinão o des·ejo 
do governo central, assim como de muitos depu·tad<0s, ele clepor da 
governamentação claquelle Estado o Sr. Cesario Alvim. 

Ama aquella parte do terri torio minei-ro, onde tem muita8 
relações, onde a sua famil ia é numerosíssima, occupando villas que 
cidades, ·e sabe que essa idéa clominav·a ·o .espírito de muitos que 
têm o objectivo ·ele consti.tuir um n-ovo Estado; muitos outros 
apenas se aproveitara,m da idéa, como meio de intimidar o Sr. 
Cesari-o Alvim, obrigando-o a depor o governo, como acon" 
teceu. 

O admiravel é que o governo que liga aquelle movimento 
separaÚsta., á chamada sedição ele 10 de abril, tenha mancl·ado 
para Cucuhy, S. JO'aquim ou Tabatinga, reg·iões inhospitas, on-
de vão beber :a morte, os implicad.os nesta, e tenha galardoa.do 
os implioad.os no movimento sul -mi·neiro, como se dá com o 
chefe ele polici-a da jUjllta revolucionaria, o que é a'.'tn<Llmente de-
lega,do ele policia nesta capital. 

Que justiça .cUstrilmtiva ·é ·essa., pergunta o orador. 
Os factos d.emom;tram que o Sr. Presidente ela !le,publica, 

ligando os dous acontecimentos, estava contrariando o seu pro-
prio ·es•pfrito, não declarando que a conspiração ·era o l'esultado 
da vontad-e do miiüstro do Interior. 

Outra ligação que faz a mensagem é o movimenlo de Santa 
Cruz com os factos de 10 d.e ab:·ll. 

·.Si assim é, pergµnta estupefacto á Camara e ao gov·erno : 
como se explica a elevação do Sr. Almeida · Ba.ueto a marechal 
effectivo do exercito, s·i a .el!e a calumnia attribuia grande co -
participação em taes acontecimento~? 

Respondendo a l\m aparte de Sr. df'putado Valladão, que 
disse que a questão de S,anta Cruz não estava liquidada q·.iando 
houve a promoção; que o general Almeida Barr_eto era o n. 1 da 
sua classe e que o !óíovenno .entend•eu dever promovel-to (apez.ar 
de po·der .deixar de fazei-o), declara-se estatico diant a de taes 
palavras, porquanto q illustr.e deputado, que é um militar dis-
tincto deve saber 
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P<:.8sa :\ r eferir-se ao movimento de Matto Grosso, que se-
gundo affirma, resultou unicamente do sentimento de autonomia 
daquelle estado, ao qual r·epugnou absoluta, intransigetntemente 
acceitar o pr.esidente mandado de 'Pl'esente pelo poder central no 
actual systema, não pod.en·do portanto servir ·elle de indicio aos 
factos de 10 de abril, como quer a mensagem. 

Como a Camara acaba de ver resaltar do exame que acaba 
de fazer naquene documento do Pod.er ExecuUvo, os factos alle-
gados não podem constituir indicias vehementes ·para a pr.ov·a cir-
cumsta:ncial ·plena para o acontecimento de 10 de abril. 

Não entra na discussão da doutrina defendida pelo seu col-
lega de representação, quanto a immuni<lades parlamenta1es, a qual 
importa p!'ledominio do •executivo sobr·e o legislativo, por ser op-· 
portuno. 

Em tempo d1scutirá com S. Ex. a questão. 
Não deseja de modo algum prolongar o debate, tanto mais 

quanto quer a minol'ia. a quer a mai·ori.a, ambas as facções dese-
jam vo.tar o requerimento. l:Y.las aMirma ao paiz qu e ê com tris-
t•e2'a, com prnfunda magua que vê a R epublica infelicitada pelos 
governos que tem tido. 

O que profunda magua lhe causa é ver esta pobre Republica, 
na infancia ainda, suj ~ita aos •embates d.as .paixões, á violencia 
dos odios, quando queria ver paz .e concordia. 

Faz V·Dtos p·ela ·fe l.iód·ade .cJa Republica. No dia em ella .pe-
rigar, todos os republicanos sinceros, historicos ou não, estarão 
unidos por um s.õ pensamento para salvai-a. 

O S&. PnEsrnEi-'.l'E - Tem .a palavra o •Sr. Leonel Filho. 
O SR. LAMOUNIEH (p ela orclern) - Requeirn o .encerramento 

da d.iscussão. 
O •S R. · PRESIDEN'.l'E - Logo que o Sr. Oliveira Pinto terminou 

o seu discurso dei· a .palavra ao Sr. Leonel Filho. Requerimento 
de Nesse momento o Sr. Lamounier podiu a palavra pela orderu 

e reque!'leu encerramento da discussão. Entro •em <luv.Lda si, te'll- encen·amento 
do daido a palavra ao Sr. deputad-0, devo submetter á votação o 
requerimento de encerramento, antes de fallar o nobre d·eputado. 

o SR. LAMOUNIER - Peço a palavra. 
O SR . PRESIDENTE - O requerimento não tem discussão, vou 

submettel-o á votação ; si a Camara entend·er que se deve encerrar 
a discussão, .aipprovará ·O requerimento. 
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O SR. Z 1UIA (pelei ordern) - Sr. presit.len·te, permitta V Ex. 

que pcr11dere, qu e nada tem V. Ex. que submetter á delibera-
ção da easa. 

liJ' dos eslylos cm todos os tempos, que d·~sde que o orador não 
t enha começado o díseurso, t em l agar o r equerimemto tle encerra-
mento, o qual é votado de ·preferencia a qualqu ar outro assumpto. 

-S'i o requ erimento nã10 passa, -o orador tem a palavra, mas 
desde que passa, não ·pod•erá faUar. 

O SR. P1msrnEN'l'E - Vou submetter á votação o r equ.erimentu 
de encerramento. 

Rejeição do .consultada, a Camara não approva ·o encerr.amento pedid.o pelo 
requerimento· Sr . Larnouni·er üodofr·eclo . 

Continúa a 

ü S1t. J 01.i.o L urz ( emn energia) - Fique consignado que a 
maiori·a não qu er encerrar a discussão. 

Cc111tinúa a discussão dos requerimentos dos >Srs . Cassiano do 
Nascimento e outros, At·istides Lobo e ·outros, Lamounier Godo-
fredo, etc. 

O SR. .LEONEL IULHO - Subindo a esta tribuna, prometto, 
discussao dos ne.lJ a püuco me ·demoqnei, mesmo porque não era m inha intenção 
\•equerimento• tomar parte n•o presente debate, JimHand'O -me a votar silenciosamente 

o requer'imento apresen,tado pelo eminente republicatno, r epresentan-
te nesta Gamara do Distr:ict.o F ed·eral; r .equerimento ·esse, .Sr . .pre-
sidente, que, no meu entemder, clev8 satisfazer pl·enamente- ás .exI-
gencias da opposição, que diz querer conhecer as pro-
vas jus tificativas do acto d,e 10 de a.bril do corr.ente a111no, que 
clecr.e·tou par.a esta ca11M.al 'º .estaclo de sitio, ·e o d·e 12 .do mesmo 
mez, que deteve nas rortalezas e desterrou para diversos pontos 
do territorio nadonal .alguns do8 llússos concidadão!:!. 

Prooedimen to correcto, <ligno, procedimento nobr.e, Sr. presi-
dente, .es•S·e da oppo.s·ição, que quer provas para julgar; procedimen-
Lú que, além de tud·O, está de accordo com o pensar de todos os 
membros desta casa, ond·e, fazen<lo justiça aos sen-timentos dos 
r·epresé<!ltantes da nação penso, não h.:;t siquer um que pl'etendesse 
en·capar actos ·de tyranni·a, caso fossem ·pra ti c·ado.s. (Apoiados.) 

Pela minha .parte direi que no dia em que eu, amigo do go-
v.erno, tivesse necessidade ·de justificar d·espotismos, abandonaria 
&sta cadeira, antes que deshonrasse o meu passa:do de luta pda 
Republica. (Muito bern.) 

Procedimento corr.ecto da -opposição, disse ·eu, Sr. presid·en·te, 



93 

querendo provas para julgar; mas por -outro lado, procedimento 
extranhavel, quando de uma questão tão simples, que não pód·e 
ter 'Cl.uas soluções em !face dos prh1cipfos d.o systerna po.\itico qu•e 
i·naugurámor:;, em llice ,fü, codigo qU t l'égub a m::.,t•cha dos nossos 
trabalhos parlamentar.,es, p r etende fazer uma ques.tão oomp-i'tcada, 
intrincada, complexa, cheia de incidentes, com o firme proposito, 
talvez, de fazer opposição a si mesma, embaraçando a passagem 
do r•equer.irneuto. (Apoiados.) 

Procedimento nobre; mas ppocedilllento extranhavel esse ·ela 
minoria, qu·e está prejulga.ndo factos qu e não conhece, tanto que 
exige e-sclarecimentos (apoiad'os), prejudicando ass im, l)erclôem-
me a phr..as·e, altos interesses d.o .paiz, interess.es que ella mesma 
diz sagrado, daquelles que nas fortaleza.s ou no desterro ·esp·aram 
com ancieclade, não a notic.ia dos triumphos oratori-os a lcançados 
pelos paladinos que por elle.s se batem neste par-lamento, mas a 
solução pr.ompta ·e ·effi,caz ·d.a causa, que estJá entregue ao juiz do 
paiz. (Muito bem.) 

Todos os que .exam.i.naram a presente ccintrovernia em face 
do nosso direito parlamentar, os qu•e, com anim-o calmo e des-
prevenido, teem assistido .ao deba:te travado nes-ta casa, os que 
attendemrn ao luminoso e juridfoo discurso a;qui .pronunciado pelo 
illustr.e repres·entante ode Sergipe, cujo nome peço licença pa.ra 
d·eclinar, o 'Sr. Felisbello Freire, ch·egaram de oerto á oonclnsão 
de que á Gamar.a, por intermedio de .s.ua commissão ·de constitU'i-
ção, l<e'gislação e justiça, é que assiste o dir.eito de p edir ao gover-
no os documentos .precisos para .o julgamento da constitucionali-
dade ou não constitucionalidade dos actos relatados na m ensagem 
do Pres·iclente ela Republica, a fim ele saber si os motivos que deram 
Jogar ás medidas cl·e excepção, tomadas na ausencia do Congresso 
Nac'ional, são ·ou não procedentes. (Apoiados.) Não é .preciso, Sr. 
presi.dente, r ecorrermos ao direito e legislação dos pJvos cultos 
para darmos resposta aos argumontos formulados pela opposição, 
pois que a materia do requerimento, parece-me, está r esolvida no 
proprio r egim ento da casa. Nenhum assumpto se tomarã em consi-
deração, na Gamara, sem que primeirn se tenha mandado a uma 
commissão ·para .sobre ·ell e intepO'r seu parecer, ·exceptuando-se desta 
regra, estabr l r cida no art. 167 do Tegimento interno, apenas as 
r esolu ções sobre a prorogação das s·essões, .res·oluções qu e entrarão 
Jogo em discussão. Demais, sómente as commissões, segundo o art.44, 
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do citado regimento, ipoderão .exigir dos min.istros de Estado, p.or 
intermed.io do 1° secr.etari·o da Camara, .todas as informações qu•e 
1hes forem necessarias para desempenho ·dos seus trabalhos, não 
poderrdo haver demora que prejudiqu.e o res1pectivo andamento; 
e, tambem, poderão requerer, pela mesma fórma, que ·Se convM•em 
os ministros para cc1!lferirem com ellas em qualquer ·objecto que 
julguem preciso . 

Não é, Sr. presidente, intuito -do •governo furtar-s·e ao cum-
primento d·e seu dever, tanto que o Sr. ministro da justiça, cu ja 
presença fôra requisüada pela commi·ssão do ·Senado, a fim de ou-
vir _de S. Ex. .i.nformações r elativas aos acontecimentos que pro-
vocaram a:s medidas ele excepção constantes d·os decretos de 10 
e 12 de abri-1, comp·aDeceu á reunião ·da mesma co=i·ssão e, cl·epois 
de ligeira exposição verbal, fez-lhe entrega de numerosas ipeças 
elos dif.ferentes inqueritos e dilig.encias promovidas ipelo govenno, 
não só quanto aos .reiferídos acontecimentos, como qu.anto aos da 
fortaleza de Santa Cruz. (Varias Srs . deputcidos tro carn avartes.) 

10 SB. OLIVEIRA PrnTo - O Senado não é comipetente para i1;Li-
dar o debate desta qu~stão. . 

O SR. LEoNEL FILfI•O - Não se triata ·d·e •saber agora qual é 
o ramo do P.oder ·Legislativo competente para iniciar u debate; 
o que estou demonstriJindo, alludindo •á presença -do mi\nisüo, rpe-
rante a co=i'Ssão de l·eg.islação, constituição .e jusüça do 1S.enado, 
é a correcção do governo, que nã,o pretende •esquivar-se ao cum-
primento de nenhum dos seus dev.e!'es. (Apoiados.) 

Não quero, Sr . • pref!í.aente, alongar-me na -discussão dos Teque-
rimentos, maxime porque, por toda a parte, se encontram destro-
ços dos argumé•ntos aipresentad.•os .pela ·OIPPOSição. (Avoiados.) Co-
mo, :porém, a questão foi desviada do seu verdadeiro terreno, para 
a discussão da mensagem do Vice-Presidente da Rep1;:1hlka e, como 
si estivessemas nos tempos ·do parlamentarismo, i1os tempos das 
intel"pellações, alguns dos ·illustrados membros da minoria, no ar-
dente d"esejo de fazereJll opposição ao actual governo, trouxessem 
a terreiro a divisão de Minas, tend·o o nobre deputado 1,que m e 
precedeu na tribuna, incriminado o gov.e1,no ·e nomeadamente o 
ministro do interior, pomo respon'Sav·e~s .pelo movimento do sui 
de ·Minas, ju.lguei ·do IjleU -dever subir a esta tribuna, s·em atten-
der, embora, á magnitude do assumpto mui -superior sem duvida, 
ás minhas forças. (Nã9 apoiacios geraes .). 

Garanto, <porém, 1Sr. pres·id.ente, que sómente um illllperioso 
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dever .de patrfoti-smo, um enorm e e forte amor á causa republicana, 
á qual desde o inido da mi1nha ed ucação civica votei "toda a dedi-
cação, me 'obrigariam a occupar, p·r.esentemente, a attençã0 desta 
c:i,mara com os facto.s que deram lo'g,ar ao mov·imento divisio.nista, 
operaid·o n'O sul do meu estaclo. 

Quizera, Sr. p!'esidente, não ter jamais obr.igação d·e vir, pe-
rante a repr·es.entação nacional, tratar de semelhante assumpto, por-
que teria, oomo ag·ora, n.ecessidade ·de 'Pl'O·testar contra .despotis-
mos em minha terra praticad.os em nome de um governo iUegal 
e injusto, que, unico dos estados da União BrasHeira, conser vo u-se, a té 
hoje, 30 de maio, para vergonha da historia de Minas, amarr~ · 

ao Caucaso do at,tentado de 3 de novembro. 
'Ü ·SR, FERREIRA BRANDÃO - Apoiado' 
O ORADOR - Quizera, Sr. presiden·te, não ter de occupar 

desses facto·s, 'Porque terei necessidade de, violentando os meus· 
habitos, accusar alguem. . . (Tro cam-se rnuitos apart es.) 

Os Sns. FEtmEIRA BuANDÃo, A . rSTOOKJ.EH, LAwrouNIER e G. CHA-
VES trocam diversos apartes. 

O SR. L10:0NEL FrLT-Iio - A eXJpJ.oração, porém, que ora faz em 
dos facto,s occo·rridos no su.1 de Minas Geraes, .par.a fundam entar 
opposição ao aotual gov.erno, 'Obriga-me, Sr. presidente, a nãio ser 
livre, neste momento. 

Além disso, uma V'DZ mais ailta .que a da mil!1b;a habitual con-
descendencia m e impõe o r.igor·OS'O dever de em nome <los gran-
des pri·ncipfos democraticos, .em nome da v.erdade histoTica, em 
nome dos creditas da minha .terra, em nome do brio, da honra e 
da dignidad e d'OS ·illustres cidaidãos que andaram envolvidos na-
quell e movimento vir, com a independ.encia que nwnca faltou-me, 
nos t empos mais .tempestuosos como nos ma:is calmos da m inha 
vi·da de cidaidão, mas sem odi·os, sem coleras e sem rancores, tra-
zer ao 'Paiz a exposição .exacta dos :Eaotos que fizeram com que, no 
dia 2 de março do ·coTr·ente anuo, to.do o mundo a>:f\f.ic;~al e gTande 
numero de officiosos se abailassem .de Our o Preto e cahissem de 
chof.r.e, carregados de armas e munições be!J.icas, sobr·e a mais 
formosa parte do Estacio ·de !Minas ... 

O .SR. FEHRffilHA BRANDÃO - Uma verdadeira horda de bandid : J 

ca.pitameados por bandidos de casaca . 
O SR. L•;oNEL FILHO. . . prom'ptos ipara massacrarem os filhos 

do sul, que tiv·eram a ousadia de sonhar com a autonomia do seu 
terr itorio, afiro de libertai-o da tutela de um governo •inep•to, que, 
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cumplice {:Onfesso d<o crime ele 3 de novembro, nã:o meueda mais 
a honra de dirigir os des<tinos ·de um .ostado, que itinh•a IJ1ia s.ua 
historia 1poliLica um passado immaculado a zelar . . (Muitos avar-
t ea.) 

Os •SHS. FlJ:HHEIHA B~tAND;i.'O , STOCKLEH E OU'l'lloO - Apoiado. 
O SR. LEONEL FILH'O - A simples -exposição dos factos, Sr. pre-

sidente, não só provarã ã saciedade a pur-eza d.e intenção dos divi-
sioni·stas de 1Minas, -como jus•tifica.rã plenamente o goverono do ma-
r echal Fl-oriano P-eixo.to, com referencia ao mesmo movimento. 

Antes de mai·s nada, cumpre-m e declarar qu e n E!nhuma parte to-
mei •no•s factos ocoorri dos na cidade da Campanha, dos quaes, en-
tr.etanto, fui testemunha de visu. 

o Slt. FERHEIRA BRAND.Ãio - E' verdade' 
O SR. Ll!lONEL FILHO - E .para proceder com leaàdade, cum-

pre-m.e tambem •declarar que, si não tomei parte no movimento 
divisi0onis'1:a, é porque ju1guei que antes devia ser feito pela pro-
pa;ganda activa, que trar.ia resultado "incontestavel ; sempre pensei 
que a divisão de Minas, idéa não desvairada e anti-patriotica, como 
já quali.ficara.m, mas icJiéa nobre, elevada . .. 

o SR FERHEIBA BHANDÃO E ·OUTROS - Apo'iado. 
o ISR. PACIFICO MA CAHENHAS - Só a Campanha queria a di-

visão. 
O SH. FERHEJRA BRA NDÃO - Corno e de onde o sabe V. Ex. ? Ga-

ramto- lhe que o sul -de Minas i•nte-iro é pela ·sdp•araçãio. 
O St·c L!êONEL FILH * . . . idéa antiga, que tem por si a sancção do 

temp·o, fo'i e con-tinúa a ser urna necessidade indecHnaveL Não 
qu ero, ·Sr. presidE1J1te, e )lern tão :pouco é occasião de dizeT aqui que 
os grandes •e poderosos estados com população e territori•os vastos 
podem muitas vezes ser prejudiciaes aos i·ntere sses da fecl·eração, 
constituirem ameaças, 11rincipalmente quando ambiciosos vulgares, 
empo lga.ndo o poder, nep0es conseguem fundar oligarchias terrive'is, 
que (quem sabe?) não tr·epi.darãio amanhã, deante da v•erdadeira 
idéa separatista, si isso .for mister para o triurrupho definitivo d~ 
suas pr.e-te:nçces mallog!ladas. 

O Sit. FERREHtA BHA.i'(DÃo - Apoiado : é o caso d-e Minas. ( Gran-
cie sussurro que abafa a voz do, orador.) 

o SR, LEONEL FILHO - A divisão de M;\Uas, ISr. ;p,Pes-i-dente, é 
uma idéa antiga. Ha mais -de meio seculo os fi lhos do sul querem 
a divi·são ido seu territqrio, afi.m de que, bem admi.ni·strado, tome 
entr·<! os estados o Jogar a que ·tem d·ireito, v-o.r sua importancia, 
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fertf.lidade, posição geogra.phica e população, e P·ela indo1e ordeira 
e pr.ogressiva dos seus habitantes. 

E' oerfo, Sr. •PTesidente, que para aquel1a zona, onde a cada. 
passo se en:contram os mais pode1~osos elementos de p.ros~eridade, 
materia 1prima •para amplos desenvolvimentos das :industrias ma• 
nancial fecundo para a expamsão da activiüacle •e:U todas as' dire-
cções, :p.o.pulação labor.iosa e densa, que concorre com mai·s de 35 
por cento da Tenda •ordinaria ... 

O SR. ·FERREIRA BnANDÃo - Um verdadeiro paraiso. 
O .SR. ·LIDoNEL FrLHio . . . d.e nada tem seTvido aité hoj•e o go· 

verno com séde em Ouro Preto, que anno a anno vae esgotando oa 
recursos •orçamentari.os, .sem lembrar-s·e de que, •na carta geo'gra.phk-
do B.rasH, existe uma zona com -o n·ome de su l de Minas, que, ane-
mica, depauperada, ·ha de sempre, resignada, sujeitar-se ·á s·orte 
que os felizes do :p.o·der lhe teem .res·ervado ... 

O SR. FEtntEJRA BRAN01'i,o - Apoiado. 
O SR. LmoNEL FILRo - .A<lém de mui.tos publidstais notaveis 

que em todos os tempos, profundam ente, teem sustentado a 'idéa 
da clivi·são de Minas, sobresahem estaclistas de alto valor, que em 
varias épocas, na Camara dos Deputados, bateram-se por ·ella, sen-
do notadamcmte conhecidos os projectos que apresentaram os illus-
tres r epresentantes Francisco Ootaviamo, em 1854, Evaristo da 
V·eiga, Eretas, Joaquim Delfino, Conde de Beapendy, Cruz Machado, 
José d•e Alencar e outros em 1862, Americo Lobo em 1868, e nos 
tempos mais recentes Olympio Valladão. 

O Sa. GONÇALVES •CHAV s - No tempo da centralisação a idé8, 
da d'ivisão de Minas ·era legitima; hoj·e, com a autonomia dos mu-
nicipi•os, é anti-·patriotica. 

O S1{. FERRElRA BHANDÃO - Ora, é ·boa! E' realmente estranha-
vel esta ·ori·entação republicana do JfrObre deputado. 

9 .SR. LEONEL FILHO - O argumento de V. Ex. prova de mais; 
demonstrar.la, caso fosse .procede·n:te, a desnecessidade da f·edera-
ção. 

ü SR. ARISTIDES MAIA - A permanencia do g.overno em Ouro 
Preto, como capital do estado, é que vae fazendo com que a idéa da 
divisão seja uma asptração. 

o SR. FERREIRA BRANDÃO - Não apoiado. A se-paração inde-
pende da mudança da ·Ca'Pital. 

ü iSR . . LEONEL FILHO - Succintamente 1prnvado, ·Sr. presidente, 
que a idéa da divisão de .Minas não é 1n:ova, que não é desvairada, 
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que .não é anti-patriotica, mas •que é uma idéa antiga, que mai>s 
cedo ou mais •tard·e ha de ser Tealisada, queil'a ·ou não ;qu eiiia o 
poder, armado na .fortaleza de Ouro Preto, :porque a vontade do 
povo é lei suprema na R e·publica .. . 

o SR. FERREIRA BHANDÂ>O - MuHo bem; apoiado! A d.ivisão 
ha ·de fazer-se necessar·i·am~n.te. (Muito bem.) 

O SR. LEONEL FILHO ... v-oltemos, •Sr. presiden.te, a nos occupar 
dos ultimas acontecimentos hav·idos em Minas e da •p:arte que 
nenes teve o governo da União, injustam ente accusado de conniYen-
cia na .tenta,tiva de divisão, chegando-se a dizer, como se fez a,qui, 
que o Sr. min'istro dos Negocios da, Justiça fôra o inspirador do 
movimento. T·odas as v•ezes, Sr. p.resi·dente, que se accusa, deve-
se estar em ·estado de .provar .os artigos do libellJo, sob pena du 
ser considerada a accusação inepta - é regTa de direito universal. 
(Apoiados.) 

Como e por que foi o governo conniv.ente ·com a divisão do 
Estado de Minas? Como e por que fo1 o miuüstro Fernando Lobo 
o inspirador do movimento ? Seria porque o governo da União 
concorreu para a pacifiÇação daque!la zona, ou seria porque con-
cedeu amnistia ao.s implicados no mrov.i.mento? 

Si fosse .intenção do governo do 1Sr. marechal FJ.oriano Peixoto 
concorrer para a div i·sãp de Minas, não teria .eJ!e na vespera da 
~nvasão do tenri•torio ·do sul pelas forçaJs de Ouro P.r.eto, mandado 
inserir no Diario Official .a .noticia de •que nenhuma coparticipaçã:o 
tinha com o movímentq; noticia esta, Sr. •presidente, publicada 
por solicitação cio gener'fLl Cesario Alvim, que, um dos causadores 
do a.Jludido mov.imento, por sua desastrada politica : . . 

O .SR. FEl~HEJRA BRA;sn;fo -· Apoiado. 
10· SR. LEONEL FILHO . .. veiu a esta cap'ital, tremt!loo -de medo 

e de colera, :implorar do governo aux.füo para que o seu navio, que, 
na sua · phrase pittoresc11-. fluctuava, não se subme11gisse, com as 
suas espera•nças. ·Seria, !Sr. presidente, o governo da União tão 
inepto que fizesse essa fl·eclaração par.a, 110 dia seguinte, faltar á 
sua palavra escri·pta, ser desmentido pelo.s factos '! 

O ministro F·erna.nd·p Lobo, cuja opinião tem grande peso pe-
.rante o Presidente da ttepublica, consentiria que tal -d·eclaração 
fosse :feita com manifesto prejuízo da idéa que inspirara? 

·Estas simpJ.es d·nteqogações, .Sr. presid·ente, põem por terra 
todas as considerações tendentes a demonstrar que o governo da 
União fôra connivente com os divii;;ionistas de Minai;;. 
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O SR. \LA1110UNIER GouoimEDo - Esta ·deolaração d•ev.ia ser feita 
antes; perdeu o effeito depois. ('l'roca1n-se apartes entre os Srs. 
Lamounier e Branclão.) 

O rSR. LEONEL FILHO - Si 'º governo da União, Sr. presidente, 
qui~esse que a divisão de Minas .fosse uma realidade, a .ter.ia feito 
com os dous batalhões federaes, a cuja sombra se abrigaTam as 
armas de Ourn Preto; ba;&taria ·que não fizesse ·declaração alguma 
nos di•arios desta capital, ou antes qu& St .abstivesse d.e intervir na 
luta que ia ser travada, da qual sahiriam sem duvida triumphantes 
os amigos da Republica, porque combateriam inflammadvs pelo 
eterno am-0r de sua terra, ·presa de uma invasão 1injusta. (Muito 
bem; muito be1n.) 

O Su. FEll.REIRA BRANDÃO - Com ·ce:r.teza; não foss•e a prese1nça 
d.as forças federaes, e :a separação estar.j•a feita. 

o SR. LAM:OUNIER GOOOFREDO - Quando a força flederal ch·eg.ou 
ao sul de Mi.nas já o movimento tinha sido aba.:liado pe1as :llorças 
de Ouro Preto. E' p:r.eciso que se registre est.a circumstancia. 

O •SR. FERREJ;RA BRANDÃO - O no·bre de)putado commette um 
anachronismo histoTico : - a verdade é o contrario do que acaba 
de di!Zer. 

O rSR. 'LEomu. FJLHo - Quem disse isso ao nobre deputado ? 
Ai das f-OTças de Ouro Preto si ·entrassem em ·combate com os ci-
dadãos s.ul-mi.neiros, dispostos .a sacrificarem-se p.ela liberdade . .. 
(Apartes.) 

O SR. F EHREIRA BRANDÃO - Ser.iam completamente destruídos. 
Quem desconhece v que é o corpo policial de Minas ? 

O Slt. LEONEL FILHO - Passemos, Sr. presic1ente, a trat.ar de 
outro pon<to. Podiam os habit.antes do sul de Mimas, sem 10.fflerusa 
aos iprinoipios const'i.tucionaes, .promove.r a divisão do .seu territorio, 
usando dos meios empregados ? Não sou, Sr. presidente, um re-
vol ucironario, mas não treipidarei e.m res·ponder affirmativamente. 

o Sit. FERREmA BLlANDÃo - E responde muito bem; apoiado. 
De 1acto, tendo o presidente de '.\1.inas, Sr. g•eneTal José Ce-

sq,rio de Faria Alvim, adherido franca e cathegor.icamente ao golpe 
de estado de 3 de nov.embro, promett.Erndo ao dict.ador representan-
tes que, em nome da altiva, gloriosa e jamais aviltada até e·ntão 
ex-província .de Minas, viriam sancoi•onar os actos do governo, .ain-
da que tyrannicos, garantindo em seu tel.egramma que das suas 
urnas, denomin.adas livres, não ·lhe sahi.riam dissabores ... 



100 

O Su. F ERRErnA BRANfü'"º - O qu e foi· uma vergonha para o 
al t ivo estado ele Minas. 

O 1Stt. LEONEL FJLHO ... I'elucta111do em abandonar o poder, que 
não mais honrava. por seu proceder iucorrecto, collocou, Sr. 
presidente, o esta do de Minas fóra da fed el'ação. 

Os S1ts . A1nSTIDES MA1A, FEHHJ~lHA BHANDÃo e outros dão muitos 
apoiados . 

O SR. LA'-VlOUNlEH - V. E x . está chegando ao ponto, mostrando 
qu e a r evolução elo sul de Minas tinha por fim a deposi ção elo 
Sr. Cesario Alvim, 

O :Sn. FErutErnA BRAi'>füÍ o - P rotesto en ergicamente contra tal 
al eivosi a ; poss·o ga ra.ntir a o nobre deputado, sob minha palavra 
de honra, que nulllca cog.itámos da cleposiçã.o do Sr. Cesari·o Al-
vim ; pelo cc1M.rario, a sua perm a.nenc'ia no poder aiprov eitava á 
nossa ·causa. A verdade, p o.r ém, é qu e era mais .elevado :o nosso 
ideal. 

O Stt. LEONEL F ILHO - Nada sei desse negocio da deposição do 
Sr. Cesari·o Alvim; peço ao nobre d·eputado que m e ·Ouça. 

Ora, Sr. pr.esidente, ~ i, como demonstr·ei, ao estadü ele Minas 
presidia não a ordem, mas a anarchia, claro é que os habitantes 
do sul, amigos incondicipnaes da institu:ição irnaugura:da a 15 de 
novembr•o, tinh1am o dirE1i to, sinão o dever, de pTocurar salvar o 
principio fed erativn, desligando o seu territorio do governo revolu-
cionaria d e Ourn Preto, para lig ai-o pelos laços da solidanedade, 
como estado indep enden°t e, a.os demais ·estados da União bmsHeira. 
(A partes.) 

O Sti. iFERREJHA BitANl)Ã o - Minas estava, comü li.oj e está, com-
pletamente fóra da Uniãq. 

Para consecussão desr;e d·esideratum. Sr. pr0esidonte, contaram 
nã o só com o patrioti$mo r econhedd·o, com a vontade manifestada 
de quasi· todos os seus inµãos su.J-mineiros. 

o '8lt. FERRElllA BRA"j)ÃO - Ap·o'iad·O. As adhesões nos chega . 
vam de toda a parte aos milhares. 

O ORADOR - Como com a natural neutralidade ·do g·overno fol-
deral, que, nos t erm"JS d:;i. Oonstituição, não podia in,tervir com a 
força ipara ·acudi'r ao app ello do gover.no de Ouro Preto, que eTa 
illegal •e revolucionario . Mas, .entãio, di·râoo, procedeu inconstitucio-
malmente o marechal Flof iano mandando força federal ao the•atro 
da lucta. Gomo, Sr. ·prei:r idente, assim nãio havia de acon·tecer, 
quando os amigos da CUjU:PHcidaide do crime de 3 d·e noJvembr-o, 
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sempre ha.b eis no manejo de todas as armas, que trazem voLtadas 
contra os a dversari.os, nã.o trepidaram em dirigir telegrammas fal-
sos ao ministro rla agricultura, garantiudo-lhe qne os chamados 
se.dici.osos da Campauha tinham com a dynam.ite feito saltar as 
pontes da ·estrada de ferro Minas and IÜo? 

O .Sn. FERtUCIRA BHANDÃo - Apoiado! muito bem. Tudo que 
acaba de dizer o nobre deputado é a expressão fi.el da verdade. 

O SR. LillONIJ;L FILHO - Era ·dever, Sr. presidente, do governo 
garantir pela furç.a essa estrada, que, além de servir a uma z.ona 
importanti.ssima, sendo o vehiculo conductor da carne verde para 
abastecim ento desta capital, é mantida com grandes sacrifícios 
pel·os cofres d.a União. 

Esta foi, Sr. presidente, uma das razões determinantes da · 
presença da força federal no theatro dos acontecimentos. E. além 
desta, a mais poderosa foi garantir a ordem, impedk que o san-
gue mineiro fosse derramado, acalmar os animas, prevenir perse-
guições ... 

O Sic FBHREmA BHAKfü°\,o - Até se tiuha prometti·do ás forças 
de Mina.s, como despojo de guerra, o saque da cidade d.a Campanha. 

O SH. LAMOUNllfü - V. Ex. é susp.eifo, foi um dos oonsp·ka-
dores . 

iO SR. ALEXANDltE SrnCKLElt (ao Sr. Lcir1vounier) - V. i]Dx. fé 
qu e póde ser eonsid·erado suspeito . 

o Su. ARISTIDES MATA (ao Sr. L(imounier)-V. Ex. é que é 
suspdto. porque sus.tE nt:i u o g.overno de Minas, que adheriu ao 
golp 2 d·e Estado. 

O Sn. L1'lDN EL Fn,no - Como havia o governo da União, Sr. 
presidente, de cruza.r os braços diante do attenta.do de qu e ia 
ser virtima uma zon·a importantíssima do territorio brazi .. Jro? 

o SR. FERREIRA BRANDÃO - 1Sim, senhor: o saqu e, a que 
me r eferi e que não se effectuou graças á intervenção da força 
redera!. 

.O SR. LEoNJ•L F1LHO - Tendo o presidente de Minas collo-
cado o Esta.d.o fóra da federação . tendo vioJ.ado o compromisso 
tomado com a mão estenodi·da sobre o ·E'.'angelho, de defeuder as 
Constituições federal e estadoal, não tendo cora:gem de abando-
nar o supTe·mo poder , que já não lhe pertencia, os campa.nhenses, 
aproveitando-se da opportunidade que se lhes offerecia. 1110 dia 
31 de j.aneiro do corrente anno, reunido.s em numero superior a 
500 cidadãos, com acquiescencia -de gra,nde numero de municl-
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pios, proclamaram o Esta;do de Minas do Sul e acclamaram uma 
junta gov·ernativa., encarregada de, por meio da propaganda pa-
cifica, levar a effeito a idéa semi-secular da divisão de Minas, 
que se constituiria m Estado da União Brazileira. 

O .Sn. LA~rnuN11m - E a.s vi.olenóas e as arbitrariedades que 
commetteram '? 

O 'SR. FERREIRA BRANDÃO - O nobre deputado tem a coragem 
de fallar em violencias •quando o governo de Ouro Preto com-
metten attenta;dos de todo o genero contra os direitos do.s ci-
dadãos sul-mineiros, quando nos collocou em verdad•eiro estado 
de sitio?! O .nobre deputa.do está se tornando éco de uma ca-
lumnia e eu o desafio a proV"ar que os separatistas commetteram 
violencias. ( Cfl·ancie sussurro no recinto, que impeae de ouvir 
to cios os apartes .) 

O Sn. LEo:<rn, •FILHO Que violencias, que arbitrarieda:de;i 
siio essas? 

O SR. LAMOUNlEil -- V. Ex. está ·mal collocado nesta ques-
tão; ha de ter a resposta cOinveniente. 

O SR. LEONEL FILHO -t- E' preciso que V. Ex. saiba que 
nunca me coUoco mal em questão alguma. e que não me aterrará 
qualquer resposta que me der. Como dizia, Sr. presidente, accla-
mada ia junta g·overnativa, corno meio de defeza, para prevenir 
qualquer surpre:m do governo revolucionaria de Ouro Preto, foi 
organizado um batalhão pjttrioti-co que. garant-iria a ordem no 
n.ovo Estado ·e reipelliri•a a invasão que viesse do norte por or-
dem do pres~dente crimino~o. 

O ·SR. FERREIHA B1tANOÃO -- Invasão de barbaras sedentos de 
sangue e de pilhagem. C1legou o escamda.lo ao ponto de alis-
tar-se, por ordem do governo de Minas, a 5 e 10 mil réis por dia, 
trabalhadores de duas estritdas estipendiaidas pelo Esta.do. 

O .SR. LA11WUNIER - ·Esta junta, repito, commebteu violeri-
cias e depôz autori'dades . 

O SR. FERHEIRA BnANDÃO - Protesto contra essa inverídica. 
alleÚção do n.ob1'e deputado. 

O Sn. LEom~r. F1u10 - Garanto a V. Ex., Sr. presidente, 
como cavalheiro que sou, que 'é exacto tudo quanto acabei de 
affirma.r. 

O SR: LAMOUNJJfü - lj] eu garanto que a junta 'cornmetteu 
viol•encias sob a rninlla p·alavra de homem de bem. Hei de traitar 
dessa questão e trazer documentos. 
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O SR. FERREIRA B11A1\D.\o - A' pa.lavra elo nobre deputado 
o.yponho tambam a min·ha: não se praticou violencia alguma. 

O ·SR. LEO~EL FILHO - Quanto á primeira parte do aparte 
do nobre deputado, peço a V. Ex., Sr. presidente, licença pa,ra 
não responder; quanto á segunda, declaro á Camara que hei de 
pulverisaT o discurso rdo nobre deputado, representante de Minas, 
caso pretenda elle con-trariar as affirmações que !faço. Com.o dizia, 
Sr. presidente, a proclamação do Esrtado de Minas do Sul foi feita 
de modo ;pacifico e ordeiro, mas, em todo o caso, devia pro·duzir 
perturbação no equilib1'io dos negocios publicos em Mi.nas Ge-
rae.s. 

Corr·em, porém, os dias, e o .governo de Ouro Preto nenhuma 
providencia toma de ordem a reprimir o movimento, ou antes, 
o pesidente do Estado, ou por não querer entrar em accôrdo que 
ser1a honroso para os habitantes do sul, ou não querer, com a 
respo0nsabilicl-aide propria,, empregar a força para dominar o que 
elle chamava sedição da Campanha, resigna o pod·er, salta fóra 
do navio, que elle dizia e.star em ;porto seguro e, empunb:aa:tdo a 
am:aTTa, .deixa-o fluctuando sobre as aguas de um oceano de 
odi-os ! Abamdona o poder, . deixando •encarregado da tarefa .ardua 
de massacraT irmãos o seu substituto, que tambem cru:11a os bra-
ços, deixa correr os dias, nada faz para pacificar os animos. 
Cou.s:i, singu1'ar, Sr . presidente, depois de mais ele mez da pro-
clamaçã:i .de Minas do Sul, quando desta capita.l iam á Campa-
nha indivíduos que lá foram offerecer aos d·ivisio.nistas o seu 
concurso para que triumphasse a causa, que defendiam, indivíduos 
esse.s, 8r. presidente, alguns dos quaes foram implicaidos na 
conspiração de 10 rde abril, sendo que um delles segue nes '.:i mo-
mento caminho do des·terro, foi que o pTesidente de Minas des-
pertou do .seu lethargo, lembrou-se de que no sul do Estado que 
governava existiam cidadãos ·que iprecisavam ser exterminados 
para exemplo d·e todos que daquelle dia em diante quizessem 
ser livres. (Muito bem.) 

A força partiu, '8r. p-residente, pa.ra o sul de Minas, levando 
um contingente de mais de 400 praças, composto de força po-
licial, •de soldados d·o batalhão n. 31 e ·de patrfotas assalaria.dos 
tomados entre os trabalhadores de uma d·as estradas de ferro 
que gosa de favores do governo de M~nas . 

O SR. F1mREIR.A. BRANDÃO - Apoiado; a veTdade é essa. 
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O SR. L!!:G:" H Fi um - Nessa occasião partiu tambem para 
es1 a capital o Sr. general Cesario Alvim, que, como disse, veiu 
pedir . auxili o a J governo da União para o arliquilarn:ento de seus 
irmão s. til.o estimados em seus immorta.es manifestos! E a força 
de Ouro P" C to .. Sr. !Presidente, composta ele herúes, que ia1n co-
lh " r cor óás de louro e carva.lho na luta, frat1·i·cida, teve medo de 
ElltTar no t erritorio sul- mineiro; levou tres dia.s paTa vencer o 
percurso de. 170 kilometros, que na Minas and .Rio se faz em 4 
horas, ou antes, essa demora, Sr . . presidente, era porque se espe-
r ava a bandeira da misericordia ·que aqu·i eTa pedida. Publi-
cada no Di.ario O!ficial a moticia, a. qu e já me referi, e receben-
do·a os h erôes, d·Eu-se ordem de marcha •para o sul de Mim.as. 

Nrnsa occasião, 1Sr. presidente, t end·o a junta. governativa no-
tie;ia Ll e qu e seguia par.a Campa.nha força esta.doai sob o com -
rn a ndó de n~u coronel. prevendo ·consequencias terríveis da, luta, 
:1 ão querendo qu e a cidade de Gampa,nha foss e testemunha do 
massacre ·de seus filhos, retirou-se para logar conveniente, com 
mais de 200 patriota.s afim de impedir a i1nvasão da Camrpanha, 
o que facil lhe seria, c©rtando ·a r etaguarda ao exer cito esta.-
doai. 

Nessa mesma occasião, Sr. pres·idente, pa.rte em direcção a 
esta capital o deputado federal Dr. Ferreira Br.andão , portador 
de m ilhares de adh esões, fi!ITlla•da.s por cida.dãos sul-mineiros, 
afim de d emoJr~trar ao marechal Floriano Peixoto que a d·ivisão 
de Minas era vontade dp. ma.ior parte dos filhos do sul. Ch·2-
gando, porém, esse deputaclo á cidad·e de 'I'res Corações ido Rio 
Verde, afim de ·alli embi~rcar paTa esta capital, ass·istiu á che-
gada qa força estadoal, e13coltada pelo baitalhã.o federal n. 31. 

O Sn. ,FERR11nHA BRA NDÃO - A chegada do Aülas com os seus 
Hunos. 

O SR. LEONEL FILHO - ·surprehendido, fôT·a jprocurar o chefe 
d e policia, a quem pedira. explicações sobre a presença .das forças 
fed eraes all i, tendo em reSP'Õsta qu e era 'intenção do g.overno da 
União suffocar o movim~nto, como evidenci,ava-.se· ·do Jo1;1ial do 
Commer ci o. que mostrou- jhe, e em que vinha a declaração do go-
verno. 

Então o m esmo depu ta.do dirigiu-se aos seus arnigo.s para re-
htar-lhe 0 · occorrido ; sabendo estes da presen({a da força fe_ 
dera!, não querendo com ella ·combater, porque, nesse caso, luta-
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riam com a RepubUca, abandonaram as arma.8, tiveram abnega-
çã~ bastante, embora muitos C'om as lagrimas nos o-lhos, para 
deixai;em de dar combate ás forças de Ouro Preto. Não foraim, l:lr. 
presidente, encontrados com annas na mão, po.r isso que não 
se enfrentaram com as forças estaidoaes, não commetteram arbi-
traTi·ed.ade alguma. Admira-me, poTém, ter-se aqui · dito que o 
governo, não contente com a intervenção directa. ·no movimento, 
estava agora galar.d·oa11do os crimj.nosos. Que crime commetteram, 
Sr. [presidentJe? 

O SR. LAMOUNIER - Nã,o disse JJUe se esta.va galaTdoando 
crimino.sos, apenas disse. . . ·e Tro cam-se d.iv ersos al]artes entre os 
Srs . Lá,mounier, A . Sto'ckler , J!'errei r a Brandão, A. Maia e G. 
Chaves , 

O 1Su. LEONEL Ftr.Ho - Não quero, .Sr. presidente, me al·on-
gar mais na discus.são, não só porque prometti á Camara ser 
breve, como porque me parece ter mostrado perf•e-itame11te que 
os meus correligionarios, implicados .no movimento do Sul de 
Minas, no qual nenhuma parte tomou .o govern.o da União e 
consequen.t1emente ü mi..nistro do inteTior, procederam com pa-
triotismo e nenhum crime commetteram. Podia, ST. pTesi.dente, 
tr<atar dus outr.os factos, r·ela.tados na mensagem, mas como a 
hora está .aidiantada, fi.el á minha promessa, vou concluir, e fa-
zendü-o, peço a V. Ex. e a Camara, licença paT.a um desabafo. 

Seja-me pe'I'mittido, .Sr. •presidente, obedecendo á imposição 
da minha consciencia e á inspiração dos meus sentimentos de 
patriota, •eJ'.guer dos .tapetes desta sala a.s accusações arremess·adas 
contra o Presidente da Republica Brazileira, que, no m.omento 
historico que atravessamos, reprnsenta o primeiro salva.doT da 
patria e da revolução 1cl,e 15 de novembro. (A1J1)lausos .) 

Seja-me permitüdo ainda, Sr. presidente, responder a alguns 
dos oraidores que me preced·eram, o.s qua.es, abusando do norme 
poder das brilhantes intelligencias que •possuem, pairai11do uo 
mun.do das phantasias, inebriand.o a multidão com os pet'fumes 
tontieaidores ·e os matizes das flôres da eloquencia, saltando por 
sobre as baITeiras oppostas ás cegas cole.ras, abraçando, para acc-
cusarem, maximas dos tempos da inquisiçãio, pretendeiram per-
turbar .a serenidade desta discussão, atirand·o maldições e ultrages 
sobre a fronte do restaurador do direito, ha bem pouco tempo 
aviltado, aniquila,do. (Muito bem; muito be1n.) 

8 
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Ouvi, 'S1·. presid~ute, com grande magua, a.s palavras que 
saiüram dos labios do illustre represeutan·te do E-stado da Para-· 
hyba, um dos deputados, sem •duvida, .de mais talento desta, Ca-
mara, quando affirmou que. o Pr.esidente da iRepubli·ca estava 

matando a fed•era,ção a golpes de sabre e a tiros de canhão. 
O Sn. BuLHÕES J41!DJ:M '- O illustre dépulado da Parahyba 

referia-se .ao golpe de 3 ele nov embro. (Não wpoiacio's, viva oon-
testciçao da parte da mA.noria.) 

O Sn. LEONEIL FILHO - Mas que importa, •Sr. presideinte, ao 
marechal 1Floriano Peixoto que seja elle o alvo desses juizos pre-
cipitados e injustos? Quem, como clle, nos campos de bata.1-ha, 
ba,rateando o sangue, atirando a vida aos vae-vens ela sorte dos 
combates, tau tas ve.z0S salvou a honra nacional, conduzindo sem-
pre a bandei-ra brazil eira .por entre os gritos de alegria e ao som 
festivo dos hymnos da, victoria; quem, como elle, no mo1n:mto 
treml&ndo i:m ·que .a liberdade morria, conseguiu arra-ncar do se-
pulchro esta Constituição tão decantada hoje pelos nobres mem-
bros d.a mino:ria, que comnosco a viram amortalha:da nas dobras 
d·o decreto de 3 de n tjvembro (muito be1n, muito be11i) ; qu em, 
corno elle, esmagando embora em seu coração d·e patriota os sen-
í.imentos de piedade e benevole.ncia, livrou a ,Republica do a,ssal-
to de 10 ·de abril; quem, como elle, está governando com a Con-
stituição ie .as leis; ql\em, como elle, coopera comnosco par.a a 
grandeza .da pailria, ... níio pód.e t er mooo do juiz0 dos coilltempo-
raneos e nem elo -elas ~erações futuras, porque sua vida publica, 
com seu 'Passado de g)oria, ha de, sem sombras, reflectir nesse 
grande espelho que se chama historia, symbolo tamb em da con-
sciencia do povo . (Muito bem; mitito bem, o orador é miiito f e-
l'icitádo por seus c0Uega13. ) 

O SR. FERREIRA -BRAND..io - Muito bem. O orador narrou fie l-
m ente os acontecimentos do Sul d·e Minas. 

O .SR. ARTHUR •ItIOS - Sr. presidente, comprehsndo que 
a Gamara tem pressa ele votar (arp1Jiados); o deba.te, apezar de 
brilhante, tem sido alongado demasi·aclamente. (Apoiados.) A Ca-
ma.ra não se assuste com .a minha preseinça na tribu.n·a, que será 
passageiTa : venho apeµas justificar um r equ erimento. 

·Sr. presidente, dep:ois desta longa di.scussão, a qll!e tem as-
sisti-do a Cama:ra, ·conyenci-ID e de qn:e tanto o governo, como a 
0 pposição, estão ele inteiro a,ccôr·do quanto .ao fundo da questão. 
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Governis tas e opposi'Cionis tas .pr·ecisam de documentos, pa,ra que 
poss am ser juizes cJ.o acto que 'estabeleceu o estado de sitio. A 
questão é de fórma. A opposição p ede fostes dooumentos ]Yor um 
modo qu e chegados elles a este r eduto a: mesa não "OS mrunda'I'á 
a, uma commissão, mas a quem fez a .requi.sição (apoia.dos.) 

17 A m aioria que·r ·qu e a commi.ssão de constituição e justiça, 
tendo em vi s ta a mensagem do Vice-Presi•dente, requisite taes 
do·cum entos, si os julgair necessarios. 

N ão 'lne par·ece isto muito regular, muito regimental, por-
qu e o oTgão da ·Ca.m.ara, para com todos os outros poderes, , é 
a m:esa. 1Sei que o 'regimento determina ·que as commissoos .da 
Gamara, s·empre que pl'edsa:rem de esdarecimentos, se dirijam 
ao Poder Executivo solicirtando-os. 

Mas, esta disposição regimenta.! refeTe-s·e aos negocios coT-
r entes, que constituem materia de exame ou estudo or.dinario 
pelas respectivas comnüssões; são i.nformações a .respeito da 
confecção dos orçamE111tos e a commis·são ha de dirigiT-se ao mi-
nistrn da fa.z·end.a, assim como a commissão d·e marinha e guura 
se dirigir.á ao ministro da guerm em materia sujeita á sua ju-
risdicção. Agora não ; trata-se de um facto importante, ex·cepcio-
nai, qu e affeot!'l. hão a, uma commissão, não a um ramo do Poder 
L egislativ.o, mas ao Congresso. 

Acho, Sr. pl'esidente, que sem elhante materia exige outra se-
veridade de pr.ocesso ; acho que estas informações só p•odem ser 
r equisitadas rpoT intermedio da, mesa. 

Pó.de .ser, Sr. presidente, que eu esteja em e1rro, mas m e pa-
rece que o r equerimento que apresento, justificado como o acaba 
de sea-, €stabele9e processo mai-s methodico p'a:ra a questão. De-
vemos ter em mente qu e frrmamos um p'1:ecedente para caso de 
tanta magnitude; elle •deve ser estaibelecido com tod"O o criteirio, 
com tod.a a .corre·cção . Não devemos ter dissenções nesta discus .. 
são; .devemos enca:r.al-a corno a obra do presente p·ara gara,ntia 
do futuro. (apoiaclos.) 

O meu r equerimento é o s·eguinte. (Lê ) : 
Sr. Presidente, a illustre opposição mostrnu ·desejos de qur>, 

para dar parecer sobt'e a m a.teria, fosse nomeada urna commissãu 
especial e citou, corno precedente, o que se fez com a grave ques-
tão das Missões. Parece-me que não ha inteira applicação ao caso 
:y:ertente. A questã o da,s Missões exi-gia um esitudo tão comple:i:o, 



Requerimcuto 
elo Sr . HioR 

Encerrnmeuto 
da discussão 

ios 
tão complicado e tão longo qu e devia occupar eXJclus·ivamente . .-a 
attenção .da tCamrur-a (apoiados), tanto assim que ella se devia 
prol•ongar, como se prolongou, por muitas seman:vs, porqu-e era 
preciso compulsar do·cumerntos antiquíssimos o compulsar differen-
t es caTtas g·eographica.s. 

O SH . .ARrs1•1DES Louo - Tampem era predso at-tender apti-
dões complexas. 

O .SJt. ARTnmi Rrns - Mas a questão .actual, a.pezar da sua 
impo.r•tancia, ·é uma questão de •curt,o exame, porque o e.studo de 
seus docum entos não póde abranger muitos dfas . AJ.ém disto , 
como .diz o · nohre deputado pela Parahyba, a, opposiçã.o n ão faz 
questão desta demora. 

o SR. CASSIANO DO NASC1l\IENTO: - F azsmos questão das pro-
vas. 

· O SR. ARTHUR Rros - Por conseguinte, terminu, mandando 
á · mes-a ó meu requerimento, e pedind·o desculpa á Gamara por 
fer occuprudo a sua ·preci<o.si attenção. · (Muito bem.) 

Vem ·á r;nesa, é lid-o, 1 apoi:xdo •e posto eonjunctamen.t e em dis-
cussão o s.eguint·e r·equerímento: 

Requeiro que a me«1a ela Camara requisite• do Pocle.r Ex·e-
cuiivo os documentos que motivaram a decr etação ·do •estad.o de 
sitio e as medidas ele repressão tomadas p elo m e0smo poder, e, 
recebidos taes ·docum entos, envie-os á commis·são de cousti.tu·i-
ção, legislação e just.iQa pa ra, com u.rgen cia, dar pare{!er sobre a 
ma teria . 

. s. LR. - Arthur Rios. 
O · Sn. CARLOS 1GARc1.i1,. ('JJPlci orcleni) - Sr. pJ·esidente, jµ.lgo 

que o debate e.stá por derµais esclarecid-0 .. . 
o SR LAMOUNIER iGODOFI\EDO - Ha pouco nfw o estava. 
O SR. CARLOS GARCIJ\... . . ·e que . urge trtar quanto antes de 

dar-lhe uma <Solução. Assim :peço a V. Ex. que consulte a casa 
sobre .si se deve encerrar -0 debate e pr-oceder á votação dos re-
querimentos. 

Consultada a Camar.a appr.ova o encenamento p edido. 
O SR. ARISTIDES Lono (veza orclern) - .Sr. Presidente, pedi 

a .. palavra pela ordem para certificar a Gamara que o r eque-
rimento offer·eciodo pel•o nobre deputado pela Bahia está ele peT-
feito accôrdo no fundo cpm o pensamento da mairia da Camara 
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desde a a.presentação da indi.cação que tive a honra de offerecer 
a esta casa. 

Já declarei que .n·o ponto ca·pital esnavamos de arcôrdo; a 
questão era 'de processo. 

Des·de que o nobr·e deputado m e indica que os documento~ 

sejam pr E sen.~es á commissão de constituição, legislação e jus-
tiça desapp:M·ece a supposta divergrnria .:?ntr c, a maioria e a 
oppo·sição. 

1De accürd·o, porém, requeiro prefercncia na votação para o 
requerimento do Sr. Arthur Rios. 

o SR. CASSIANO DO NASCIMENTO (1J 6'lct ordem) - Sr. pres·i-
dent·e, o pensamento da opposição n·esta casa era fazer com que 
viessem á mesa da Camara documentos, provas, informações para 
justificar os actos do governo e firmar o precedente constitudonal. 

FeJtizmente a questão chegou ao &eu termo porque não tinha-
mos em vista desconsiderar a commissão de oonstituição e legis-
lação na qu al t emos dfatinctos collegas, companheiros e amigos. 

Aceitamos •o pedido que acaba de ser feito. 
'l'ambem r equeiro que se dê preferencia na votação ao re-

querim ento do Sr. Arth ur Rios, como o acaba de soli citar o no-
bre deput3do pela Capital Federal. 

o SR. LAMOUNIER GOD01"RfüDO (vela ordem) ·Sr. presidente, 
á vi.sta dos abraços agora tr·ocados entre a minoria e a maioria, 

'peço a V. Ex. que consulte a casa sobre si consente na retirada 
do meu requerimento. 

VrJZES - Não é preciso; é desnecessario. 
Oonsultada, a Camara concede a r eti'I'ada ·pedida pelo Sr. La-

mounier Godofredo. 
Consultada, a Camara approva a preferencia pedida pelos 

Srs. Aristides Lobo e Caissiano do Naiscimento, para o r equeri-
mento do Sr. Arthur Rios. 

Em se.guida é pos to a votos e app1•ovado o requerimento do 
Sr. Arthur Rios, apresentado na sessão -de hoj e. 

Na sessão de 31, sob n. 35, officia-se ao Poder executivo so-
licitand·o á mesa a r emessa dos documentos. 

Em 1° -de junho foi coromunicado pelo ministerio da justiça 
que seriam enviados os documentos logo que fossem devolvidos 
;i;o Poder 1Executivo pelo Senad·o. 

4,pprovação 
do requerimen-
to do Sr. Rios 





NOTA: 

AINIV- OS ACONTEOIJ\.IEN'l'OS DE 10 ·DE ABRlL 

Projecto n. 22 (do Senado) 

Em 9 de Junho é enviado á commissão de constituição, le-
gislação e justiQa, que em 20 deu 'paiiecer n. 22 A, com emenda 
a.pprovando os actos do governo e voto ern' separado da mino-
ria da conm1 is1;ão, propondo que se con vi ele o Senad·o para, r e-
uni d-o á Camara, da.rem ambas as casas do Congresso .cumpri-
mento ao disposto no art. 34 n. 21, ·ela Constituição. Em 25 EJntra 
em 2° discussi.i.o. Oram os Srs. Marco!iuo Moura e Costa Ma-
ch1aclo. Em 27 ora. o Sr. Epita.cioo Pessôa. Em 28 continúa o Sr. 
Epitacio Pessôa.. Em 30 ora o Sr. 'Erico Coelho. Em 1 cie Jtilho 
continúa o Sr. Erico Coe·lho. Em 2 ·O Sr. José Mariano r equer o 
encerramento da discussão. E' rejeitado . Suscita-se questão de 
ordem. em qu e tomam pa:rte os Srs. .José Mariano, Azeredo e 
Zama. Continúa a discussão. o Sr. Oliveira Valladão apresenta 
emenda. Ora o Sr. Julio -de Mesquita. ·Em 4 são apt'esentadas 
emendas. Oram os Srs . Jull-o de .Mesquita e Felisbello Freire , 
Em .'í oontinúa o Sr. Felisbel.lo Freire. 'Em 6 é encerrada 
a •discussão. Em 7. por occasião de proceder-se a votação, o Sr . 
Zama requer preferencia para a emenda da maiüTia da com-

niissão. Suscita-se uma questão de ordem, na qual tomam parte 
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os Srs. Cassian-0 do Nascimé•nto, Arthur Rios, Framcisco Gly. 
cerio e Augusto de Fr.eitaii. E' aipprovado o r equerimento. E' 
rejeita·d·O o reque.rimento de votação nominal do S!'. lndio do 
Brasil. Em 15 o S-r. Lamounier Godofredo requer votação nomi-
naJI. E' rej eitado. ·E' approvaida, a emenda da maioria da com-
míssão sobre os actos elo governo. São igualmente approvadas as 
emendas substitutivas do Sr. Severino e p.rejud.fcaida, a · do Sr. 
Vanadão e da minoria da commissão, constante ;:lo vrilo em se-
parado. E' aipprovado o a.rt. 2". O projecto é enviado á oommis-
são para r,edigíl-o para 13" discussã'O. Em 19 vae a imprimir a 
redacção sob n. 22 B. Em 22 entra em 3• discussão. ·E' ·encerrada 
&em debate. ·São apprnvadas as emendas e ,r emettidas á oommis-
são 'Cle •r edacção sob •n. 22 <C. Em 2S ·eu ira em discussão. Ora o 
Sr. Bellarmino de Mendonça., que nfferece emendas. Oram os Srs. 
Zama, Camtão, Leovig'ildo FilgueiraR e Francisco V·eiga, reque-

r end·o es te que, appTovaida a redacção final, s@fa o proj ecto re-
mettMo ao Senado em duas Pl'OJ;Yos ições distinctas. Oram os Srs. 

Costa Machado, Glyceri,o e n. de Mendonça. A r equerimento do 
Sr. Aristides Maia é encerrada a discussão. São rejeitadas as 

1 
emendas, ficando vrejudicado o requerimento. E' a,pprovada a re-
dacção. E' <l·evolvido ao Senado o projecto. 

Em 8 de agosto volta o projccto com indicação propondo a 
separação. E' enviado R commissão de constituição, legisla.ção e 
justiça, que em -'l apresenta parecer n. 50, aceitando o ·alvitr e 
vr-oposto p elo S ~mado . ·São apresentada.s as r edacçõe·s das duas 
proposições e a:pprovadas . Na mesma data é enviado á sancgão. 
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SESSÃO DE 20 DE JUNHO 

PROJECTO N. 22 A - 1892 

A_pprova os actos do governo ref erentes aos acontocimentos de 
10 de (tibril e constantes dos decretos de 10 G 12 do niesnio 
niez, co1n voto eni sepciraclo, e concede a1nnvstia, a todos os 
cidadãos aefticlos e desterrnuos pr.r f 'JrÇC\ do aecreto de 12 de 
abril ào corrente a.nno. 

A' commissão ele constituiçã:o. legislação e justiça foi rernet- Parecer da 
tido o proj ecto de amnisLi-a, já app,rovaclo no Seinaclo, em fa:v-0r Commiss'10 ele 
dos cidadãos presos e deportados em consequencia dos decretos Constituição 
de 10 e 12 de abril deste armo. 

/Em face da um assumpto tão grave e qu e affecta. uma somma 
enorme ele interesses, a commissãio julg·on necess-ario conhecer os 
molivos qu e teve o g-overno pa;ra -d ecretar o estaido de sitio, afim 
d-e bem julgar da convenienci-a publi-ca, da amnistia, e para isso 
r equisitou os d·ocumentJos e provas que o Senado para 0 m esmo 
fim e sem protesto de ninguem tinha r equisitado, quaindo á sua 
commissão de constituição .:foi entregue 0 mesmo projecto para 
dàr ipa:reoer. 

!Si a nrgencia que se inclue na questão em si podia ocoasio-
nar a rejeição daquillo que a commissão 'reclamou, pondo a salvo 
de protelações r espeita;v.eis rdireitos da liberdade individual, não 
deixam .tambem os inte.resses da ordem publica de influir pode-
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rosamente no espirito da commissão, em busca de apolo seguro 
para emittir o seu juizo sobre uma medida de alto alcance poli-
tico, qual seja a amnisliia. 

Si de um lado os intfrresses da liberdad e individual iinspira,m 
o maior escrupulo á commissão e fazem do pro.iecto um assumpto 
de maior urgencia, de outro lado os interesses da ordem publica 
fazem conve.rgir a a.ttenção ·da commissão para os inativos da 
suspensão de garantias, trasladaidos em documentos, afim de ella 
;ood er julgar com acerto do conteúdo do proj ecto e ver si os ele-
mentQs com que se as pirou um movimento rcvolu.::i'Jnario per-
duram ainda. ou si se acham dissociados e sem acção. 

Fl, si pelo lado das disposições constituc~onaes analysar-.se 
ainda o assumpto, a. maioria da commissão não compreh·ende 
como se possa. arnteoipar a discussão do ·projecto de amnistia por 
factos que motivaram a decretação do estado de sitio ·e medi-

das de repressão, sem que a constitucionalidade destes actos t e-
nha sido julgada pelo poder competen.te. E a simples en unciação 

das disposições constitucionaes comprova o asr.erto da commis-
são. 1 

Sendo incontestavel a attribuii;ão do Congre~so rle amni s-
tiar, circum screvendo, porém. rnsa a.ttribuiçiío a delictos que le-
vsram o pode.r publico a decretar o estado de sitio, a maioria da 
commlssão pensa que a:quella attribuição n'ão se vóde exerce,.. 
aut9s que o Congress·o julgue de con·stitucionalidade da decreta-
ção do estado de sítio, em vista das seguintes razõrs: 

Neste julgamento. o Congresso não ana.lysa sómente as rne-
clidas de repressão que houverem sido tomadas pelo Poder IDxe-
cutiv·o, mas ainda si os factos que motivaram tacs medidas pro-
duziram a commoção intestina. 

Vê-se por ahi que o Congresso não pód.e desistir do conh€:-
cimento destes factos, não pa,ra julgar, como o Poder Judl.-

. dario, si elles são ou não delictuosos, porém si, como um poder 
politico, no intuito ele ver a influencia que eUes exerceram no 
meio em que s·" deram e si por essa influencia correu, ou não, 
a 1Patria ·imminente perigo e si a commoçil.o intestina foi a sua 
consequencia. 

Parece ser esta a funcção política d-0 Congresso. em facP 
da decretação do esta:qo de siti:o pelo Poder F,Jxecutiyo . Nã,o sq, 
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pois, os adbs d·o gov·erno cahem sob a jurisdicção legislativa. 
como os •actos dos imputados conspirado·r.es. 

•Si assim é, como póde elle intervir para amnistiar antes de 
cumprir o disposto no art. 80 ? 

·Si no julgamento da constitucio,nalidade da acção executiva, 
o Oongresso verificar nestes factos a influencia que aos olhos do 
governo ell es assumiram. sobre a ordem publica, e então julgar 
i·nconstitucion·al a decretação do sitio, e verificado nesta hypo- · 
these que a amn-istia já •tenha sidQ ·promulgada pelo Congresso, 
qual fica send·o então a >iua verda,deira expressão? 

Não tendo ella o valor de uma •absolvição e sim traduzindo 
simplesmente ·o esquecime·nto de um delicto, de um crime, a sus-
pensão •de toda penal.idade, qual será a sua expressão si, pro-
mulgada antecipadamente. o Congresso julgar depois inconstitu-
cional a acção do g.overno ? 

A amnistia não qu er ·dizer, parece á maioria da commissão, 
que um deli.cto, um c;rime não foi commettido. Ao contrario, ella 
pr·esuppõe a existencia desse crime, desse d elicto, que se pro-
cura esquecer e is·entar da acção judiciaria ~oncedendo-a. Pois 
'bem; si aissim ·é, o Congresso não póde nem ·deve lançar esse 
esqu•ecimento sobre ta.es factos antes de conhecel-os, de analy-
sal-os para julgar da c-onstitucio·nalidade da acção do governo. 
Elles tornam-se um elem enlo indispensavel para tal julgamento. 

-E .a verdade desta doutrina impõe-se á convicção de todos, 
si a co11tejarm-0s com os prindpi•os que devem regular a interven-
ção judiciaria rra decretação do estado ·ele sitio. Em ares to fir-
mado pelo Supremo Tribunal, quando se lh e impetrou o hal!eas-
cor1ms em farnT elos cidadãos deti-dos, ell e r econh cc·eu a incom-
petencia de -sua intervençfto, em quanto o Congresso não cum-
prisse o disposto no art. 80. 

Ora, si o Pode.r Jud.ioiaTio , basea.do em razões incontest es, 
desistiu de sua competencia para julgar os deHctos elos conspiTa-
d·OJ"'S, emquanto o pTonunciamento do Cong.r esso não se fiz-esse 
sentir sobr e o pT.ooodimento do governo, como o mesmo Con-
gresso pód e am ni·stiar, aintes desse pronuncia.mento? 

Ning uem, em boa fé, pôde contestar a doutrina do •aresto. 
Questão eminentem en te politica, c·omo seja o acto de que $8 
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tra,ta, que. não obstante envolver direitos individuae·s, não per. 
de esse caracter, colloca-se fóra da alçada judiciaria emquanto é 
um a:eto politico. 

E' este um principio que tem dominado os tribunaes nos 
paizes reg·idos por instituições governa mentaes ide•nticas ás nos. 
sas e que r esulta da elaboraçãio do nosso direito constitucional. 

O caracteristico. si assim nos podemos exprimir, do Poder 
Judi ciario é conllecer da constitucionaÚdade dos actos dos ou-
tros poderes. Como supremo in terprete da Constituição, a sua 
intervenç;ão é r eclamada quando direitos julgam-se prej udicados 
por actos dos outros poderes. O nosso legislador, porém, abriu 
uma exoepção para o acto da decretação de sitio, cuja constitu- · 
cionalidade só pôd e ser r econhecida pelo Poder Legislativo. 

Esta disposição torna a ·questão eminentemente p-0litica, fÕ'ra 
da alçada judiciaria. emquanto depende desse julgamento. 

Que os tribunaes americanos não intervêm no julgamento 
das questões politicas, é o que ensinam Stol'y, Curtis, Paschal, 
Bryce e os mais autor1sados escriptores de direito constitucional. 
Abi ·estão tambem, coroo prova, os innumeros julgados dos m es -
mos tribunaes. 

Si appellarmos agora para as praticas politi cas dos paizes cul' 
tos, a commissão inãio deixa de en contrar ahi mater·i•aes val!osos 
para a doutrina que sustenta. 

Em consequenciia do·s movimentos de insu:r>reição da França 
em 1870 e 1871, o .poder publico paz cm exe·cuçço as m edidas as 
mais severas de r epnessão, prirncipalm ~nte em Pari.z e em Marse-
lha:. O •estado de sitio foi declarado, presos e deportados os cida-
dãos que tinham promovido a insurreição da communa. Os tribu-
naes entraram em funcção e quando já se achavam condem nados 
e absolvidos muitos dell es, só em 1876 iniciou-se então o movimento 
de uma politica de clemencia, pela apresentação á Gamara dos Depu-
tados de diversos projectos de amnistia, Depois de uma larga. 
e acr e discussão em roÇ!a do per ecer de Leblond, que n egava a 
amnistia, esta não foi concedida, porque altas razões políticas fi-
zeram com que os representantes da nação adiassem essa medida, 
em con&i>deração aos aHos inter esses da ordem publica. Sómente em 
1879 mereceu a medida a approvação da representação nacional. 
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Quando a commissão appella para este facto da historia polí-
tica da França, não é para delongar e retardar a medida de clt:-
menci.a, que ella julga necessaria para o nosso momento politico. 
Simplesnwnte, ella en cara naqu:elle facto um lado que procura i:;u-
lientar e é que sómente quando os actos praticados pelos insurgen-
tes foram devida.1Il\3ntc an.alysados e jul·gados pelos poderes publi-
oos, é que veiu a convicção da amnistia. Entre nós, ao contrario <.te 
todas as normas politi cas dos outros paizes, ella é o primeiro acto 
do ·parlamento, sem que ninguem conheça da gravidade dos acon-
tecimento!:!. 

Nos Estados Unidos, suspenso o direito de habea.s-cor p1•s em 
1861, por iniciativa do Presid en11e da Republica, quando o paiz se 
agitava sob o movimento seccession·ista, sómente em urna ve·iu o 
poder competente amnistiar os impli cados no movimieute revolu-
cion.ario, e assim mesmo com exclusões, depois que o Congr esso ap-
provou os actos d·o poder executiv.o de suspensão de habeas-corpus 
e das medidas de repressão tornadas contra aquelles que promove-
ram o desfallecill11ento e a morte da União. 

O mesmo deu-se na fn glaterra, qu ando foi suspe•nso o direito 
de habeas-corpus, lllão sendo diEficil á commissão buscar na historia 
politica de muitos outros paizes factos pRra comprovar a .sua dou-
trina. 

•Base.ada, poi·s, nestas razões, a maioria ela comm issão r esolveu 
requi·si tar do governo os documentos comprobatorios dos seus acto:;, 
nãio só para julgar de sua constitucionalidade, como para estudar 
as conveniencias políticas ela amnistia. 

Sendo-lh es elles 1entregue 'elo cJi.a 10 pelo presidente da Camara, 
ella passa a estudai-os, trazendo ao conhecimento ela mesma ca-
mara o resultado dos seus estudos. 

Acontecinie1itos cinteriores a.o clia 10 àe abril 

Poucos dias depois de ter assumido o ·governo do Estado o 
actual VicePresi-dente d.a Republka e de formar ·se a nova situação 
politica, apoiada em 1alementos adversos á situação que cahia com 
a annullação da decretação do estado de sitio, por occas!ão ela dis 
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solução do Congresso Naci.onal, o espírito publico principiava a ser 
desagradavelmente impressiomtdo com os rumores d.a .:pro:nuncia-
men Los imrnincntes. 

Succcdiam-se e -circulavam os boatos de prox1mos movimen~ 

tos revoluciona.rios, cujos directores a opinlão publica apo•ntava, 
trazendo assim em sobresalto continuo a população desta capital, 
inqui·eta e apprchcnsi va pelas incerLezas do dia de amanha. e peh, 
insta1bi lidad1e da situação em face das exhi1lições indiscretas dos 
seus adversari•O·S. 

A:gitava..ose, então, no sei<0 do governo o procedimento que elle 
devia assumir em face da. situação comm1ercial da <Jompanhia Ge-
ral de Estradas de Ferro, em posição profundamente precari·a pela 
emissão d·e debentures, que montava em uma avultada somma. Ao 
mesmo tempo que -o governo discutia si devia vir, ou não, .em 'áu-
xilio desta companhia, pulblicavam-se as declarações do t>anquei'l'O 
inglez sobne o e'lllp11estimo que se dizia ter eUa contrahi·do. As de-
claraçõ·es do banqueiro quasi que coincidiam r,om a resolução do 
governo de lhe não prestar nenhum auxilio; e então uma gramd·e 
somma de interesse.s 1sentiu-se profundamente prejudicada e ao 
mesmo tempo maiores proporções assumiam as histilidades laten-
tes contra os representantes da situação. 

Quando nos referi\TIOS a 1esta companhia, não temos o intu ito 
de, inquirirndo da ethiologia dos movimentos, cons1deral-os corno 
um effeito de uma cau::;a Economica. 

R eferimo-nos a e!jte facto, porque dos inqueritos .procedidos 
pela autoridade, consta elos do cumentos, como v~r-se-ha depois, que 
as d·espezas da r evolu9ão correriam por conta de um dos interes-
sados nella. 

ü que é facto, porém, é que o ·espiriLo ela população desta ci-
dad e vivia excitado pelps boatos de uma r evolução iimrninent~e, gras-
sava esse máo estar geral, de que a primeira manifestação foi a 
sublevação das fortalezas de Santa Cruz e Lage nos dias UI e :w 
de janeiro, so·b a cli·recção militair d·e U'll1 sargento que mandava in-
timar o ·chefe do Estadp para deixar o governo, dando- lhe para i·sso 
um praso de vinte e quatro horas. 

Na manhã elo dia 19 a fiortal eza de Sauta Cruz .su.blevava-se, 
sob a chefia do sargento 'Sylvino de Maced.o, ~ a este movimento 
ass·ocl<ara-se a fo1'taleza da Lage, send.o os subJ.ev·aclos não só a guar-
'!liçii.o das m esmas fo1,taliezas, como os seus presos, ficando priva-
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ell ais entregues . 

Que essa sublevaçi1o era ui11 movimento de h osti li dade politica 
contra o governo, qu e se procurava depor, previam-111'0 todos os do-
cumentos l[ue a .commissão leu 11os autos de ·in querito, procedido JJ e-
colllll1 issão d·e synd icancia, em um volume manuscripto de l::tiil 
fls.: Sylvino, chefe do movim ento, convidado por cidadã os ele altas 
panentes do exercito e m embros do Congresso, para levantar a re-
volta, ass i·stiu, segund.o el le mesmo declara, a tres reuniões politi-
cas, uma dellas na rua da Imper.atf'iz, a que assistiram 10!:1 pessoas. 

E no procedim1ento que assumi.a na fortal eza ·estava co.n victo 
de que seria acoril.panhado JJel·o seus ·chefes, corno elle intitula, não 
so pelas forças de t erra, como pelas forças de mar. 

Marcado o movimento par.a aquelle dia, tarde lhe chegou um 
contr'aviso, á 1 hora da madrugada do dia 19, quando já impossível 
era deter a revolta, em frainco começo de .execução . 

A commissãci transcreve aqui as proprias palavr.ais do· sargento 
Sylvi.U'o, no interrogatori•o que lhe fez a commissão de inquerito a 
21 de janeiro. As T1espostas do interrogado eram dadas por e,scripto, 
em vista do seu e·stad.o d·e saud·e. Este in:te.i,rogatorio ·co,nsta de 
fls . 80 dos autos. 

·Depoi·s de responder qu.aies os seus melhores auxiliares subal-
ternos na ·subJ.evação, disse : 

1. 0 Que o .fim da sublevação era faz er com que o Vice-Presiden-
'Le da Rejpublica renunciasse o cargo, entregando 10 ao general 
Deodoro e, caso este não o quizesse, se nomeúi.a uma junta com-
posta do gen eral Alrnei·da Bt>rreto, Saldanha da Gama e Alvim; 

2.º Que as pess'Oas ,e·stranhas da fortaleza que apoiavam era:m o 
gen eral Alm eida Barreto, Dr. José Mariano, coronel Olympio Fer-
raz, Saldanha da Gama, e outros m.ais, cujos nomes ignora; 

3.º Que estéve .em conoferencia com todos, m Eruos Saldanha da 
Gama, sendo a primeira ·conferencia na rua da lmpeTatriz, não sa· 
llendo o nom.e das ·outras ruas em qu e se deram .as cluas outras 
r euniões, J)or não conhecer o Rio0 de Janeiro; 

ti.º Que confiou o ·plano ela r evolta a todos os inferiONlS, meu.os 
a alguns -cujos nomes declina ; 

5.º Que todos os che l'es tan<to ele mar, como el e terra, conhecem 
o p lano;, 
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6. 0 Que nenh uma recompensa esperava alcançar dessa subleva-
ção, si·não defender a patria contra as violencias d-0' governo; 

7. 0 Que não l'ecebeu dinheiro algum; disse-lhe, porém, o gen°aral 
Almeida Barreto que havia 18.000: 000$ caso o governo resistisse; 

8.º Não sabe a quem attri•buir a traição de que foi v~ctuna, 

porém, si delLa desconfiasse .não se metteria no negocio e seria até 
o primeiro a denunciai-o; 

9. 0 Que contava com toda a força de terra, m.ahos o 9° regi-
ment-0 e o 5° regimento de artilharia com os principaes navios da 
esquadra. Que conheceu a traição das forças de t 2rra .na noite de 
20, quando começou o tiroteio na praia do Pico. Quando a esquadra 
fundeava perto da fortal eza, acreditou mais em um comprimento, 
do qn·a em preparativo de hostilidades, porque, si disto estivesse 
conven·cido, bombardeava a cidade e vedava a passagem de forças 
para Nither-0y; 

10. Os prim ekos homons com quem conve rsou sobre esta ne-
gocio roi·am o Dr. Jo~é Mariano, tenenle Agnello, o sargento Her-
mogeneo, sendo apresen tado po.1· aquelle tenente ao coronel Olym-
pio ·F erraz, •que declarou ·estar prompto para r omper a qualqu er 
hora. Falla nas reuniões a que assistiu, ficando r esolvido rebentar 
ell e a revolução, e di.z que o traid.or foi o coronel F erraz; 

11. Que ifoi avisado no dia elo ·movimento á 1 hora ela noite para 
adial-o, r espomdendo que ist-0 não era mais possível, porque esta-
vam ;todos em armas e mandou perguntar aos chefos s i• ·podia cou-
tar com todos, ao . q11e nada r esponderam. R econheceu então a 
ti:aição. 

12. Recebeu tele'gramma, no dia 17, do sargenlio H ermogeneo, 
chamando-o ã cidade, o que fez no mesmo dia. O motlvo deste cha-
mado era .para se lhe dizer que o •Saldall'ha •estava na cidade. Esse 
telegramma foi queimado, assim ·como outros papeis. 

13. Sabe que houve uma reunião em Cascadura, porém, qu·a não 
fo11 a •ella p-0r não ter sido convidado . 

14. CD'ntesta o facto de ter recebido um officio dochefe Sa!J 
damha da Gama. 

15. Não se lembra qual a primeka pessoa que o convidou para 
a revolta; l embra-s·e, porém, de .que, ·dormindo uma noute no quar-
tel do 7° de infantaria, tratou-se disto. Termina-se aqui o seu pr!-
meko depoimento. 
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Acar eado Sylvino com os inreri.01,as que o a.iudaram na revolta, 
confi r ma o .. seu depoim ento e a responsabilidade que - el· 
les tomaram e, em faca do tenente Agnello, que pro· 

Este inquerito termina-se pelo parecer da commissão a fls . 107 
v a 109, ·e diz ·que' na sublevação d·as fortalezas da Laige e ,Santa 
Cruz estava um plano politico para depor o Vice-P.residente da 
Republica, tendo pa;ra isso o .sar·gento Sylvino alliciado forças 
na adhesão dos inferiores, dizendo-lhes ( *) que á frente do mo. 
vi.mento estavam co!'pos da guarnição, a policiia <la capital, a guar-
nição da fortaleza de Villegaignon, alguns navios ·da esquaidra, 
os generaes Deo doro Almeida Barreto, rSaldanha da Gama, Dr. 
José M.ariano (**) e muitos oHic4aes do ex·ercito e da airmada, 
citan do o coronel Olympio Ferraz. 

Diz mais o _parecer que, v ictorioso o •movimento. assumiriJ. 
o governo o gen eral Deodoro, pn,s,.,ando-o dc·p~is a uma junta go. 
ver nativa, composta do general Barrreto, Saldanha e Dr. Cesario 
Alvim . A commissão diz que Sylvíno disse r,rnnca ter visto nem 
Salclan•ha, n em Cesario Alvim (**'''). 

Con.tinuanclo o inquerito, a commissão, em par·ecer ele 10 de 
feverJiro, chegou fos .mesmas ~affirmaições do pa;recer anterior, 
oitando mais os seguintes nomes como 1copairticipantes ·da re-
volta: Pedro Paulo da Fonseca Galvão, Vicente Oso.rio de Paiva, 
capitàes Antonio Leite Ribeiro Junior, Napoleão Felippe Aché. 
Fortunato de •Senna Dia,s e Dermeval ·da ·Fonseca. 

A commi.ssão ele constituiç§.o tn:mscrev·e ainda ·O in.terrogato· 
rio de Sylvino, rque consta elas fls. 198 ·e que diz: 

1.0 Que o'bedecia a um ·ch efe com quem conferenciava, promet-
tendo· lhe •apoio em outros pontos ond·e deveria tambem .romper a 
revolução; 

2. 0 Que o Dr. José Mariano e coronel F erraz disseram-l he qu e 
já haviam depo•sitado mil .contos de r éis; 

3.0 Que a ultima conf·2rencia tiv8'ra logar no dia 16 na cha-
rutaria ela ni.a do Ouvidor; 

4. 0 Qu e receberam um biihete do t enente Aguei lo dlzendo-
. lhe que adiasse o moviimento, -cheigando-lhe ·este bilhete no dia 18, 

á 1 hora ela noute; 

C •) Seus nomes veem :n-o 1pa"e.cer. 
( * •) A.tê e.n-lão .SyJvino não havia fal.Iado no nome do genera 1 

Deodoro. 
(**''') E.,Le parecer tem a da•la tle 29 de janeiro, 

9 
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5.0 Que conferenciara com o genera l Barreto, coronel Fer-
raz e outros; 

6.0 Que o Dr . José Man:iano deu-lh e para copiar as senhas 
e manifesto que entregou ( *) . 

7. 0 Que a senha - como vaes - quer <dizer o "!homem che-
gou" e que este homem ·era •Saldanha . 

.Nas fls. 210 está outro interrogatorio de .Sylvino, que a com-
missão passa a extractar. Diz: 

l.º Que o documento appenso aos autos, escripto a lapis, era 
uma declaração que -escrev·eu pwra dizer os lagares onde confe-
renciava com o Dr. José <Mariano, Olympio e Agnello : em casa 
do coronel Olympio Ferraz, no seu quartel e na charutaria do 
Ouvidor; 

2. • Não se r·ecorda do dia em que tev·e a conferencia com o 
Dr. José Mariano e .general Almeiod.a Barreto, mas r ecorda-se que 
fôra na rua, junto á charutaria, além de outras cou~eTencias que 
t ev•e no quartel do 7°; 

3.º Que obedecia 1 a um chefe de mar - .Saldanha - e a um 
chefe de terra - Barreto -; nunca, porém, estando com aquelle 
e fali ado sdbre .revolta . 

4. 0 Que José Mll!riano e Barreto nunca lhe fallaram em Sal-
danha; 

5.0 Que á conferencia da rua da Imperatriz assi•stiram 109 
pessoas; 

6.0 Não conheceq o retrato de Almei·da Barreto, em uma série 
de :photog.raphias que lhe foram apresentadas, onde se achava o 
.retrato do mesmo general. 

1Em face disto, é impossível contestar que na sublevação das 
fortal•ezas -de Santa Cruz e Lage estava ·o inicio -de um largo 
plano r evolucionario, qu e se estendia a alguns ·estados, no <intuito 
claro e visível de ·depôr o Vice-Presidente d-a Republica. 

( • ) JCsitão .nos a utos estes ocumen!tos : 
Senhas S ignificações 

F elic i•ta ções R eben ta a.manhã 
P a ra.bens R ebenta hoje â. noute 
Vens amanhã Não f açam fogo sem (}1"{!em nossa 
E u não vou Ordem e 'd'isciplina 
Qua ndo ven s. Mandamos força, ek. 

O d ocumen to ê a inlt-imação ao c hefe do Estado por Silv lno p ara 
d·eixar o gov erno, en•treganclo-o ao genera l D eodoro. 
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Funccionava então o Congresso, dominado por acontecimen-
tos de tanta grav idade que era pTeciso r eprimir, para pôr a salvo 
o pricipio da au.torid aele, encerrava no dia 21 de janeiro as suas 
8essões, com a moção ao governo em que não lhe delegando ne-
nhuma attribuição, todavia chamava sua attenção para as tenden-
cias de uma anarchia, que se tornava preciso domar com .toda a 
energia, em defosa dos altos inteiresses ·da ordem publica. 

Não obst.ante as pro vas irrecusaveis que chegaram ás mãos 
<lo governo, da feição política ·da sublevação das fortalezas e da 
coparticipação de altos personag·ens c1a politica e do exercito, 
o governo nenhuma providencia tomou. sinão vencer a anarchia, 
domando a sublevação. Nenhuma med ida foi tomada pelo governo 
contra aquelles cuja responsabilidade é inconteste, por declaração 
do propr io Sylvino. 

·Dominada a sublevação, não deixo u todavia a população desta 
capiital de ser sempre i.mpressionaela pelos boatos de revolução. 

Não é só isto . A capital de S. Paulo era o theatro d J acon-
tecimentos graves, que reb :: ntavam no f'.m do mez d·e março, e 
cujo objectivo era a d ~posição do presidente do es tado. 

Pela leitura dos -documentos que fez a commissão dos aulas 
de inqum·ito, procedido pela autoridade policial rl e S . Paulo, em 
um volume manu.scripto ele 263 f ls., fica .provado não só qu e 
esse mov im ento attentava conlra a estabil idade do governo es-
tadoal , como relacionava-se co m um movimento na Capital F e-
deral que, não obstante frustrado pelas forças do governo, ven-
cendo a rebellião da:s fortalezas, todavia seus chefes não desistiam 
elo plano d·e, á •custa da força a:rmada, ·depor o Vice-Presidente 
da Republica . A commissão refere-se á publi cação desses documen_ 
tos no Jorna l elo Oo1nmerc·i.(-l. 

Que os chefes da r ebeliião não desistiam ·do intento de promo-
ver a revolução oontra o go,nerno, provam-n'o os acontecimentos 
subseq uentes. 

Dominada a conspiração da capital de S. Paulo, a população 
desta caipital foi impressionada .por um manifesto assignado por 
treze ·generaes, •publicado na imprensa, no dia 5 de abril, em que 
levaram ao Vice-Presidente a intimação formal ·de proceder á 
eleição presidencial. como cumprimento de um air tigo constitucio-
nal. A primeira coU1sa que a commissão saJi.enta. nesse procedi-
mento imprudente elos sigmatarios do manifesto, portadores de 
altas pa:tentes do exer cito , cujo dev·er principal era acatar a au-
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toridade e não violar a l·egislação milita;r que prohibe que mili-
tares promovam e assiguem conectivamente petições, a primeira 
cousa que a commissão salienta, .como dizia, ê a incompet~mcia 

dos signatarios do manifesto a ·exigir o ·cumpr·imento de um ar-
tigo da Constituição, sobre cujo verdadeiro espírito pairam as 
maiores duvidas, bem salientadas na dioScussão que fez a im-
prensa sobre o assumpt(j. 

1Em face destas duvida.s, só a um pod·er constituído competia 
interpretar o artigo da Cornstituição e não a membros do exerci.to 
que, podendo exercer individualment·e o direito de inte1'pretação 
sobre texto constitucional, todavia não a podem impor, como fi-
z·eram os gen.eraes signatairios do manifesto, a um pod·er cons.ti-
tu i-do da Republica, superior hierarchico do pro,prio exercito . Não 
parece á commissão ter si.ao o amo.r da lei o intuito dominante 
do procedimento dos g·eneraes . Aos seus olhos o manifesto, apro-
veitando a questão presidEt!lcial , não é mais do que uma oppJr-
tunidade que não quizeram perder, para lançar um cartel de 
desafio ao chefe do Estado. 

E foi assim que •elle foi comprehendido pelo espirito publico, 
cujas ap1pTehensões assumiram maiores proporções d.esde o dia 
em que foi elle publicado. A todos ou quasi todos o manifesto era 
o signal da 1'8Volução. 

Tornou-se ella imminente perante todos os espíritos . Real-
mente, na noite de 10 de abril, entrou ella em começo de execução , 
pelos acontecimentos que a commissão passa a estudar. 

Acontecimentos ão dia 10 

Um jornal desta capital, Diario cie Notióias, noticiava na ma-
nhã do dia 10 uma µ:ianifestação, que se pr.ojectava fazer na noite 
deste mesmo dia, ao general Deodoro, cujo estado de saude era 
gravíssimo, segundo declarações da imprensa . 

. Não deixou de provocar a maior admiiração uma tal not.icifL, 
tm vista d·o ·estado do manifestante, agooisante e já tendo até 
recebido os ultimos sacramentos ·da igreja. 

Entretanto, ella realizou-se, itendo nella toma;do parte cidadãos 
que não podiam ignprar o estado grav-e do general Deodoro. 
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A commissão deixa de descrever o occorrido nessa manifesta-
ção, lirnit.an,do-se a transcrever o que della disseram os jomaes 
desti:>. capital . 

Assim, o Jornal ào Oommercio do dia 11 de a:bril, dizia: 
'' O Dr. 1Sea:bra, no discurso que pronunciou na manifestação 

ao Sr . .general Deod-OIJ'O, d·epots de a,tacar com a maior violencia 
o gov·ern-o do 1S:r. marechal Floria.no . concitou o povo a ir depol-o 
e acclamar o .Sr. marechal •Deodoro . 

Deliberado a fazer cessar de uma vez estas constamtes expio- . 
rações, que só trazem como rresu.Ltado alarmar a população e per-
turrbar a paz, o Sr. marechal Floriano, de aiccordo com os seus 
ministros, r esolveu empre'gar as mais energicas e decisivas me-
didas afim d e ·acalbar com os elementos perturbadoires, que tanto 
mal nos teem feito. " 

Sabe o governo agora quaes são os elementos perturbadores; 
cumpre emprega:r a maxima ·energia, tanto mais quanto teve hon-
te prova da adhesão que Jh3 pre~itam as forças de mar e tel!'ra, ás 
quaes corre o dever de man:ter a ordem, e tambem o ap·oio qn e 
encontTa na opinião publica, qu e quer o 1paiz tranquillo e feliz e 
qu e não póde estar ã mercê dos que tuc.J.o aproveitam <p.ara ioon-
demnaveis ex plm·ações." 

10 mesmo jornal de 12 dizia: 
"A necessidade do emprego de medidas energicas contra pes-

soas que go•savam de certas immunidades, levou o governo a lan-
çar mão do. meio extr emo ·do estado de s itio. sendo lavrado e as-
signado hontem, ás 4 112 horas da manhã, o decreto que damos 
112. rubrica competente. 

<E' ·como dizemos um recurso extremo; mas, si o governo, a 
quem cumpre empregar todos os meios para garantir a •ordem ·e 
a paz e prevenir a .r eproducção de scena:s qu e tanto nos amesqui-
nham aos olhos do ·estrangeiro e aos nossos plfoprios deUberou 
dcll e lauça:r mão. teve para isso fortes e justificados motivos e 
sem duvida fundou-s e não só nc•s factos que .se deram ante-hon-
tem n esta capital, como na ~er,teza de outros que se passaram em 
se•gredo e qu e poderiam trazer funestais consequ.encias . 

Que a acção energica ·do governo consiga, po.r uma. v~z, aca-
b<•r com os elementos perturbadores chL nossa sociedade. são og 
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votos si·nceros de todos quantos desejam a f,elicidade deste l:iello 
paiz, .que .tem deante de itSi o mais ·auspicioso futuro. 

·Dizia taimbem a Gazeta cie Noticias de 11: 
"'A noite de hontem foi ·-de verdaideiro panico <nesta cidade. 

P·elo bulício, correrias, gritos ·e movimentação de tropas e de 
populares, poder-ise-hia affirmar que .a revolução •estava na iI'Ua." 

Da mesma maneira ex·primLa-se O Paiz : 
''.E' bem de ver .que O Paiz. •reprova .aberta e francamente .tal 

successo, que -.:;ó .pôde ter sido inspirado por absoluta falta de 
paitrioiUsmo ·e desejo de .assoberbar o governo da Republica na su~t 
administração, •convul•sionando a sociedaide 1braisi'leira, já s-olb a 
pressão de temerosos receios . Si uma parte ·da nação ·p·ensa que 
o governo tem commettido erros, não é certamente armando im-
posições 1desta ordem que ·Caida um tem ·O direito de p.atentear o 
seu desagrado. F-olha republicana, an.tes de .tudo, O Paiz não pres .. 
tigi-a arru.a((as nem coaicções ao poder publico. Ai. liber.d,aide não é 
o di1reito de ·cada ·um fazer o que !lh e aprouver, já o diss-e nestas 
columnais o nos·so illustre mestre, o Sr. Qui-ntino Bocayuva, e nós 
o repetimoo ag-ora. 1E , 1si para suffocar taes actos de desvario, ·O 

governo precisa de movimentos, ·de e'Ilergia, tenha•os .a tempo e a 
hora . . . " 

N.a ·edição -do dia s·eguin-te, voltando .ao mesmo as•sumpto, con-
firmava O Paiiz a s1p ·e a apreciação ger·al ·deste modo: 

"N eg.a;r 1que .a opinião publica, manifestaida hontem po.r toda 
a imprensa e 1em todas as camadas da soci.edade, rev.el-ou-se cheia 
de justa i·ndignação, ainte a origem ·dos ultimas successos, •seria 
occultar a verdaide, emprestando á -dignidaide nacional s·entimentos 
pouco patrioUcos . 

Não; toda a gente cond-emnou esse tresloucamento inex.plica-
vel, que nem s-e ·estribou em um principi•o são, ·e nem póde encon-
trar pretexto ao m~nos para a:ffastar a energia da condemnação 
vibrada de todos o:;i lados. 

E foi assim que o·s jornaes d·a manhã tiveram a mais av~da 
procura, e foi assim que o desgraçado acontecimento da noite an-
terior .tornou-se thema -exclusivo de .todas as conversas, -objecto 
unico de todas ias expansões sinceras da alma brasileira, patriotica 
e inspirada, cheia p.a convicção ele que é tempo já para ?\ Repu-
blica seguir o camip.ho da •o•rdem e ·da estaibilidade pro.gressiva. 

Nas linhas ra11ida,s com 4ue fechámos a nossa descripção ele 
hontem, está expressa a opinião do .]}aiz, franca e ~ondemnatoria 
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para os responsaveis desse desvario, pois outra não poÇ!ia ser a 
palavra da folha que tem nas tradições do seu .pa.ssado a trilha 
do seu presente e .do seu fl.lJturo, como tem na pessoa do seu r'e-
dactor chefe as lições do patriotismo e do; dever .civico . 

Isto dito, não nos rnsta accrescentar sinão que no momento 
aictual é preciso deixar ao poder publico to-da a liberdade de acção 
de que elle .carece, e confia.r lealmente no governo, ·certo de qu e 
á necessari.a energia de um momento angustioso ell e saberá jurntar 
a prudencia ·e a ireflexáo. " 

O Dia.trio de Noticias, de 11, d~sse: "A pret:exito de se fazer 
uma manifestação ao marecha:l Deodoro da lílonseca, os op,posicio· 
nistas .mais exaltados, os intransigentes, aproveitaram-se ·da occa-
siã.o para tentar perturbar a •ordem e ameaçar a tranqu.illidade pu-
blica. 

Reunidos n'O largo da Lapa, ·dalll seguiram para ·a casa do 
marechal Deodoro, onde o .Sr . Dr. Seabra, em linguagem a:mea-
çado.ra e .provocante, depois de aggredir 'O governo, fallou aos ma· 
nifestantes, concluindo .o seu discurso concitando o ·povo a ir .ao 
palacio do Itamaraty depor o Vice-Prseidel.1'te. 

Em seguida o Dr. Pard·al Mallet, propondo que se eliminas· 
sem os discursos e agissem daquelle momento em dtan.tE, . 

•Conüamos que o governo, que tem da do provas d& energia, 
sai·ba cumprir o seu dever e garantir a ordem publlca." 

Voltando á que&tão no dia 12, disse : 
''.E' publica e notoria a imprudencia com que se houveran. 

alguns oradores ·e grupos de :manifestantes, ~ia noite de 10 do cor-
rente, levantando g.ritos sediciosos e promovendo a deposição do 
Vice-PrPsrdente da Republica, que para elles j·á não o era maio;i, 
e sim o bravo marechal DeodoPo• da Fonseca, a quem exploravam 
tão cruelmente, sem ao menos se lembrarem do estado meli·ndroso 
de sua. saude. Deante dessa tentativa estupida, mal traçada., im-
prudentu e r idícula; deante dos acontecimentos politicos que se 
desenrolam; deante da situ•ação do paiz e estabilidade das nos.s~s 

instituições constHucionaes, o governo não podia conservar-se iJ> 
passivei, tornando-se indispensavel por isso uma providencia ener-
gica, no sentido de poder ga:rantir a ordem e a tranqul1idadt!, rl e 
modo positivo e seguro." 

O Jornal do Brasil,. -depois de minuciosa noticia do que .se 
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passou até á chegada dos manifestantes á casa do marechal Deo-
doro, disse; na sua edição de 11: 

"Ahi chegando, o Dr. Joaquim Seabra, deputado pela Bahia., 
em logar de felicitar em nome da reunião o marechal Deodoro, 
proferiu violenti.ssimo e in:su1'tuosü di•scur.so contTa o governo. e 
principalmente conitra a pessoa do ·chefe do Estado. O Sr. Sea.brr. 
concluiu o discurso proclamando o marechal Deodoro president~ 

da Republica, e convid:ot.ndo . o povo reunido a ir buscar o 7° bar 
talhão e, com elle fràtsrnisando, tomar de assalto o palacio Ita-
maraty. Ao Dr. Selllbra seguiu-se o Dr . Pardal Matlet, que de 
clarou que não ·era mais tempo de fal!ar, tendo chegado o momen-
to da acção." 

A 12 foram estas· as suas palavras: 
"Os acontecimentos de que hontern foi theatro esta capital, 

emocionando profundamente os espíritos prudentes, que acima d« 
tudo collocam a paz e a melem .pU'blica, dão rol nota ~da ex,àJtaçJ o 
de animo em que se acham alguns elementos da nossa sociedade. 
coHocando o prol:Yl.ema da morte de uma situação politica no t0r · 
reno da luta armadw, com o que nad·a temos a ·ganha'!', sinão o 
descredito no estrangeiro; ess·es elementos S 3 d·eixaram domina!' 
por um excesso de Pfl'ixão, em vez de abrir a propaganda na tri-
buna e na imprensa, dkigida pela acção das idéas e dos princi-
pios, para firmar-se na consciencia nacional e restringir o apoio 
moral indispensavel ;1 permanencia de qualquer situação." 

Eis a opinião que a impr.ensa externava sobre os acontecim8n 
tos de 10 de abril, cuja descripção minuciosa a commissão abstem-
se de fazer, porque frescos ·se acham no espirito publioo pela 
leitura que delles fez na imprensa ·ele 11 de abril. 

Q·uaes os 1·espom.iaveis por esse movimento? Qual a sua ver-
dadeira significação? 

Eis o que passarlí a commissão a estudar, folheando para isso 
os documentos qu e t<lm em mão. 

A 8 de abril o general de brigada João Baptista da Silva 
Telles, en1 of.ficio dirigido ao tenerute-coronel F>rancisco Agostinho 
de Mello Souza Menezes, communicava :ter chegadü ao seu conhe-
cimento, pelo capitão João Velho dos Santos, ajudante do 1º ba-
tllllhão de infantaria. que alguns inferiores do mesmo batalhão e 
outros individuos que a elle tinham pertencido, alliciava:m praças 
para uma revolta elos corpos da brigada policial, ·contra o 1go-
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verno, e nesta lll ' sma data nomeava o mesmo tenente-co ronel, o 
major Joaquim Ignaci<o Baptista Cardoso e o capitão .klernardmo 
Augusto da Cruz, par a abri.Tem um rigoro.so inquerito ·sob1·e de-
nuncias tãio graves. 

Reunida no mesmo dia 8, a commissão de inqueri.to paissou 
a ouvir o capitão João Velho dos Santos, que disse : 

"Que hontem, dia 7, communicara-lhe o sargento ajudainte 
Americo Valladares de CerqueiTa que, ha dous mezes mais •ou 
menos, o ex-sargento de cavallar!a da brigada Leonel Cavalcanti 
de Arau jo procurava muito no quartel o 1 º sargemto .l!'ernando 
Monteiro Lisboa e ao 2° sargento Hermenegildo Ferref.ra de Quei-
roz, ambos do 1 º batalhão de infantaria da •!Jrigada. Desconfiado 
destas repetidas visitas elle sargento-afodante, alcainçou 'ª ·con-
fiança ·dos interiores para conhecer o qu·e entre elles •se passava 
e veiu a saber que no dla 3 de maio dM-se-hia um movimento hos-
til ao governo, não reconhecendo ao Co·ngresso ·a sua autoridade, 
no qual tomariam .par.te subalternos do 3° regim ento de artilharia de 
ca.mp·anha, um major do 24° de infantaria. o coronel .l!,rancisco da 
Rocha Callado, commandante da fortaleza de 8anta Cruz e o coronel 
Osorio de Paiva, com o seu batalhão, praças do l" e 4° de caval-
laria . Que o movimenfo seria dirigido pelo general Almeida Bar-
reto, auxiliado !pel·o coTonel Menna Barreto, o majo.r Sebastião 
Bandeira, a qu em caberia o commando do 1° batalhão da brigada, 
ca.1.Jendo ao commando do coronel Menna Barr.eto os outros es-
quadrões da brigada. O sargento-ajudante. de combinação com 
os infer~ores, prend eria todos os officiaes da bri'gada, matando-os, 
si resistissem, contando-lhe o ex-sargento Leonel, no dia da pu-
blicação do manifesto dos generaes, que a revolução partiria tam-
bem dos estados, já t endo ella rompido em .S. Pau1o. (Autos dº 
inquerito da brigada polioÍJ(Ll de fls. 3 e 6. ) '. 

O sargento-ajudante confirma perante a commissão de inque-
rito o depoimento do capitão Velho, accrescentand·o que os revol-
tosos dispunham de avultada quantia e de 200 bombas de dyna-
mite e que, s~gundo dizia o coronel Menna Barreto, n~o se devia 
querer o concurso .dos officiaes porque este negocio devia ser feito 
pelos sargentos. (Aut. C'lit. fls. 6 °' 8.) 

O 1 º sargento F ernando confirma os depoimentos antariores. 
dizendo, oprém, não dar credito ao que dizla o sargento Leone: 
nel, em cuja .mão viu um cartão de visita do major !S ebastião 
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Bandeira, chamando Leonel á sua residencia. outro do coronel 
So lon parà o mesmo fim, outro do general Almeida Barrteo, tendo 
o cartão a inicial R e uma carta de Selbastiiir-1 Bandeira ao :almi-
rante Eduardo Wndenkolk, apresentando-lhe L eonel. (Auts. cits. 
fls. 9 alO.) 

O 2° sargento Queiroz diz ignorar os depoimentos anteriores, 
assim como o ex-sargento Leonel . 

Julgando a c0immissão dispensavel o extraoto de cada um dos 
depoimentos, trancsreve textualmente o parecer da commissão. ás 
fls. 21: 

"'A' vista das declarações das fls. 3 a 10 e 11 a 16 ( *) e a 
acareação 1ás fls. 20, é a commissão de .parecer que o individuo 
Leonel Cavalcanti de Araujo, ex-sargento do 1° esquadrão de ca-
va!laria oda brigada policial desta capital e aotualmente empre-
gado na Estrada de Ferro Central do Brasil, conforme denunciou 
o sargento ajudante da infantaria da mesma brigada, .Aimerico 
Valladares de Cerqueira, seduzindo o 1 º sargento Fernando Mon-
teiro Lisboa, 2° sai·gento Hermenegildo Ferreira de Queiroz Ju-
nior, soldados Fernafildo Antonio ele Castro e Luiz da França Ro-
drigues para r aunir elementos, n·a supracitada brigada, para um 
preme-ditado movimento hostil ao governo da Republica, recor-
rendo a phantasticas promessas, para conseguir seus pretenciosos 
intui tos; não trepiqando commetter o arrojado crLme de propor 
ao soldado Fernando Antoni.o de Ca:&tro . acima mencionado, o a11-
sassinato do aotual chefe da nação. 

Além daquell e sargento estar de combinação com Leon el e 
senhor ·da planejada sedição, o sargento-ajudante Americo Valla-
dares de Cerqueira, que já ah algum temdo dell a desconfiando, 
buscou me'ios d·e certHicar-se de tudo, fingindo-se alliado ruos re-
feridos sargentos Lisboa e Queiroz e .po&terior.mente a Lonel 
.......... . ...... . .. .. . .. . .. .. ....... . .......... . . . . . ......... . 

Segundo affirmou Leonel aos supracitados infer iores, dirigln. 
a sedição o marechal José de Almeida Barreto e de aC:cordo colL. 
elle Leon el estavam o tenente-coronel Anrtonio Adolpho da Fon-
seca Menna Barreto e major Sebastião Bandeira, t endo a commis 

(*) 'Depolrrnenlos do 1° sargento 'Manoel de A~ umpção e Sih·a. 
elo 2° sarg;ento \Joaquim Ca:nrlido Pimentel. cll) sold-ailo Fernando .~n 
tonio de !Castro e do so lc1a-do iLu.lz fFrança Rodrigues. 
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são sido informada possuir a 2• delegacia de policia desta capital 
um cartão de visita deste ultimo com o nome, a laP(is, da.quell c 
tenente-coronel, o qual cartão toi encontrado na busca dada ]Jvt 

<irdem do Sr. Dr. chefe de policia p elo Sr. Dr·~ 2° d1elegatlu. ID, 

resid€ncia de Leonel. " 
As d·eclarações feitas pelo clarim-mór, José •dos Santos OL-

veira, do regimenlto de cava!laria mencionado, ·combinadas co11< 
as do tenente Eduardo José Barbosa Junior e major Antonio l<:.. 
gundes de Castro Menezes, patenteiam ter o alferes-secretario 1o 
7° batailhão de linha, Carlos Janse\!l Junior, se combinado com 
aque!la praça para alliciar-se aos .camaraidas do regimento e t D 
marem parte na insurreição, procedimento que proruettera aqual!u 
clarim, mas que disse em suas declarações não pretender Ievat a 
effPito. 

Ainda no intuito de saber dos res.ponsaveis pelos aconterimeIJ . 
tos de 10 de abril, a commtssão passa a ·estudar o inquerito fe ito 
pela 4" delegacia de policia desta capital, constante ·de Ulli auto 
de 64 folhas . 

• 10 intuito de conservar a fidelidad e dos documentos, a com· 
missão transcreve textualmente o parecer da autoridade José Cau -
dido Pimentel de Duarte, anuotando-o nas referencias qu" iille 
faz: 

"Demonstrada pelo primeiro inquerito a existencia da conspi-
ração, que só foi mallograda no .momento da sua exhlliic;ã.o na 
noite de 10 de abril proximo passado por terem falhado ií. ultima 
hora elemen,tos poderosos, com cujo r ecurso esperavam os chefes 
obter o almejado triumpho, pareceu á policia qu e proseguindo em 
suas investigações com animo mais re;pousado, depois de passad•Js 
os transes do. primeiro perigo, poderia ainda colher llais amplos 
esclarecimentos acerca do grande crime poi!tíco, felízmeme :i.bor-
tado. 

Nesse intuito foram ·tomados os depoimentos de diversos cu-
tros individuas, que maior participação .ou conhecLmentJ tiveram 
na crimi·nosa tentativa. 

Esses depoim entos são os que constam do presente ;;>rosegui-
mento uo inqueri to. 

Dessas varias peças se deduz a toda a evidencia: 
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Que uma estrondosa conspiração itinha sido tramada para 
depôr d.o seu elevado posto o actual Vice-Presidente da H.apub!ica, 
fls. 10, 11, 23 v. e seguintes (1); 

(•1) O documento d<e fls. 10 é o auto de ,perguntas !ei<tas ao capi-
tão T'homaz Cavalcanti de Albuquet'Que, que diz: 

«Que á.s 7 .horas dia moite •pnese.nciCl'u elle l'espondente, de sua casa 
no A,rsenal de Guerra, a pas<mgem pela Gloria de grande massa oc-
·pular que se ddrigia para Bota.fogo, e m;a is :t~wde foi co·nvidad<J .p-elo 
ministro <la g11erra para .compar.ecer ao ministel'i<J e ahi receber hn-

-strucções rel•a,tlvas lâ. ma.nu tenção d<J r eferido arsenal, seriam ~ e tres 
qu!llrtos da noite. 
visto q'Ue a manifestação tinha-se tra,nsforma,do em uma se'd~ção, pois 
alguns dos manifestaJ11tes, itornando claros os scms f.ins, tlnhrurn df,cla-
rado por d iscursos que ·era ohegaido <J momento •l e coll•Jcar o :;eneral 
Deodoro na .pres idiencia da Republica e depõr o general Floriq,no Peixoto. 

«Que essas decla,rações foram feiltas pelos Srs. Drs. José Joaquim 
Seabra e Pardal Ma!Jet, ten•do este declrura,dQ que era chega,do o momento 
de acabar com as paJav.ras e entrar no terreno da acção ... » 

A •testemt11nha, l)Jara provar que se traJtnava uma revol'Ução ccnt~a 
o governo, que •tinha relações com a revollta. de S. Cruz e com a revo-
lução ide S. Paulo~ esperand<J-se para jsso sõmen:te n momento azaido, diz 
que: 1 

•« Ouviu <J·ecla,rações nest·e sentido feitas pelos cidooãos Pa·rdal Mallet, 
D1'. Campos da Paz, :qr. Manoel LavDax'!or, José do Patroclnfo e outros 
que certamente eram o.s Implicados nesta ·sedição, mas cujos nomes 
ignora; 

rccQ•ue sabe .com oenteza ter o Dr. MaJnoel Lav.r!lldor convidado a l-
gumas pessoa.JS para !tomar par.le em uma ·revCl'lução contra o governo 
do marechal F1loriano.,, 

Esse <Jepoimen•to é confirmado pelo de outras testemunhas. 
O documentto de fJs. 23 é o aurto d'e perguntas a,o guarda-livros João 

Fonseca Ribeiro BaJStO\S, que, seg'U.ndo diz, muiito antes de 10 de abrH 
sa.bia não só pelos jornaes Ccmiba:be, Nov'iàailes, Cidade do Rio e outros, 
como pelas .palest1~s 'II& rua do Ouv1d<Jr, que se tramava uma. a·evolução 
contra o Vice-Preslde:rute dia Republica e qu, dndo a ·urna 'reunião con-
vocooa por J01Sé do Patrocinio, João Clapp e Dr. CaIIll)J.os da Paz, na 
Ciclade do Rio, O'UVira discursos pronunciados por esses indivíduos em 
que •djsser!llm .estar .promi;;tos para ag~r hostilme'.lllte contra o m arechal 
Floriano Peix.a.to; e que sabe /Se faziam @n11ndes offer.tas de d:inhei.ro por 
parte de •alguns banqueiros, '!)onda o Dr. Manoel Lavrador a. ddsposição dos 
revaluoionarlos a sua bolsa.» 

D'ahi em d·eante a testemunha paJSsou a descrever os acontecimentos 
da noute de 10, confi.rntan<do o depoimento •do capilf:ão Thomaz Cavalcantl. 

tDiz mais que sabia, conforme espalhavaim o .tenente-coronel Menna 
Bar.reto, José .cro Patroclnio e Pardal Mallet e outros C'Ujos nomes não 
se recorda, que os revoluciO'Ila·rios contavam com o 1°, 7° e 24° batalhões 
de lnfa,ntaria, 2° de infanita.r·ia de .palicla e u:iairte do 23° de J.!nha, e que 
em vista <:ie uma conferencia entr e o ilenente-coroneJ Menna Bar.reto e 
um gerente do Lloy>di Brazileiro, oontavam tambero com o pessoal desta 
companhia. 

Disse mais que ·sabe terem si ltado em ddversas ·reuniões, a que con-
corriam, segundo .Jhe ·informaram, al~ais pa,tentes d:o exercl1o e da ma- " 
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Que essa conspiração tinha ramificações em diversas outros 
pontos do pa.iz; folhas 10 v., 43 v . ( 2) ; 

Que devia i.rromper n•essa mesma noite de 10 d·o passado mez, 
fl. 25v. (3); 

rinha, como o marechal Bar.reto, a1mirante Wandenkolk, general Cla.-
rindo, ooronel Jacques Ouriques, itenente•coronel Meu.na Barreto, e o 
sen ado.r Pjnheiro Guedes que , segundo lhe füsseram• passava teleg·rammas 
para Matto Grosso, aconselhana,o que nãio apoia:;se o governo do ma-
rechal Flor:iano, o qual pouco deveria durar». 

O coronel P ed·ro Nu.nes Bfl!Ptista Fer.rei.ra Tamarindo dosse que, pelas 
2 horas -Oa ;tarde do dia 10, foi procurado pelo caplrtão reformado Am.tonio 
H.aymundo Mirand·a 'ª'e Carvalho, que vinha contratar a musica do ba-
talhão para uma manife&tação politi<ca ao marechal Deodoro, ao que 
responõ•era-lhe o coronel que só o fa1ia por ordem do Quartel G~ne.ral. 
Que ·indo em seguida. ao ,palacio Itamaraty agradecer ao marecha! Flo-
riano a s ua I>romoção, comm~micara-lhe o occorrido, approvando o ma-
rechal a recusa que tinha feito. 

Vo~tando para o quante.J e estando e m conversa com os ofC.:::iaes, con-
v idou-lhe o .tenente .Senna Dias para uma conferencia em particular em 
que commun:icou-lhe •ter sido convidado paira uma revolução 11ue tinha 
por fim depôr o governo, ao que não annuiu. Em vista ctlsto seguiu o 
coronel Tamarin-do para o Ltamaraty pal'a communicar o 00corriclo ao 
marechal, que não sendo encontrado voi.tou vara o quaritel, onde mais 
1!al'de a-ecebeu ordem de sair com o batalhão e tomar posiçao em frPnte 
á secreta-r·ia da guerra. 

Sendo pel"ló'"Untaclo pelo &elegado s i a musica estava ainda no quartel 
na uccaslão em que sah111 com o ~atalhão, .-esponéie.i qae nã·J, porque 
1.1nha. >!:!eg·tudo -0as 5 para ás 6 horas para o largo da J.Japa, cuja ordein 
lhe foi •transrnillid•a verbalmen,te :Pelo tenente Carc·i!i»J de mando de 
~ - .r..~. o Sr. ajudainte general, e que o mesmo tcnenv~ et:;tava. d'e dia !IV 
t,iartel Genern:I». 

(2) O documen.1o d·a fil. 43 é o depoimento Major Coriolano de Alen-
castro, que, depois de !aliar do plano revolucionar·io :POr meio t>"e uma 
gréve na Eistraida de F'eri»o Central, gré·ve crue abortara en.: 'i.;La das 
providencias dadas em tempo, quer pela de i'ictheroy, disse que ten,ou 
.por ·dua.s v-ezes enbrar 111a casa da •rua da J:mperatriz, onrre se faziam as 
reun 'õ s ·políticas e onde se .tratou da revolta dos presoo de Santa l;ruz 
e que foi imped·i<dJO pelo pm·tei<ro, que Ihe pedia a »enha. Disse m8is q 11e 
os conspiradores não faziaim mysterio da conspi·ração, e que s ou)be .JJor 
um .Fuão Madeira em:Pregado no Banco d'O Brazi.l, iter ido Parda.! :.v.talleit 
descontar um cheque assig.nado pelo B:airão Moniz de Aragão :~ara RS 
despezas da cOlllspiração» . 

«Sabe que o Conde ode •Leopoldina forneceu 0i0 Coronel Pira,g;ibe di -
nheiro, .pondo á sua dispoosição a qua;n.tia de virute contos d'e réis, ilo 
Banco .ae Credito !Real. 

( 3) o documento ás fls . . 25 v . ê o finail do >d<epoimento de João F.m· 
seca Ribeiro Bastos, que diz 1 

«Que no dia 10 d-e abrH, em um dos hoteis de Caxambú, o majo r 
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Que seria logo augmentada a sublevaçãio pelo auxilio d·e g.ran-
!le força sahida das filefras do exercito, fls. 29 v., 56, 60, 61 ( 4); 

Que esse auxil io tinh a sido formalmente .promettido pelo @.e-

Feliippe Nery 1-'inhei-ro, passan(!·o pelo r elogio , e como fossem 10 ho·ras da 
noute, di·sse : A esta hora deve estar deposto o homem, com isso re fe-
rindo-se ao marechal FJ.orjano.» 

Que soube •desse facto por um negociante d ·e Caxambú e que delle 
sabe a offlciafütade do 5° b!l!talhã.o da G'llarda Nac·io11al. » 

( 4) O <'J.ocu men to de fLs. 29 v. é o depoimeruto do !ten ente Fortunato 
de Senna !Dias, que, tendo sido chamado pelo alfer€.S Carlos J a nseruJumior , 
que estava em companhia do capLtã.o José Xavier de Fjgueiredo Brl<to, 
para tomar qualquer cousa na confei•taria, ahi encontrara o capitã.o 
do 7° Juvencio Rodrigues d·os Salil.tos, José iElysio dos Reis e O'Ultros 
paizcanos, e elle.s erutã.o communicaram-lhe que ia haver tt1ma manifes-
taçã.o ao marechal Deodoro, occasiã.o l])ropria Pª''ª a deposição do ma-
rechUJ Floriano, e que elles desejavam saber •ii pod~am contar oom a 
parte do 24°. Na-Oa respondendo de positivo, J ansen e Juvencio Ois-
seram-lhe que fosse ao 7° ,a-e infantaria fa:JJ.ar OO'lll o oommandante te-
nen te-coronel \Ferraz. Sahi·ndo juntos, elle depoente procurou qualquer 
i:>reteXlto e seguiu para o seu quadel, onde communicou o occorrido ao 
comm•arudan te.» 

O documernto ode Il. 56 é -0 dapoim entlo odo 2° tenente de artiJha·r ia 
João Vespucio de Abreu e Silva, que disse que !tinha Jleito ·pante da 
escol.ta que rt:inha levo/"·o os desterrados até Manáos e que, estando com 
o alferes J ·ansen, ouvva ·a dec;laração ide que o co.ronel Olynrp.io Ferraz 
•recebera dos revoh.1ciona rios a q,uantia de trinta e seis contos de rêis 
e o corone.J Solon a de quaren.ta contos .para applioar á revoJ.uçã.o. Que 
o coronel F'erraz forneceu 'ªº Gomba.tte dez 011Jrabinas, o q'Lle fôra depois 
oonfirmrud'O por Pardal LMaN•et, que no segundo dia de viiagem -Olissera 
a char mu.ito ,pouco energloas as ·provMencias ;tomadas pelo governo em 
•relação aos revolucionarios , os quaes, caso vencessem. rt:eriam mandado 
fuzilar os membros do governo.» 

«Que !Pardal Ma ljet declarara a elle d epoente que na noute de l U d"' 
abril, qua.ndo se aoh;+va em frente á casa d·o general Deodoro, recebera 
por tntermeiddo de um amigo seu a not ioia •de achar-se o general Clarinodo 
110 Campo de Sant' Anna, á frente c1o 1° e 7° de infantaria ; 

«Que José Carlos de Oarvalho oonf.irmou a declaraçã.o de Ja.nsen , com 
r elação á erutrada do coronel Solon na consp.iração ; 

·«Q•ue o ,capltão-1tenen>te Gonçalves Leirt:e •tambem afftnnou o facto 
de terem os oo.roneis Solon e Fe1,raz recebido aquellas quantias i:>ara 
as tdespezais tdta revolução. 

O documento a +i. 60 é o depoimen1to <d·o cao;>iitã.o 'l'homaz Cavalioanti 
de Albuquerque, que, depois de ter r elrutado ouvir td'o genera'1 !AJ1me1tla 
Barreto ter st.ao conyldado pelo tenente-corünel Men11a Bar.reto para col-
Jocar..se á frente 1d.as forças revolucionarias, ao que respondeu que faria si 
ellas passassem pela frente de sua casa, nã.o se prestando, porêm, a ali· 
ciaLas disse que elles declararam contar com o 1°, 7° e 24° de infantaria, 
parte •do 23º da m esma arma, e alguns batalhões da Guard'a Nacional, 
enbre os quaes cirt:ava o terce.iro. 
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neral Solon, coron el Olympio Ferraz e corone·l Piragibe, Els. 15, 16, 
17, 18, 35, 38 V., 44, 46, 47 V., 50, V ., 51 V., 55 V. e 60 (5); 

( 5) O clocumento a fl. 15 é o depo imento do 1° ltenente de artilharia 
Clementino Fernandeti Guimatães, um dos offi.claes que •acompanharam 
os desterrrudos n o va.por P ernam\b1i,co, õ i1sse que oovira do Dr. Par·d'al 
MaJlet ter o coronel Olymplo Ferraz fornecido li. r edacção odo Combate 10 
carabinas, accrescentan<.lo o mesmo doutor ter conspirado contra o go-
verno e conitinuaria a fazel-o ; 

«Que o Dr. Campos da Paz dissera que uma das cousas de que tinha 
muito pezar era. de 11m õisour.;o que fez a 16 de novembro de 1889, 
exiabta.n J o o trai'clor So'lon; 

«Que os cor·oneis Fer.raz e Solon'. segundo declara o capi tão-tenente 
José Gonçalves Leite, ünham recebido avuJtadas quawtlas para a revo-
lução; 

1ccQue José Carlos •d.'e Carval:ho ltinha.· tido uma conferencia em casa 
de SoJon sobre o assumpto da conspiração, ent·rando n esita occasião um 
in<lividuo a quem Solon ent regara dinheil'O, dizendo si •precisar maJ.s 
venha bu.scar." 

O documento ode foi. 17 é o depoimento de Mavtins Francisco Cruz que, 
depois d'e ter fallad·o no convite que fez o capitão ·r;;fovmado Carlos de 
tal ao caij<&le FPanc isco de Paula Cisn eiro, pava trabaH1ar ma. E\Scola 
Militar, em favor de uma revoJ.ução que se projeotava contra o governo, 
d isse que d11rante a viagem ouvi ra a-0 Dr. Pardal Mrullet que elle e seus 
companheiros •tinham sid·o trahidos ,pelos cor-0neis Solon e Ferraz, os 
quaes faziam parte dos revoluciona.rios.» 

ccQue o p lano da revolução, segu·ndo disse o Dr. :Wallet, era de, 
quando volitas.sem de casa id-0 marechal Deodoro, ao passar a massa po-
pular pela r ua do Senador DanJtas, o coronel Ferraz 1mandaria fornecer 
armas aos populares e frente della e do seu. batalhão marcharia para 
o Campo da Acc.lamaçàJo, ond:e achal'ia o coronel Solon e o general Cla-
rindo, reunindo-se •as forças armadas ;pelos dLrectores da Geral e se -
guir':im sob o comm an'do do general Clarindo a depõr o marechal Flo-
riano; 

ccQue quando chegou elle Mallet ao portão do 7° brutailhão, ~·econheceu 
que 11avia sido t rahido pelo coronel Ferraz, ficando algum tanto desani-
mado; ma.s q ue não esperan do i'gual traição por parw do co• .. onel 8-0lon 
nem do general Ola.rindo, não se oppoz a m·a rcha q~e seguiam para {t 
praça da Acclamaçã.o, onde não vendo forças fugiu para casa, onde rol 
preso.» 

A rt:estemunha confirma. o facto da en.trega <l•as caira.binas .pelo co-
ronel Fe1waz li. redacção do O Co111bate, e dJz .ter ouvido de J osé Carlos 
de Car valho qu;; os conspiraidores foraim trahidos p;;los coronel.s Olympio 
Ferraz e So1o.n, apezaT de 1erem ell es con spi·ra;dores .gasito mi.L e tan•tos 
contos de ré.is e que as reuniões se ela.viam em crusa ido general Barreto, 
que a;ecmseihava a elle testmun.ha e seus camaradas que não se m E!ttessem 
em polJitlca paira não succe<ler-lhes o mesmo. 

o documento de fl, 35 é o >d'epoimento do estudante da. Escola 1\11-
litar Francisco de Moraes Cavalcan.te, que disse wr acompanhado os 
>dest~rrados, ouvindo :por essa oc0asião d izer <> capiltão-11:en ente L eite de 
Castro que OIS verdadeiros autor es e i'Bsponsaveis pela revolução não 
t inham sido pres<>s e que ao contrario tinham sido promovidos pe lo ma-
rech a l 'Florl aino . 
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Que a revolução começaria pelo assassinaito do Vice-Presidente 
da R epublica, fls. 20, 21 v., 36 v e 44 v. (6); 

Que para o ,seu elevaido posto se faria voltar o presidente re-
si'gnatario, general Deodoro da Fonseca, fls. 40, 42 ''- e 59 v. ( 7) ; 

E' qu e por fim 1foTam mallogrados todios esses polanos subversi-
vos da •ordem e profundamente ·criminosos pela traiçã:o dos allu-

O documento de f l. 38 v . é o depoi.menlo •do 2° tenente d.a antilharia 
Sezefredo Francisco ele .Ailimeiel•a, a lumn.o dia Escola Militar, e que fez 
par.te •d a escolrta que acom.panhou os desterraiclos. O - seu .diepoimento con-
firma o ele seus coHegas. 

O documenrto de fl. 46 é o de;poimeruto elo 2° rtene·nte Arntonjo Duarte 
Bentes, que tambem fez parte da mesma escoLta. O depoimenrto conflrma 
os an.teriores, assim <!Orno os depoim n tos do alferes Sebastião La.cerda 
d"e Almekla á fl. 47 Y. ào 2° tenente •d•e antilhari.a, Antonio A'l.1g·u.S1to d e 
:vroura, á fl. 50, elo .tenen,i:Je Gustavo AeloJpho de VasconceNos, á fl. 51 v. 
elo 2'0 tenente João Vespucio de Abreu e Sllva, á fl. 55 v. 

O domJmen-to de f l. 60 é o depoimen,to do capHão T:homaz Caval-
canti de AJlbuqu.erque que está acima lra~.cripto. 

(6) O d•oc umentp á fl. 20 é o de;po.imento do coronel OuHherme d'<: 
Barros e Vasconce llO$ que declaro u que na noute ele 1 O d-e abril, viu em 
fren:te ao Quartel .General, wn 1ndividuo apon•tar com um revolver para 
o Genera.J l<'loriano Peixo:to, segurando elle declaran•te no braco eles te 
mesmo inilividuo, .a·epoimento {J:ue é confirma-Oo .pelo do cabo A.rudTé Per-
cino ela Costa, :lils. 2f v. 

O documewto de fls . 36 v. é o depo1mento do s•argento Joaquim 
Domirngos Carnel·ro, que a.iz, achando-se á noule, -em um cer.caclo -em São 
Christovilo, constru"d o .pelia. Companhia ViU.a Tua.bel, vira :tres indivtcluos 
a conversar sobre o .plano de assassinarem o major Jaaq~lim Ignaicio ela 
Silva Ca-1,doso; um a jucl·ante de ordens do mare<!hal Flloriano e o mesmo 
ma:rechal, sen.ào enClj.rreg>a.do :para isso '1.lm creaclo ou empregado elo ma-
roohail que elles chaimaram ,pelo nome de gri'!l.go. 

O •d·ocumen.to de fls. 46 v. é o d·epoimen.to do major Corio}.ano de 
Alencastro, que diz constar-.ihe o plano de assassinato do g·eneral l•'Joriano, 
Custacldo José de Mtello e coronel João Teilles, preveni.nd o dis•to ao chefe 
<le policia. 

(7) O docume.ruto de fls. 42 é o •depoimen:to do mesmo major Alen-
castro, que diz que as reuniões poJ.i[icas dos com1piradores <lavaan-se ora 
na o·ua rcl•a Cand-elar.i.a, esquina d'O becco •de Bragança, ora no sobrado 
da rua da Imuierartrjz n . 104, ora na rua •d·e L este j.m1to a.o qua;rtel de 
policia, residencia do major Brundeira~ ;;;endo que nesta u1tlma foi elle 
depoente surp.rehe111qM:o pelo general Almeida Ba.rrerto, João Neiva e 
.Men·na iBarreto, quaqdo o•bservava as pessoas qu.e sa•h irum da casa, clizendo 
en[ão o general BaHeto ao coronel Gomes Ma.c'hado - aquell-e =nalha 
nos -está -espreitando, e lle não vffi'1l aqui por bom . 

. o documento de fJs. 59 v. é •o d-epoimemo do T:homaz Cavalcanti d1e 
A,lbuquerque, que ddlsse rter ouvido do Dr. Pal'd·a 1 Mallet, José do Patro-
c11110, Cam,pos K'la Pa:a, Amaro Bezer.ra e o utros qu-e ou o general Flo-
riano pr·ocedia á e·leição presiden·ci•al O'u faziam a revolução. 
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didos commandantes dos batalhões, que a tempo se retrahir.am .do 
seu audaz intento; fl. 18 (8) ." 

No plano revolucionario figura um facto de maior importan-
cia, qual seja o assassinato do actual Vice-Presidente da Repu-
blica, segundo consta das declarações de testemunhas no inque-
rito aberto pela autoridade policial rorma,11d 0 um auto de 41 fls. 
No inquerito da brigada policial , os depoimentos dos guardas 
do chefe do Estado referem-se a esse facto, que é corroborado 
pelas declarações das testemunhas constantes destes autos e qu e 
a comm lssão passa a estudar. 

Assim diz Antonio José da Silva Maia, bagageiro da Estrada 
de Ferro Central, no dia, 17 de abril, que soube por Theodoro 
Bernardo da Cruz, auxiliar de trem e seu conhecido ter vindo 
de S. Paulo um indivi·duo encarregado do assassinato do ma-
rechal Floriano e do almira.nte Custodio ·de Mello. tendo como 
remuneração a quantia de 50 contos, fazendo esta mesma pro-
posta a elle 'rheodoro e a seu amigo Rasaria Botelho, bagageiro 
de 1 n classe. 

Este, em seu depoi.Jllento fls. 6 a 9 v., d.isse que no dia 14 
de abril, indo assistir a sahida do vapor P ernambuco, em com-
pa,n hia ·de Madureira, encontrou-se com Bernardo Theodoro; re-
feriu-lhe este haver -0 plano de assassinato do Vi·ce-Presidente, 
machinaào vo'r gente àe alta posição, .dizendo mais que apre. 
sental-o-hia a Desousart, guarda do armazem, que era o man-
llatario àeSsa gelrt.te.. Dirigkarn-se a Desousart, que contirmou-
lhes o que lhes tinha sido dito por 1'heodoro. 1 essa occasião foi 
apresentado a Irineu, que estava presente, e disposto a aceitar 
os seus serviços, iria communicar isto ao seu compadre Antonio 
da Costa, encarregado de todo o plano, morador em Irajá, prin-
cipal auxilia.r dos revolucionarias, seu braço direito, como lhe 
chamava Irineu. Que o plano do assassinato er.a esperar o Vice-
Presidente em S. Christovã,o, onde costumava ir sómente acom -
panha.do por um capitão e ahi ser apunhalado por homens dis-
far çados. Um dia depois dessa conferencia foram elles, Bcrna1·-
do, Theodoro e Madureira á estaçiio do Madur'eira e ahi Pll-

(8) o documentt.0 de fls, 18 é o d.epoimento do alurnno >da escola 
militar Martins ])lrancisco Oruz, acima trans crLpto. 

10 
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contraram-se com Irineu, que lhes communicou que Antonio da 
Costa tinha ido a ·S. Paulo levar d.inheiro aos filhos do Dr. La-
vra.dor. 

Alberto Augusto Madureir.a em seu depoimento á fls. 10, diz 
ter assistido á pr.oposta feita por Bernardo Theodo.ro do assas-
sinato do Vice-Presidente e do ministro da marinha e confirma 
o depoimento ide Botelho pela leitura que <lelle fez a autoridadé. 
Accrescentou que no dia mesmo em que depunha (18 de abril) 
soube por Ireneu que ~ogo que Costa chegasse de l:l . .Paulo se lhe 
commwnicaria e a Botelho, afim de ser marcada uma reunião 
onde se deliberasse sobre os mei.os .de levar a effeito 0 assas·si-
nato do Presidente, desde que já estava morand·o na cidade. 

Theod·oro Bernardo da Cruz, em seu depoimento a fls . 13, 
confirma estes depoimentos, dizend.o ter sido convidado para to-
mar ,parte nesse plano por Desousart, que lhe communicara que 
o cabeça, o encarregado, e ra .Aontonio da Costa, man·datario dos 
conspira.dores. Di~se mais, que no dia 9, encontrando-se com 
Felix Viellet, acopipanhado de Saraiva, Manoel Mend·es e Pedro 
de Cabina, empregados .da Estrada, disse-lhe que se preparasse 
e estivesse armado porque no dia seguinte havia barulho. 

Antonio da .Oosta Borlido, em seu depoimento á fls. 18, diz 
·que é .amigo do Dr. Lavrador; que a mala que lhe é apresentada 
pertence a elle t ristemunha ; nada diz sobre os depoimentos, a.c-
crescenta.ndo que não -sa.be expiicar a phrase da carta que lhe ê 
dirigtda por Luiz Jaoomo de Abreu e Souza, em que diz poder 
eiie t estemunha utiiisar-se do offerecimento que ihe fez um ami-
go, quando é ceTfO ter dito ser credor de Jacomo. Na busca dada 
pela •autoridade (lm casa de Antonio da Costa encontrou-se uma 
cÓpia de telegramma passado por Boriido ao Dr. Lavrador, re-
ferente a um arranjo por parte de Jacomo e que concorda oom 
a carta do m e't!flº Jacomo a Borlido, uma letra de 30: 000$, um 
bilhete . assigna.do por Pinheiro, em que falla de suspeitas, d<Jus 
revólvers cayregados e grainde numero de balas. 

Na ·busca d1::i, casa de Ireneu Thoma.z de Aquino encontrou-se 
duas meias folhas de papel, onde ee achavam escript<Js vers<Js 
sediciosos, uma guia do chefe de policia auto.risau,do a entrada 
de Ireneu no Aquidaban e Riachw~io, revelando ter-se elle com-
municado com ·os presos · políticos e principalmente com o Dr. 
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Lavrador, ( *) dous revólvers, um embrulho de papef pardo com 
oito· revólvers novos e diversas capsulas. 

E seu depoim ento Ireneu diz que os oito r evõlvers t-0ram 
comprados pelo seu compadre Costa, que não Tecebeu em sua 
casa vi.sita de Ma,dureira e Botelho, com quem não falJ.a ha mais 
de quatro :dias. Que não conhece Madureira nem de vista, assim 
como Botelho. Nega t er tomad-o parte .em qualquer act0 sedicioso 
contra as vidas do Vice-Presidente e ministro da marinha. 

Guslbavro 1Desou.sart iem seu die)pio·imento '1 ft . .:::8, d!2 que 
não conhece Madureira, e sim Botelho e Theodoro, que julga seus 
inimigos, que nada conversou com elles, que não conhece Anto-
nio da Costa e que não tomou parte em nenhum areto sedicioso 
ou plano de assassina.to contra o Vice-Presidente. 

Antonio da Costa Borlido em seu dep.oimento a •fl. :::\! , nega 
ter dado embrulho qualqu er a Irineo, nega que -0 sentido da car ta 
pl'este-se a interpretação contra.ria a elle declarante, send·o Ja-
come seu devedor. 

Na mala pertencente a Antonio da Costa encontrou -se, aléru 
de outros objectos, cartões de visita. um do tenente José Carlos 
de Carvalho e cautelas com 40 ºIº de entrada, per tencentes ao 
Dr. Lavrador. 

As testemunhas acareadas perante a autoridade confirma-
ram seus depoimentos, uns sustentando o que já. tinham dito g 
outros contestando. 

Ahi estão os 1lactos 111arrados J)elas testemunhas, segundo 
consta dos documentos dos autos e que a commissão deixa de 
commentar pela clareza com que são expostos e pela confirma-
ção que muitos delies tiveram nos acontecimentos de 10 de 
abril, que tanto impressionaram o espírito publico desta capi-
tal. 

De posse o governo do plano de conspiração que era urdido 
entre uma fracção , profundamente hostil e adversa ã actual si-
tuação política; conhecedol' jã dos acontecimentos da subleva-
ção das fortalezas .de Santa Cruz e Lage, cuja feição política, 
cu jo intuito claro .e manifesto de depôr o governo, frearam pa. 
tentes, pelo inqueri to aberto em janeiro; o governo, logo que o 
movimen to conspirador começou na noite de 10 de abril, tendo 

(*) A commissão de Com;tltuição não poude encontrar os t;unda· 
mentas d.esta op!niã,o da autori'dacle. 
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tres dias antes soffriclo a intimação de tres generaes, que mo-
tivaram os actos de 7 de abrii, cornprehendeu que começava a 
transfo1•ma.i·-se em facto aquillo que de ha muito ela;borava-se 
e então, como elemento de defesa, inspirado pelo simples instin-
cto de conservação, r ecorreu ás medidas extremas da decr.etaçiio 
do estado de sitio e suas c·onsequencias, pa.ra domar a conspira-
ção, que Já se achava em começo de execução 

Obrigado a man ter as leis e a defender a Constitui ção, cum-
pria o governo o seu dever ficando inacLi vo, em fa.ce de um mo-
vinrnnto revolucionario cujo intuito era destruir a propria lei? 

Devia intervir quando não pudesse mais conjrral-o? 
A medida de sitio é uma meditla de segurança., de prevew.-

ção. EJla não deve ser posterior á luta revolucionaria. Não tem 
o intuito de p'llnir e sim prevenir. Dahi está o conceito de Al-
oosta ( Gara~i,tia.s GonstituCionaes) que diz; 

"A tacuJ.da.de de declarar o .estado de sitio .pó de ser usada, 
não só 1110 momento do ataque ou da commoção, com-0 tambem 
com mais efficacia 

1
c talvez com mais propriedade para prevenir 

essa commoção ou ata.que. " 
Si é este o espirito da medida, quem pôde julgar eia oppor-

tu.nidade de pôl-a em effectividade? Quem possue esse criterio? 
Ahi estão como r esposta as palavras de Story, quando diz: 

"Quando a lei dá urp poder descricionario a uma pessoa, a firu de 
que o exerça a seu juízo sobre certos factos, é de r eg.ra que a 
lei o conslitue o unice e exclusivo juiz da existe1fci•a de taes 
factos." 

Applicando estes prü1mp1os, aos actos do poder, em vista 
dos acontecimentos de 10 de abri l, a. commissão conclue que 
esses acontecimentos foram elementos constitutivos daquillo que 
a Constituição exige como justificativa da decr etação do esta;do 
de sitio, que as suas medidas ficara,m dentro das exigencias con-
stitucio:n.aes, por isi;;o mesmo qu e o disposto elos §§ 1 º e 2o do 
art. 80 ~oram -respeitados. 

•Em face disto, a commissão propõe a appr.ovação da decre-
tação do esta.do de siU.o e dos actos elo governo a elle refer.en-
tes. 

Tem a commissão, po.r ém, o dever de externar-se sobre o 
projecto de amnistia. Comprehendendo a commfasão que é de 
mais vantagem uma política de paz e de concordia, que qualqu e•· 



141 

outra; ·comprehendendo que a ordem publica talvez nãio soffra 
perturbações com a 1·esUtuição das garantias aos cidadãos sobre 
que recahiu a acção ido gov.erno, :nada priva:ndo que, si aconteci-
mentos graves e sérios vierem ·ainda p.erturbar a paz publica, o 
Congresso paute seu procedimento de accôrdo com esses aconte-
cimentos; a commissã.o approvand·o o projecto de amnistia do 
Senado, propõe ' á approvação da Gamara a seguinte emenda. ao 
mesmo projecto: 

1A Gamar.a, em cumprimento do dis·posto ·do art: 80 e do n. 21 
do art. 34, r esolv·e approvar os a.ctos do g.overno r eferentes a.os 
acontecimentos da noite de 10 de abril e constantes dos de-
cretos de 10 e 12 do mesmo mez. - Feiisbello Freire, relator. 
- Glicerio, presidente. - Frl01ça CCJ//'valho. - Chagcis Lobato . 
- Dutra Nicacio. - Alcindo Gucinaba;ra.. - l!Jpitacio PeS'son, 
(vencido, com voto em separado). - Augusto de Freitas ( ven-

cido com voto em separaido). 

Projecto 

O parecer firmado pela maioria da commissão encerra em Voto em eepa-
si doutrinas que não parecem inspina;das nas regras de direito, rado dos Sra. 
asserções que, não tr.aduzinàio uma justa -iapreoi:ação dos el-e- Augusto de 
men.tos de prova e esclarecimentos ·prestados .pelo chefe da na- Freitas e Epi-
çã.o ao Congresso, para que 1pudesse este bem julgar da situação 
poliitka do paiz no momento em que tiveram :logar os aconteci-
mentos que determinaram a decretação do estado de sitio e con-
sequeinte ajp1plfoaçãio de medidas c1e re'prnssãio, !imp11~imem por 
outro lado o caracter de constitucionaes a me1idas que por sua 
propria· essencia, traduzem a violencia exercida: contra o direito 
mdividual não contempla.das entre aquellas cujo empr.ego ·a Con-
stituição faculta ao Poder Executivo em um momento excepcio-
°cªl da vida poliUca do paiz, quando cumpre-lhe salvar a nação 
de úma commoção intestina., medidas que têm o oaraicter de p a-
nas, e cuja applicaçãio só aos tribunaes cabe. 

I 

A d-0utrina ora levantada pela maioria. da cornmissão com 
o vigor de uma convicção profunda, formada no estudo da na-

ta cio Pessoa. 
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tureza dos actos, que vão ser submettidos á criteriosa delibera-
ção da camara - o julga'mento da decretação do estado de sitio 
e o p11ojecto de amnistia - doutrina que condemna por injuri-
di ca e inconveniente a,os interesses nacionaes qualquer delibera-
ção sobre o projecto de amnistia sem prévio julgamento do acto 
politico praticado pelo Vice-Presidente da Republica, é, no en-
tender da mi·noria, .insustentavel ante o estudo reflectfido da 
amnistia como acto político, do seu alcance em relação ao acon-
tecimento que affecta, injustificavel diante do caracter de tri-
bunal politico, que tem o Congresso ao proferir um julgamento 
sobre o acto do chefe da .nação, quando exerce a attribuição, que 
lhe confere o art. 80 da Constituição. 

A amnistia não presuppõe, como pareceu á digna maioria, 
a existencia de um crirne. 

Qua.ndo, após um acontecimento, que por sua natureza affe l'.~a 

á ordem social, trazendo perturbações cle maior ou menor grav i-
dade, o Poder Legi~lativo a decreta. in spi rando-se nas conve-
niencias da situação politica do momento, a.conselhado pela con-
vicção da firmeza qas instituições e das seguranças da ordem, 
impede que o poder competente no mecanismo politico averigGe 
a natureza do acto, que a determinou, investigue a cr iminalida-
de, que, . porventura, encerre elle e a responsabilidade de quem 
quer que -0 houvesse praticado. 

Não ha uma affir~ativa em um decreto de amnis tia, qua.ndo 
votado anteri-ormente ás in V•estigações judicüi.rias, de que um 
crime existe e de qµe os seus autores são conhedd·os: ao contra-
rio o Poder Legisla:tivo decr etando-a, obsta a acção do Poder Ju-
dic1ar.io, cuja missão é inquirir cici existencia cbo cZelicto e r eco-
nhecer o seu autor. 

Na hypothese, a,ceitando a Gamara o projecto do Senado, ces-
sariam incontinenti a.s medidas de repressão, sob cuja acção 
ainda se acham diversos cidadãos, a despeito da restauração das 
garantias constitucjona.es, ficando inhibido o Poder JudiciaTio 
de estudar os acontecimentos da noite de 10 de abril e apurar a 
responsabilidade dos cidadãos detidos e desterrados por força dos 
actos, que, no entender do chefe da nação, determinaram a com-
moção intestip.a. 
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lll' este o alcance da amnistia, p.roposta no pMjecto, que por 
fórma alguma affecta o acto politico do Vice-Presidente da · -R~
publica, que muito menos emba.raça a acção do Congr.esso no jul-
gamento político que tem de proferir. 

Decorresse a responsabilidrude do chefe da nação, dos actog 
que causaram o aba.lo da ordem publica e não da, decretação do 
estado de sitio e das medidas de repressão applicadas, e razão 
teria a. maioria da commissão em hesitar proferir um voto, que. 
traduzisse a Tesponsabilidade do autor de um acto, porventura 
j·á esquecido pela amnistia. 

Julgando, porém, o estrudo de si-tio o CongTesso Nacional 
a.penas aprecja o ?nodo, pelo qual o chefe da nação julgou da si-
tuação do paiz, e as medidas de Tepressão que applicou para con-
jurar uma crise que diz existir. 

·E' a legitimidade do motivo pelo qual foi exercitado um 
direi.to conferido ao Pod·er Executivo, o que cahe sob a anrulyse 
d·o Poder Legislativo convertido em tribunal político. 

Div·&sos são os factos em sua essenci-a, diversos os tr.fbunaes 
competentes para os julgamentos . 

.Amnistiando os ci-dadãos implicados no movimento da noite 
de 10 de a,bril, o Congresso ·impede a acção do Poder Judicia.rio: 
julg.ando o estado de sitio, profere um voto sobre os ados ·io 
Vice-Presidente da Republica, que flirmará um ·P·recedente na vida 
constituci.onal. 

E si um acto criminoso podia ter tido logar, sem que todavia 
arrastasse o paiz a uma commoção intestina, que justificasse a 
declaração do sitio, medida excepcional; si o chef.e da nação 
pôde mesmo, na hypothese da existencia de uma grave commo-
ção, applicar medidas •outras, que não aquellas cujo uso lhe con-
fere o preceito cons.Utucional; si o Poder Judicia.rio, qualquer 
que seja o voto poliüco do Congresso, approvando ou reprovand::i 
a declaração do estado de sitio ·e as medidas de repressão que 
delle decor11er.em, dev·e sempre intervir para averiguação da 
existencia do acto criminoso praticado· no meio social, e no qual 
assentou ·O Pod•er Executivo o S·eu procedimento, a consequencia é 
que a amnisUa tem sempr·e uma ex·pressâo, impedindo o prosegui-
mento de investigações. judiciari·as, .ainda quain,d·() a ella succed!OI. a 
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condemnação, por inconstitucional, do '!Cto 'da declaração do sitio 
e .das medida:; de repressão applicadas. 

O aresto do ·Supremo Tribunal l:<"'ederal trazi.do a esta discus-
são pela digna maiori·a da cor6missão é, no entender d.os signata-
ri·os d·este voto, - d'izem-n-'O com profundo pezar, antes um desv.io 
das rigorosas normas que devem inspirar o julgamento dos atten-
tados comniettidos :pelo pod er contra a liberdade indi·vidual, do 
que uma sentenç~, que por sua sabedoria, eleva firmar a doutrina 
constituci·onal. 

A historia dos acontecimentos politicos ela França de 1870, da 
America e da Inglaterra, onde foi a maioria procurar elementos que 
justificassem os seus assertes, ao emvez ele attestar a necessidade 
ele um .prévio julgamento elo a.cto político do chefe ela nação, deixa 
ver, é claro a todos, que só tarde, decorridos alguns annos, o in-
teresse nacional permittiu naqu elles paizes o esqueci'illento e uma 
po.iitica ele paz pela amnistia., que larga porta abria para a recon-
strucção social. 

E ·em aipoio do lnosso parecer, seja-nos licito invocar a auto-
ridade elo Senado, flUe por unanimidade de votos, approvou em 
tres discussões o projecto de amnistia, ora 1rnjeito ao es tudo desta 
commissão, sem prcoccupar-se com o prévio julgamento elo acto 
'POlitico elo Vice-Presi dente, sem mesmo haver pro.Eericlo o voto 
quelhe cabe, corno rarrno d·o Congresso Nacinal, juiz do estado ele 
siüo declarado pelo Pocl·er Executivo. 

•Em ·conclu~ão, como logica .illação do exposto, a concessão da 
arnn'istia ipela ·1natuJ·eza .d·este acto de subido interesse politico, p·elo 

-~ elevado alca.nce des tp, attribuição soberana, pela ordem de relações 
que regula, independe elo julgamento prévio do a.cto da declaração 
elo es tado de sitio e sobre o ·projecto aplprovado pelo .S·enado póde 
a camara livremente proferir um voto, sem que fique ,tolhida em 
sua acção, para o julgamento posterior do acto politico do chefe 
da nação. 

II 

Sem descer a lfIDa analyse minuciosa da prnva contida nos 
documep.tos suj eitos ao es tudo ela commissão, trÇ!;balllo qHe não 
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cabe.ria com vantagem nos estreitos limites .. de um voto, obede-
cendo como eleve, em assum,pto de tal magnitude, a preceitos de 
rigor exig ível, seja-nos permittido asseverar apenas que é defi-
ciente a prova oDferecida pelo chefe da nação em apoio do seu pro-
cedimento . 

A desordem das circurnslancias apuntadas •11a mensagem pre-
s idencial, como elementos valiosos de convicção, as va'gas allega-
ções de teste'lllunhas de credibilidade duvidosa contra alguns doe 
cidadãos d·etidos, a ausencia absoluta de uma referencia siquer aos 
nomes de muitos outros, contra os quaes foram applicaclas severas 
medidas de r epressão, e mais que tudo a falta completa de ele-
mentos. qne firmar pudessem a idéa de uma commoção intestina 
no Paiz na noite de 10 de abri l, motivo unico capaz de legitimar a 
intervenção do Poder Executivo e justificar a suspensão das ga-
rantias constitucionaes, principio que rrspeila e proclama a digna 
maioria da commissão, com quanto cbegue a conclusões estranhas, 
esquecida, talvez, de haver affirmado que a conspiraç;ão, em cuja 
e.·istencia real acredita, abortou n,o momeuto da acção, por fal-
tarem aos ch·efes do nÍovimento os •elementos de luota anterior-
mente dispostos para a segurança do attaque, convence-nos tudo 
isso, que a ordem publica não foi alterada de modo liio excepcio-
nal, que uma verdadeira crise social s manifestasse, que a acção 
ordinaria elo poder publico ifosse inefficaz para a co1njuração do 
mal, que as formulas garantidoras elo direito devessem ser esque-
cidas, que a liberdade devesse ser violentada, que o estado de sitio 
devesse ser decretado, como o ultimo dos r ecursos garan li dores 
ela salvação da ordem e salvadores das i•nslituições abaladas. 

HI 

S'i passarmos ao estudo das medidas de repressão apnlicadas 
pelo chefe ela nação, ainda inconstitucional r evela-se o seu aeto. 

Não hesitando em ordenar a detenç;ão de cidadãos gai·antidos 
por immunid ndes parlamentares, ant es mesmo, cumpre dizel-o, de 
declarado o estado de sitio. qu e, no entender do Vice Prea ldente. 
suspende todas as garantiais, e a:té, a.pós a s ua cessação, qua1ndo já 
restaurada a lei constitucional, o chefe do paiz por sobre a liber-
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dade o·pprimida, ainda· fazia pesar a demissão de ,professores vita: 
licios das faculdades de medidna e de direito, a demissão de mem-
bros tambem vitalícios do supremo tribunal militar e as reformas 
de todos os militares de terra e mar, presos ou desterrados, ele-
vando dest'arte, com uma coragem que contri•sta, á categor'ia de 
medidas de seguT'ança publica, aoons elhadas ·pelas circusmtancias 
do in·stante, verdadeiras penas definidas na lei e cuju emprego já. 
mais lhe ca.be. 

Era o castigo que descia do alto, confiscanclo no seu curso 
mais um direito, abatendo ai-nda mais fundo a lei para salvar a lei. 

E' a v.iolencias de tal naitureza, traduzh1'a:s na suspensão de 
garantias, quando uma crise política não irrompeu do meio social. 
caraoterisadas pelo emprego de medidas de penalidade, condemna-
das pela Constituição, que limibou a acção do Poder Executivo aio 
emprego de med.idas de r eipres.sãio d:e1finidas 1no art. 80, que •os si-
gnatarios deste voto não podem prestar o seu ap•oi·o, sem que 
sintam, perdôe-nos la honrada mai·oria, abaüda a sua consci•encia 
de reipresentantes da nação, sacrificados os ·seus deveres de mem-
bros de um tribunal que julga, firmada a sua conn ivencia nos at-
tentados contra a liberdade, c0tntra a lei e contra o direito, .cuj10 

respeit'O é a base uµica da ordem social e do engrandecimento das 
instituições politicas. 

Acima de uma hom enagem ao ir>oder, falsa garantia de uma 
orclem, que não ·edifica, arrimada sobre os destroços do dkeito in-
di·vidual, ha .a restauração da lei constitudonal, p.onto para que 
devem convergir 'OS esforços de quantos empenham-se pela verdade 
das instituições livres. 

IV 
CCJ\no!.uinclo: 
1Convencidos de qu e os interesses políticos aconselham a de-

cretação da amnistia, fkmando-se dest'arte a paz publica pel.a es-
quecimento dos acpntecimentos da noite de 10 de abril e impul-
sionamd·o-se o deseIJ.volvimento das instituições repuhlicanas, é nos: 
so parecer que deve ser acceito pela Gamara o projecto approvado 
no .senado, tornando-se, p·orém, ·extensi•va a quantos, porventura. 



estejam l'igados a taes acontecimen.tos por laços de co-responsabi · 
!idade. 

Neste sentido 1propomos a seguinte emenda ao projecto: 

Artigo . F icarn igualrnente aminis tiados i'Odos os cidadãos Ugaãos Emenda 
aos acon.tecirnent0<s ela noite de 10 ele abriil por laços eie co-. dos Srs. Augua-
r esvonsabil!idp,de. 

Quanto á emenda offereciida ao projecto pela ·digna maioria 
da comm.issãio, é nosso parecer, que d·ev·e ser ella rejeitada pela 
Camara, já por E1I1volver a approvação de actos inconstitucionaes 
praticados pelo Vice-Presidente da R epublica, quer attenda-se á 
natur·eza das med idas applicadas, quer aprecie-se o movimento ·per· 
turbador produzido na noHe de 10 de abri·l e pel·o chefe da Nação, 
que naquelle instante, refere a mensag·em, "v·iu no apofo do povo, 
na f'irrneza da di Scip lina da forçci pi•bli ca, as maiis solid1a's garan-
tias de que pôde dilspôr para manter ci ordem",. annunoiaelo cmno 
symptoma de uma possi·vel commoção, d·e conjuração difficil pelos 
m eios ordinarios, capaz de absolver o seu procedimento, como si 
"á vromulgação do est°'do ele s-it·i-0 nâ.o se develsse cheg'ar sómente 
ante uma insurreição, i•ma r evo;lta, uma r e·voluçéio ou no caso em 
qiie o amotina·niento e a se&içã,o pela coa·~tinuidade no tempo, pela 
arneaça ele aggrav ar-se e vassar ei insur r ei ção, elemonstrein ci inef -
fi cacia absoluta dos •m,eios ordinarii.os ele revresséio " ; já por ser 
apresontada a ap·provação d·os actos do Poder Executivo. s•ob a 
fórm a de emenda. a. um proi·eoto de lei, mei·o .irl'egular, porquanto, 
accei ta esta., seria confundida cüm o propri-o proj ecto de amnistia 
e sujeita á sancção do Pocier Executivo, que pür tal fórma conver-
tia-se em parte, cuj.o acto era julgado pelo tribunal politico e 
juiz, que pela sancção ·teria de homologar uma sentença, I>Orven-
tura. condemnatoria dos seus proprios actos. 

Em taes condições, julgadas procedente~ pela Camara as con-
siderações feitas ; acc ita a separação do vo·to sobre o projecto de 
amnis tia, da discussão sobre o' acto politico do Vice-Pres idente da 
Republica; persuadid·os d·e que a approvaçã,o do estado d·e sitio por 
este declarado, mão ,pôde ser feita por um projecto de lei•, adstrictu 
ás normas constit ucioonaes, afim de evitar-s.e a anomalia apontada; 
oonvencicios de que ao Poder Legislativo ordinario cabe, na con-

to de Freitas 
e Epitacio 

Pessoa 
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strucção do direito interno do paiz, resolver sobre ·os meios regu-
lares d'e bem cum:prir os preceitos constitucionaes: 

P1,01pomos que seja convidado o Seinado a reunir-se á Camara 
dos Deputados, afim d e dar cumprimcn,to ao disposto no art. 34, 
n. 21, da Consütuiçãio . 

.Sala das sessões, 20 de junho de 1892. - Augiisto cl.c .B're-itas. 
Ep·itacio Pessoa. 

Concecle cirnnistici ci todos os cildiadãos c1,et'ldos e clesterr'l:iclos por 
força do àecrnto àe 12 de abri!l cio dorrewte anno 

O .Con'gresso .acional decreta: 
(elo Senado) Art . 1.º ·E' concedi·da amnistia a todos -os cidadãios detidos e 

desterrados ·por força do decreto d'e _ 12 de a:bril do corrente anno. 
Art. 2.º Revogam-se as disposi,çóes em contrari'O. 
Senaido Federai!, 8 de junho de 1892. - Pruàente J. ele Mora.es 

Bcirros, vioe-lpresidente. - João P eclro Belfort Vieira, 1° secretario. 
- Gil Diniz Gou.iah, 2° escr etar.io . - Antonio Niaolá,o Monte·iro 
Baena, 3° .secreta1'ip. - Donuingw Vicente Gonçalves de Souza, 
4° secr.etario. 



SESSÃO DE 25 DE JUNHO 

O SiR. fyIARiCOLINO MOURA - A Oamara comprehende, Sr. 2" discussão do 
presidente, a necessidade que tenho de sua beneV'ol,encia nas di- projecto 22 
versas considerações a fazer sobr·e o projecto de am1üstia, que 
surge, como o forçado, do estado de sitio, atado aos considerandos 
que a commissão julgou dever produzir na defesa dos decretos de 
10 ,e 12 de abril, que, estabelecendo o estado de ~iUo, l•!llilÇara:m 
nas prisões e desten·o a diversos cidadãos, desencadeand10 essa tre-
menda tempestade que vai vairrend0 o solo da patria. ( A.poia;clos.) 

Si os instinctos e as paixões populares pudessem ter ingresso 
neste recinto, ha muito tempo fechado á justiça e á .piedade, esta 
causa já estari•a julgada e ·restituido á liberdade e á famHia es-
ses desterrados que ainda seg.uem os s-eus destinos a:travês das 
regiões desertas do Amazonais, nessa via dolorosa que se póde de-
nominar de - trafico da dictadura . (Mwito beni.) Aiffastado desta 
t1·ibuna, saigrad.a por tantos oradores na condemnação de uma si-
tuação tão cheia d,e desastres constitucionaes e de perigos para a 
liberdade, venho collocar-me wo lado da opposição, desta democra-
cia patriotica, ele cujo coração brota o sangue de ·todas as feTidas 
da patria, para condeminar os actos dcs$a outra democracia tur-
bulenta, 1perv.ersa, sem entranhas, proscriptora das glorias nado. 
naes e ipovoadora dos car cer es e dos pres ídios . (M·1tito bem . ) Col-
loco-me deste lado para nã!o perder a fé e o direHo d·e sornhar com 
esea democracia que ins pirou Washington, pensan.d·o na reconstr.u-
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cção de sua patria e nas conquistas da liberda.d·e, d·essa dernooracia 
quo F.ortalccia -0 ·espk ito do desterrado de Jersey oombatendo o 
g;:ilpe de Estado el e 2 el e dezembro, que anniqu·illou a Republica 
de 1848 e atirou a França abatida aos pés da invasão estr.angeira. 

Senhores. não sei qu e rnov-os males nos r estam el e soffrer. Pa-
rece que a medida do de·spotismo e das vioJ.encias não está cheia 
ai•nda, e que .são .];}recisas novas victimas e novos estados de sitio . 
A Gamara, não h a muitos .dias, ouviu attonita a leitura de uma 
projec.to apresentado pelo nobre deputa.do por Pernambuco regu-
lando .o •estad·o de sitio, exi:gimdo .desta assembléa tudo quanto lhe 
resta de sua sobeTania; pr·ojec!Jo inconsti tudonal•, e que é a ne-
gação dos ma·is sagr;;.dos di-reitos do cidadão, que annulla os tri-
bunaes judici.arios, este aisylo sagrado do ·direito e da justiça, sub-
stituind o-os pe'1as !·eis da guerra, pelos tribunaes mardaes, pondo 
em estado de sitio a Cci.nstituição da Republica. como si em uma 
lei ·organica se pudessem applicar prindpios em conrtra.dicção c'om 
a .propria Constituição . (Apoi'ado•s.) E.sse projecto fez-me J.embrar 
o juram ento de Annibal no seu odi·o entranha.d.o á republica ro-
mana, e que ene ~oube cumprir até á morte. Tenho donfüança, e 
animam-me as melhores esperanças, de que ?li.e não passará neste 
recinto, sagrado por t antas trad ições a.a liberd ade. Aqui p!eiteou-
s e a causa da priIIJ.éra constitu inte em resistencia a:o primeir.o 1m-
perad cr; pairam ajnd a as vozes eloqu ent2s de Gabri el R odrigues 
e de J .osé Bonifacio defendendo oa direitos sagra dos elo home1m 
e do cidadão, •nessa época 'em que, da.s aituras de •S. Paulo, lna 
phrase de um notava! estadista, descia muita luz, lu z .que .ainda 
Vi inacli ::: r-se da · i::abeça de um justo, no Supremo Tribunal Fe-
deral, ness.a memorav•e.l sessão do habeas-corpus em favor dos des-
terrados e presos J.lO!iticos (mui to beni) e que recordou-me aquella 
bella inscripçãio de H ugo EOb um d·esenilo seu representando o ca-
dafalso de John Bj1own - Pro Ohristo sricut Ohr~s-ti•s . 

Aqui, pela palavra. eloquente de Al encar, sagrava-se a insti-
tu ição d·o habeas-oorpus; Joaquim Nabuco sustentava a causa san-
ta dos escravos, e o immortal Viscond·e do Rio Branco fazia pas-
sar ante as acclainações da multidão a gloriosa lei de 28 de se-
tembro de 1871, e que teve .o seu desllecho final na memoravel ses-
são de _13 de maio de _ 1888, que aboliu a escravidâ!o. (Muito bem.) 



.151 

Aqui., destas muralhas, sahiu o ·espk ito immaculado d·é TJraden-
tes, o martyr sagrado da r evo•I.ução mineira, ouvindo bramir atra-
vés das nossas florestas seculares •o vento da rna_nhã, ·o vento do 
futuro annunci.ando rn elborie,s clestin oo para a sua patru. (Apoia-
dos.) 

Senbor-es, s,i ess•e pro.i ecto que regula o estado de sitio passar, 
entãio ·podeis annw;iciar a morte da Re,publka, abatida aos pés 
de todas as tyrannias, ·e a minori a não •p.ód·e conco.rr.er C(.)m ·OS 
seu:s votos •par.a a sua ·pass.ag.em, •e ser cumplice doe semelhanrte 
abtentado â Constituição da ·R epubl'ica (cipoíadJos); p-odeis ·con-
s•iderar physica e moralmente mor:to este · povo, fechar o parla1uen-
to •e mandar gravar â entra-da dos triibunaes aquella figur.a que 
Miguel Angelo, vendo morta a liber·dade d.a sua patrfa. cinzelou 
no marmore. de olh-os fechad·os, •es tendida em um seipulchro, e 
a que d•enominou de - Noute. (Muito bem.) 

Feitas estas consi.deraçõe.s, Sr . .presidente, vou apreciar o pro-
jeoto d·e amnistia que a comnüssão julgou .apresentar â consid·en1-
·ção da Camara, amarrado aos considerandos em justifi.cação aos 
actos emanado s d·os decr·etos de 10 e 12 de a bril ; o qu .~ feito irn -
portarâ a approvaç&o do 1pro.i·ecto de amrüstia em ju:Igamento ·e, 
consequente condcmnação dos accusados, confundindo a amnistia 
com o perdão; e neste senti-do, com magua •o di.go, não 1posso dar;-
lhe o meu voto. Separae a amnisti.a do julgamento do ·eitado de 
sitio, duas cousas inteiramente diversas na sua natureza e mi seu 
destino, e •então clar-lhe-he,i o meu voto. (Apoiados ; muito bem.) 

Fóra ·dahi, será o p.rejulgamento da causa, e a amnhstia, como 
ac1'o ão poder soberano, que tem por fim o esquecimento dos delii-
ctos e dos cr.irnes, aconselhada •por prudencia e uma boa política, 
se converterâ em pe.rdão, que só t em lagar depois do julgamento . 

E ' assim que diz Dupin : " A am~istia detem o juiz e il!IllPede 
os julgam entos, a o passo que o perdão detem ·o carrasco. " Nêsitas 
condições o ,pr-ojecto de amnistia nfw póde ser votado, p.re-julga a 
questão, e a .serem v-erdadeiros os -considerandos da comm i.ssão de 
legislação e justiça, a conclusão devia ser a- sua negação . (Apoia.-
elos. ) 

Sr. presi dente, descendo agora á analyse elas accusagoes que 
a commissão, n o.s seus· crnnside.randos, se -com);lrouv.e em agg!iome· 
rar em torno dos accusairJ:os, perg11.n.tar ei: .anele as pr1ovas d·eS/IJfll 
vasta ·conspkação manifestando-s.e por actos e:x,terior es e princ~ 
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pio de execução, .pr oduzindo e.ssa commoção intestina que poz em 
perigo a R epublica! 

Os factos da fortal eza de Santa Cruz, sobre os quaes o goL 
verno ainda não tem juízo se '·uro, tam Lo assim que os jornaes não 
ha mu,itos dias publicaram a nomeaç&o de um general para pre r 
s icloente de uma commissãio G!Ue t em .por fim syndicar daquelles 
acontecimentos ? 

Ouçamos o depoimento .do ousado chefe da.queHe pronuncia-
m ento; o Sargento Silv.irJJo, qu e, coin a cabe.ça despedaçada, !im-
plorando o perdão •e a vida, assegura oonhecer o general Alm e1d.a 
Barreto, seu chefe, e com quem tivera. di•versa.s comferencias á rua 
do Ouvidor e á rua da Imperatriz, e que no erntanto apresentanclo-
se-lhe a photographia daquelle general, não o conhece. 

Pois será crivel que na memoria daquen e infeliz, digno de 
melhor sorte não ficasse um só dos traços da physionornia da 
quelle qu e elle chama seu chefe, ·e de quem receb.ia orden.s? 

Uivr •SR. DEPuT;oo - Eile tambem aocusou o general i::l emião 
e nos consiclerandoF; não consta isso . 

O SR. MAROoLixo MouRA -- Um outro depoim.ernto é de uma 
testemunha, que a~firma ter ouvido c1o general Almeida Barreto 
as seguintes palavr;i,s, qu e só .podem provar a sua innocencia: "Eu 
não me proponho a a.lliciar tropas, m as s i ellas passarem J)or mi-
nha .p.orta tomare.i o seu commando. " Isso é digno daquell e bravo 
e velho gen e.ral, e só prova que não havia de sua par•te a m enci· 
intenção d·e perturbar a ord em pub.Jica e conspirar ·conbra a Re1 
publica . Ha ·outros cl epoime•ncos a que se r efer em os CO'llS ·id erando~ 

da comrnissão, e que eu quizera calar, 1p orque me .enchem o co.ni,-
ção de angustia; são essas pTovas posthumas, filhas de assevera1-
ções IJ'OUCO reflectidas ·de alguns moços que acomip·anh1aram o~ 

destenados através ·dos mare.s, dessas i'egiões .inhospitas, e qu P. 
deviam s•aber alliar o cumprimento do dever a essa genero•sida<le 
tão co~nmum na mocidade, e que o ·g.overn:o, por hon:ra sua, delles 
e da ·R epublica, devia calar. ( A po>i:adios .) 

Senhores, qu e goven10 é este qu e a.tira essa briosa mocida.rl r. 
no caminho das 11aixões, fechando"lhe a a lma á p iedade dea.urte 
das desgraças que ferem os ve.Jhos servidores da patria, enviados 
ao desterro e talvez á. mo·rte! ' 

UM SR. DEPUTADO - Está da.n9'<> lição aos velhos . 
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O SR. MARoor.rxo Mo RA - Procedimemto diff,erente teve a mo-
cidade chilena, a quem Balmaceda havia fechado as portas da ci-
dade, e que, não deixaindo transpirar um só segredo da r.evol ução, 
rompe as trincheiras inimigas e vae através de todos os per)igos, 
vencendo o deserto e as distancias, unir-se ao exercito vingador. 
implorando depois o perdão dos vencidos! 

Nesses depoimentos estão ·envolvidos os nomes de dous diis-
Unct-0s ,O'fficiaes do exercito, o coronel Solon, um dos mais ardentes 
propugnadores das instituições r epublicanas, e o bravo e distinoto 
coronel Olympio Ferraz, de quem se diz que recebera dinheiro 
paira a conspiração! (.A.partes.) Daqui, d·esta tribuna, levanto neste 
momento um protesto em favor desses dous officiaes, tão injusta-
mente feridos ·em seus brios de mHitares e de cidadãos. 

O SR. Cos·.rA J mnoR - Elles é que •o deviam ter levantad-0. 
O SR. MAROOLINo MounA - E o farão, estou derto, por honra 

sua, do exercito e da Republica, que véem nelles dois bravos e 
cl istiinctos servidores . ( Avoiaclqs.) 

O S1i. NASOIME~'l'<> - Um delles .está ausente, porque, si aquiJ 
esUvesS>e, é homem muito digno para ter ~·equerido. (Trocam-se 
varias avartes.) 

O SR. MAROOLINo MoUP.A - Mias, senhores, si estas provas são 
verdadeiras, porque continuam .en es nas ftileiras, e S'i o não sã":>, 
como creio, por que consentem •em ipublical-as? 

UM Sn. DEPUTADO - E si as provas versam sobre os r./conjl;e-
cimentos de Santa Cruz e a chamada sedição do dia 10 de :abdl, 
porque foi preso o vice"almirante Wandenlrnlk ·1 

O SR. MAlWOLINo MounA - E ' verdade; figuram ·entre os des-
terrados nomes sobre os quaes não se encCtntra a men•or r.eferencia 
nos diversos ·documentos submet1Jidos á consideração da commis-
são e do Congresso. 

o SR. FONSECA HERMES - E querem a ap;provac;ão d·os amos 
-do gov·erno, quando são i1njustos! 

o S1i. IMAROOLINO MO"L'"R..\ - Nem n1os delpoimentos, n·em nas 
taes chamadas rprovas circumsta:nciaes, se encontra uma só refe-
rencia ao nome desse bravo almi·rante, que é consid·erad-0 a maior 
glorlia da marinha brasiJ.eira, e que lá vae tambem oaminbto elo 
àesterro, elle, o marinheiro .encanecido no servico da patria, dei 
cairacter fra1noo e 1-eal, fon:µaclo na luta com os elementos, e a quem 
as sympathias populares .apou:tavam como o chefe querido da ar-
mada nacional! 

11 
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U~ra Voz - E Matta Machado! 
O SR. EPlTACIO PESSOA - Não ha uma ipalavra sobre elle. 

O Su. MARCouxo Mouiu - Matta, ·Machado, o eleito presidente 
deste Congresso por uma votação quasi unanime, e que á severi-
dade inquebra.nü1.vel do seu caracter &abe junta.r uma alma ge-
nerosa e cheia de abnegação patriotica, tambem atirado a uma for-
taleza! E assim tantos outros. 

Pinheiro Guedes, senador pdr Matt-0 Grosso, cujo crime é 
ter a.conselhad-0 a seus amigos a defesa dos direitos e da autonomia 
de seu estado, procedimento esse que o n-0sso pati,iotismo de re-
presentantes da Bahi·a aconselhava ao honrado Dr. José Gonçalves, 
que por tantos títulos de benemerencia se havia constituído a per-
sonificação patriotica d·aquelle brioso e .generoso .estado zeloso de 
sua antonomia e prerogativas constitucionaes, e de que se tornara 
saliente o seu vice-gov·ernador o honrado contra-almirante Leal, 
que a frente do g-0verno não entoou hosanas como tantos ã faina 
elas ue·posições e ás violencias do govern·o, respond•endo ao tele-
gramma do Vice-Preride.nte da Republica: " Sciente do vosso te-
legramma. A Bahia está em paz". 

O 1Sn. Fo.\'SECA HERMES - E' altamente honroso para esse 
almirante. 

O Sn. MARCOLINO MouRA - Não quiz fazer côro com esses go-
vernadores offidosos que saudavam a dictadura no aviltamento da 
patria, lançando na prisão e no desterro o seus melho·res servi-
dores. (Apoiados.) 

. Portanto, nenhuma prova séria .apresentou a com.missão na 
defesa do estado de sitio e das prisões arbitrarias e violentas de-
cretadas pelo governo. 

Sr. presidente, I1ão quero por mais tempo abusar da attenção 
da Gamara, prolongando o julgamento desse ominoso estado de 
sitio, portador inconsciente do voto de a mni·stia; mas antes d·e 
concluir permitti que desta tribuna dirija um appello ao h-0nr·ado 
Vice~Presidente da Republi ca, contra quem não me anima.m n>Bste 
momento sentimentos de h:ostilidad e á sua pessoa e ao seu cara-
ct·er. que sou o primeiro a respeitar, nã-0 só por seus serviços á 
patria como 'POr .ser S. Ex. o eleito do Congresso e o primeiro ma-
gistrado da nação . ( Troca rn-se fiiversos apartes.) 

o 'SR. MARCOLINO MOURA - Appell-0, Sr. presidente, q·ue eu . 
qui2;era poder evoca.r á memoria de S. Ex. -0s seus serviços presta-
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cios no Governo P.rovisorio ao lado desse brav0 e glorioso genera-
lissimo, a quem a crneldade da fortuna e a injustiça. dos homens 
querem tornar o responsavel por toda essa série de males que se 
desenca.deavam sobre o paiz. Desse glorioso solda.d·o que teve a 
rara fortuna de entregar a este Congresso, dentro de um anno. 
s E>m p1»oscripções nem vi.nganças todos os poderes que a revolução 
lhe en·fechara n:as mãos. 

Não ha na historia das revoluções um facto semelhante, •e isso 
quando todos 1he aconselhavam a dictadura por mais quatro ou 
cinco annos, em pleno fastígio da sua gloria e do s3u poder. (Apoia-
dos.) 

Esse act'O basta para sua defesa e dá resposta áquelles que o 
accusam de ambicioso de poder e sequioso de vingança. 

O Sn. Jo.ii.o DE S1QUETHA - Muito bem. 
O Sn. iMARCOI.lNO MOURA - A este appello •quizera juntar uma 

supplica que n-este momento dirijo a S. Ex., e é de não se deixar 
levar por essa corrente agita.da e irrequieta a que muito injus-
tamente se denomina de - jcicobinismo· - que póde ter a cruel-
dade ·desse partido historico, mas não a gmndeza do patriotismo 
que inspirava os seus homens. 

O jacobinismo na França foi a escola unitaria da revolução 
que inpediu o esplm.celamento da patria, a invasão estrangeira, 
e leV'a.ntando exerdtos disciplinados preparava por toda a parte 
a victoria. DeHe sahiram generaes illustres e grandes homens de 
estado e constitue ainda hoje a força ·e a grandeza da França. 
( 'l'rocam-se varias apartes.) 

O SR. MAROOLINO MOURA - Senhores, esta ·politica intra.nsi-
gente e cheia de vi·olencias ha de matar a .republica, não para .res-
taurar a monarchia, mais para inplantar neste paiz o despotismo 
militar, que é peior das tyramnias. 

O 1SR. SAMPAIO FERRAZ - A Republica não morre. 
o SR. MABOOLINO iMOURA - A dieta.dura não é a Republica. 

(Apoiados .) Não descreio da Republica; creio mesmo que ella será 
immorredoura e inven0ivel, na America. Como esses astros que lá 
do infinito nos enviam a sua luz brilhante, e que de um m_omento 
para outro parecem sepultdos na sombra, deixando entrever atra-
véz da 'Obscuridde a immobilidade do seu pólo. assim ella permane-
cerá eterna, invencivel. Acompanhar-lhe-ha sempre na sua marcha 
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esse espirita 'de liberdade que, na phrase de Herschel "é como o 
fogo central da terra, que mais tarde ou cedo ha de romper os 
abices que 'O ·O'l)primem, e f1amejar para 0 céo. (Muito bern. ) 

Como O'Connell, o agitador irlandez, .na sua eloquente apos-
trophe de animação a Buxton, defendendo a liberdaide dos esoravos, 
direi: "Agora é que começo a divisar a terra." (Muito bern.) 

[)evo concluir e o faço relembrafrdo a;o nobre Presidente da 
R epublica aquella passagem de Homero, que Scipião pensando em 
sua :patria recitava a Polybai, ao clarão do incen·dio de Cathargo, 
que elle não quizera ou não podera impefür: "E Troya, a sag.ra:da 
Illion terá tambem o seu dia, em que verá cahir por terra as suas 
muralhas, abatido Pryamo, ·e disperso o povo do bellicoso Heitor." 
(Muito be1n.) 

.Concluo iaqui a;s minhas observações dizewdo - que voto contra 
o projecto de amnistia pelo modo por que é elle apresentado aio jul-
gamento d'o Congresso, conf.undind·o duas causas inteiramente dis-
tinctas - o julgamento do estado de sitio, e a sagrada causa da 
arrnnistia aos presos 

1 
e desterrados poli tkos. 

Separado, votar ei por el!e ; ma;s ligaido como se acha aos con-
siderandos da commissão nãü posso dar-lhe meu voto. 

Contfio que o patrioti<smo da Gamar.a, inspirand.o~se em senti-
mentos mais elevados, não quer erá prejulgar os presos e desterra-
dos ·POlHicos envolvend'o-os nessa anomail ia juridica, que faz sU'bir 
a sancção dü Vice-PI'esidente da Republica um 'IJrojecto em que 
é elle I>arte e juiz 11-º mesmo tempo. (Apoiaàos.) 

Não quero que qs d·esterr aidos, a;o pis•ar em o sólo natal, exp.ro-
brando o nosso voto, res·pondam como ha pouco dizia o D;r. Irigoyen, 
notavel cida.dão argentino: "Nãp volto ií .minha patriia I>elo in-
dulto 1que me •destelj, mas ·por haver cessado o impedimento ma-
terial que m e tinha afastado deHa." (Muito beni,, rnuito bem; 
O dra.cior é comprinientacio .) 

O SR. COSTA MACHADO - Sr. pr.esidente, ha dia·s pedi a 
palavra pai:r.a discutir a indicação a presenta,da pelo illustrado depu-
taido pela Bahia o Sr. Aug usto de · Frei-tas e cumuJ.ativamente o .pa-
recer da;d·o pela commissão de constituição, le.gislaçãü e justiça; 
ruas aconteceu que quail!d-O ia usar da palavra um collega nosso 
r equereu o encerra)Ilento da discussãJo e tive de me conservar 
silencioso. 
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Venh·o, Sr. presidente, um pouco tarde a esta trit>una; tarde, 
porque me parE'Ce que não terei a satisfação de ser convencido 
dos erros que porventura acompanhem o meu discurso. 

Ta1'de, ai·nda, Sr . . presidente, p'Orque tenho pouco temp.o para 
fa llar e só a benevolenci<a da casa póde nesta occasião vir em meu 
auxilio. 

VozEs - Ouvimos V. Ex. com prazer. 
o SR. COSTA MACHADO - Sr. pres·idente, não me traz á tri-

buna a vaidade de fallar ou a presumpção de esclarecer uma m::t-
te•i'a a liáis discutida pelos brilhantes talentos e distinctos orador·es 
que me precedeTam. Dura;s -razões actuarn no meu espírito para 
isso . 

O voto tem além do merecimento numerico o valor moral. que 
cresce ou diminue segundo as razões em que se funda, segundo a 
imparciaH,dade e coher encia ·daqueHe que o pronuncia; e como 
rnuit:o estimo e aprecio o seu merito por este ladQ" é esta a pri-
meira Tazão do meu procedimento. Ha, poTém, uma outra, que 
tambem o explica; ·e é que me acho, infelizment;e, separaido da ge-
neralidade .dos meus collegas na interpretação d'o 'Clireit:o consti-
tucional referente ao estado de sitio; e mais de quaisi todo o CQn-
gresso r ela tivamente ao processo que vaimos seguindo para a solu-
ção das medidas de excepção tornadas pelo Vice-Presid,ente da Re-
publica em 10 e 12 de abril. 

Pa:rece uma ousadia da minha parte, 1w meio de uma ca-
mara como ·esta, vir exhibir-me para discutir, contrariando tantos 
talentos, oradores d.e reputação feita; mas quando a aiudacia é 
firmada em uma convicção séria e profunda ella é nobre e dign;t 
de respeito . (Apoiados.) 

Não viaJj.arei pelo mtmdo, não procurar·ei nas 'Outras legisla· 
ções o que ha a res.peito do estado de sitio; nãio procurarei subsi· 

dios nos commentadores de outras constituições para interpretar 
a Constituição de minha patria. Ella é clara, ella é positiva e r e-
solve todas as difficuldad es; a questão é interpretai-a com leal-
dade. ,peço aos meus collega's que me acompanhem nas investiga-
ções que vou fazer. 

Não sei como se possa interpretar uma lei sem ter em toda 
consideração as suas palavras. Diz a constituição n o art. 34 n. 2·1 
que compete privativamente a:o Congresso decretar o estado de 
sitio na ememgencia de invasão estrangeira ou commoção intestina, 
e approV'ar ou suspender •o ·estado de sitio decret:aido pelo Poder 
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Executivo. E o art. 48 n. 15 diz que compete privativamente ao 
Poder Exeoutivo decretar ·o estaid:o de sitio Plll ambas ais hypo-
theses do art. 34. (Ha um aparte.) 

1Deiléem-me continuar; quero ter 0 prazer de ver a minha ar-
gumentação refutada; e oomo eou cordato, declairo que immedia-
tamente passar-ei a ter opinião differente, confessando-me ven-
cido. 

Dos d·ous artigos referidos, a primeira consequencia é a seguin-
te: que pertence privat-ivamente decretar o estado de sitio, não só ao 
Congresso como tambem ao Presi.dente da Republica, quer dizer: 
quando o Congresso está reunido, pertence-lhe privativamente essa 
attribuição; quand-o não ·está reunido, pertence privativamente ao 
Poder 1EX'ecutivo. A segunda ClOnsequ encia é que só é legal o estado 
de sitio quando fundad·o .em commoção interna ou invasã,o estran-
geira. 

A terceira consequencia que tiram-os da oombinaçãv dos arts. 
34 e 48 é que este dous artigos não nos ·dizem o que é est.ad'O de 
sitio, e nenhum or1ador ainda o definiu. A definição está na Cons-
tituição, mas ainda ninguem a lembTou. 

Ora, nos arts. 34 e 48 ,estão prevista'S as duas unicas hypothe-
ses em que pôde ~er eX'ercid·a essa attribuição extraiordinaria pelo 
P-oder Legislativo ou pelo Poder E:iéecutivo não está declarado 
o que é estado dfl sitio. 

O 1SR. GONÇALVES CHAVES dá um aparte. 
O ·SR. COSTA fyiACHADO - Em que consiste o estado de sitio ·1 

Vejamos bem. Di?: o art. 80. que lança luz sobre os w-ts. 34 
·e 48, que o estado de sitio não é -outra cousa mais que a sus-
pensão das garantias consHtucionaes . .Será'! (Paiisa.) Ni•nguem 
me responde; não ha reclamação. Mas si o air.t. 80 quer dizer 
isto, segue-se que o Congr esso ·OU o ·Pod·er Ex·ecutivo têm pri-
vativamente o dil'eito de suspender todas as ~arantias consti-
tucionaes. 

o '.SR. GONÇALVES CHAVES ·dá um aparte. 
O 1SR. Cos•rA MACHADO - Ainda não fallei do Pode•r Ex·e-

cutivo, -em relação ao art. 80 e para.grap·hos; estou fallando das 
aittribuições ·do Congr-esso e do Poder Ex·ecutivo só, em face 
dos airts. 80, 34 e 48 da Constituição, e recorrendo agora a•> 
art. SD, que trata de limitar as attribuições do Congresso de-
baixo deste ponto de vista, então, digo: •reunido o Congresso, 
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este pôde decretar o estado de sitio, suspendendo todas a'.S ga-
·rantias constituciona:es, visto que não limita, distingue, ou faz 
excepção alguma. 

Mas quando trata do Poder Executivo, o § 2° do art. 80 diz 
que, não estando reunid.o o Congresso, compete esta faculdade 
ao Poder Ex·ecutivo, devendo limitar-se ·este a !mpôrr contra as 
pessoas : § 2°, 1 º, a ãetenção em logar' não ãestinaão aos réos 
ele crime conirnuni; 2°, o elesterrº para outros si tios elo territorio 
naciona,l. 

'Ü P r esidente da Republica impôz contra as pessoas o que ·1 

A detenção ·em Jogar não d·estinado aos delinquentes de crime 
commum; segund.o, o desteriro para sítios dentro do .ter:ritor.io 
nacional. 

Ahi ·está a faculdade dada pelo art. 80 § 2° ns. 1 e 2; o 
Presidente não podia ir a lém e não foi. 

No § 3° do mesmo a•rtigo a Constituição impõe ao Presi-
dente ·O dever de relatar ao Congresso as medidas de excepção 
que tiver tomaido. O Presidente da .Republica decretou p·risões 
e desterros e não foi além, relatando na sua m ensagem ao 
Congiresso o occorrido. O Congresso, pois, só tem o direito de 
examinar si o Vice-P·residente da, R epubHca, prendendo a di-
versos individuas, offendeu o ar.t. 80 . 

E' certo que no exercício dessa faculdade podia haver abuso 
e ferir outro artigo da Constituição, por exemipl.o o airt. 20, 
como pretendeu demonstrai-o a illustre mino1ria.; deixarei pa:ra 
logo tomar em consideração os s·eus argumentos sobre este 
ponto ; não qu e·ro corta.r o fio das minhas idéas, em prejuízo 
da clar·eza. 

Con•hecendo a minoria que o· Vice-Presidente da, Republica 
estava dentro da espbera constitucional, ·e ipois protegido po1r 
um reducto inexp ugnav·el - .o art. 80, já citado, e bem assim 
a maioria que o de·fende, usou de hn.bilissima estrategia, de uma 
tactica que muito honra .os tal•entos dos seus generaes. 

Começou a opposição por um tiroteio; ella J.ogo no prin-
cipio dos nossos trabalhos aip·resentou ·uma indica.ção para quE> 
esta Camara exigisse d.o Vice-IPresidente da Republica as pira-
vas em que se fundou para decretar o estado d·e sitio ; a maio-
ria a ssu turno apresentou um substitutivo, diverso na fórma, 
identico no fundo; afinal houve accôrdo. e foram exigidas 'as 
provas .. Mas que provas são essas? Provas de que houve com-
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moção? Provas das medidas que •empregou 0 Firesid·ente e que 
moção ? Provas das. medidas que •e-mpregou o Presidente da Re-
publica poderia dizer qu e não tinha que dar provas. que os 
seus actos ahi esta.vam. 

Um·a commoção não se prova., sente-,se, impõe-s·e como a 
evidencia, não se demonstra. 

o SR. BEZERRIL - Viu-se. 
UM SR. iDEPUTAIJo - Sentiu-se. 
O SR. ICoSTA 'MACHADO - A commoção intestina de um povo 

não é outra cousa mais do qu·e a perturbaçã0 na vida, das rela-
çõe.s sociaes ; é semelhante o estremecimento ou .abalo que se 
sente na super fiei-e da ter~a, .perto de um vulcão; é a revela.ção 
externa das crepitações igneas da cratera do vulcão, p•reste a 
vomitar ondas de fogo, mas que ainda não se traiduziu em la-
v~.s. A commoção intestina d·e que falla a Constituição é o pro-
dromo ·d·e um drama ou trag·edia incubada, em gestação; é o 
elemento mora.l de um crime que não s·e transformou ou se con-
c,retisou em factos materiaies; é o symptorna ce.rto do proposito 
criminal, mas que ·pão é ainda a sedição ou conspiração. (Muito 
bem.) 

Desde que a cqmmoção não é um crime, visto •que não está 
previsto no Codigo Criminal e ü .desterro não é uma pena., não 
devia a mai.o.ria ter aceitaido a questão no terreno em que col-
locou-ia a minoria. 

Senhores, está bern claro na. Constituição que quando se 
trata ·de um crime cornmum o ·Poder Exe·cutivo age com o Pü-
cler Judiciario. ao passo que quando se trata de uma co=o-
ção, nesse caso compete agk ao Pod·er Executivo ·e a.o Poder 
Legts}ativo. iPo.rtantCJI, ;com.o é que os senhores meus collegas 
desvirtuaram a questãio '! 

Sr. presidente, quaindo paTtimos de - um princiopio falso, to-
das as consequenctas são falsas. O viajante que sahe de um 
ponto e deseja ir a ou'tJrn, si começa caminho errado lá nunca 
chegará. 

Ora, si tratamqs das provas de -um d:elicto, a.s quaes deviam 
existir como base jµstificativa aos actos de 10 e 12 de abril, bem 
andou a ·opposição quando prete•ndeu provar que ü habeas-corpus 
era legal a favcor dos detidos e dester-rados, ·era ella coNecta, lc-
gica e coherente quandü pret endia, e pretende a, amnistia dos 
seus -e nossüs conctdadãos; era d:esculpavel a indicação por ella 
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apresentada com o fim desta OamaJ'a convidar o Poder Exe-
cutivo a mandar vir do desterro criminÓsos para serem pro' 
cessados e julgados. Eu. porém, como membro da maioria;, não 
posso aceitar a luta no terreno escolhido pela minoria, !Porque 
é inconstitucional. Não ha uma só .palavra na Constituição que 
autorise a intervenção do Poder Judicia:rio na decretação ·do 
estado de si.t:i•o ; 'º habeas-corpus annulla ·os actos e medidas ·d.e 
excepção que constitue -0 estado de sitio, log0 elle é ihlegal e 
vedado pela Constituição, i)orrque nullifica:ria -0s dous poderes: 
o L egislativo e o Executivo ; e dahi proviria o choque, a desordem, 
a luta entre os tres .podere.spoliticos da nação e portanto a sua des-
harmonia. (Apoiaaos.) 

Sr. presid·ente, da doutrina que sustento decorre a. se' 
guinte conclusão: não .compete ao Congresso conhecer da.s p•r-O-
vas do crime de sedição ou conspiração, e rpor isso andamos m·-
radamente ·exigindo do Poder Ex·ecutivo as provas de taes crimes 
como fundamento d·os seus actos em 10 e 12 de abril. ( Tro-
carn-se varias apartes que inte'l'rornve11i o orador.) 

O SR. COSTA MACH.A.DO - Sup·ponhamos que de hoje para 
amanhã decretamos o estado de sitio. O estado ·de sitio tem po,r 
fim alguma cousa, qual é o seu fim? Suspender as ga,rantias, 
prend·endo-·ISe e desterrando-se as pessoas suspeitas de promove-
rem a ·commoção intestina immediatamente. Segundo a vossa, dou-
trina, têm esses cidadãos o direito de pedir habea:s-corpus, o 
Poder Judiciario concede-lh'o, el:Jes estarão na ·rua. (O Orcidor 
é in:terr0,1nJlJ~dío .vo1• •vM'fo.s cupai•tes dos 81'8. deputaéhos.) 

Estou discutindo, meus collegas, a questão juriclka, que é 
muito importante, muito sena, vejo que o apa:rte de meu col-
Jega ( clir:iginào-se ao Sr. Evitacio P essoa ) é digno ele rresposta 
vou dai-a. 

Pergunto a.o meu colle-ga: o que é que V. Ex. entende por 
estado de sitio? (Pausa.) 

UM SR. DEPUTADO - E' suspensão de garantias. 
O SR. COSTA MACHADO - E' isso, mais na<la? ( Troacim-s e 

varias apartes.) 

O SR. COSTA MACHADO - Logo, a consequencia, logi-ca d-0 
vosso acer~o é o Congresso não poder mais conhecer dos actc•s 
que m-0tivaram o estado de sitio. (O orador é interrornpido por 
varias ap~teJs dos Sr•s. deputaàos.) 
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O SR. CoSTA MA<.:H.ADo - Ouçam a doutrina. do art. 3<1 § 21. 
(Le.) A 2• parte deste artigo dá ao Congresso competencia para 
a')Jprovar ou suspender o ·estado de sitio ~le0retad·o pelo Poder 
JJJxecutivo, mas si por ·este poder foi suspenso o estado de sitio 
que va.mos approvar -0u suspende.r? Eis por que, meus senho-
!res, entendo que os meus coUegas laboram em engano mani-
f.esto. ( Tro1eam--se vehementes apartes.) 

o SR. COSTA MACHADO - Para mim o estado de sitio dá-se 
quando a suspensão de garantias pesa sobre todos os habitan-
tes de um territorio determinado ; cessa .a bem. das pessoas que, 
embora liv·res. acham-se em estado de pr-essão afflictiva, mas 
continúa a pena contra aquelles que forem presos e desterra-
dos, porque de outra mane'iTa é um absurdo elles continuarein 
detidos. ( Trocani-se varios apartes.) 

O airgumento não 11õde proceder por f6rma alguma. 
VV. rn.Ex,s. suppõem que o Congr·esso só põde ·approvar ou 

reprovar o estad·o de sitio na occasião em que o mesmo continúa. 
(Apartes.) 1 

Mas, senhon;s, quereis ver como se têm tirado consequencias 
falsas dos principios que aceitaes? 

Os nobres qeputados, membros da mi.no·ria, dizem que não 
houve o crime de sedição ou conspiração; não obsta.nte, 'querem 
a amnistia; mas para mim a a:mnistia suppõe o crime. ( A poia-
aos.) 

·Si o Cong-resso não põde tratar de colligi-r •provas, porque 
não é um Pode+ Judiciario, mas um poder político; si o es.tado 
de sitio teve lqgar po·r uma commo.ção intestina, si esta com-
moção não é crime e si o desterir-0 não é uma pena; segue-se que 
realmente o Poder Judiciario na:da tem que ver com isto. .Si 
assim é, si perante 0 Congresso não ha meio de se formar a 
convicção de que existe um crime, ·como amnistiamos a . inno-
cenc'ia? (o oraaor é interrompido por vehementes apartes aos 
Srs. deputados.) 

-Dizem e sustentam os meus collegas da maioria - houve 
o crime d·e sedii-ção, € por isso tem logar a amnistia ·; respondo 
- a innocencif1 presume~se, o ·crime demonstra-se; fa:ll<lce ao 
Congresso ·competencia para julgar tal delicto. .Sei que a am-
nistia é o esquiicimento do crime e d-Os criminosos, é a esponja 
que limpa uma nodoa; é uma attribuição do Congresso, segundo 
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a nossa Constituição, attenta.s altas conveniencias politicas; mas 
-por isso mesmo não deve ser applicada a esmo; não se lava uma 
mancha que não ·existe, não se esquece o que nunca existiu. 
Quando os 0riminosos não são conhecidos, a.ind·a não houve pro-
cesso ·e julgamento, -0u .mesmo e.stão ·conhecidos e julgados -
é possível a amnistia; mas nunca, si não existe o crime: uma 
commoção intestina não é crime. (Apartes.) Ao contrario - se-
ria plausível, teria. visos de procedencia a indicação da illustre 
minoria ·<}uand·o pretendeu que esta Camara convidasse o Vice-
Presidente da Rep·ublica a entregar os desterrados e detidos na.s 
foirtalezas ao Poder Judiciario, embora fosse uma censura e re-
,,,,·uvação dos seus actos, é um a.ttentado contra a independ·encit 
do Poder Executivo. (Apartes e apoiados.) 

Sr. presidente. ago.ra ipassarei á a.preciação de algumas ob-
jecções, de 'alogui:J.s argumentos exp·endidos pela opposição contra 
os referidos decretos de 10 e 12 de abril. 

Ha uma confusão da parte dos illustres deputados qua.ndo 
fallam e distinguem garantias constitucionaes das individuaes; 
todas as garantias promettidas pelo leg>islador constituinte e 
exaradas na Constituição são constitucionaes ; quer sejam os di-
reitos garantidos - ·naturaes - quer sejam definidos em lei. A 
garaintia é um facto, uma estipulação, o di-reito - um principio, 
uma faculdaide. A propiriedade é um fact-0: ·as 'leis do processo 
civil e os tribunaes que julgam das questões que lhe são atti-
uente.s são garantia.s do direito de prop.riedade. A escripta, a 
palavra, a imprensa . são factos: as leis qu e os reg.ulam e pro-
tegem são estipulações, garantias direito de liberdade de pen-
sa:r, que é um direito natural. O homem não póde seir preso, 
conservado na prisão, process:;>,do e julgado, sinão conforme os 
preceitos da lei; · esses preceitos são estipulações, gara.ntias do 
direito ·de liberdad·e todo individual, todo natural. (Apoiados.) 

O deputado ou senador não 'PÓde ser iprocessado, ou ser 
p·reso, ·excepto em flagrante delicto de crime inafiaiilçavel, sem 
consenti.menta da Tespectiva Camara; diz o airt. 20 da Consti-
tuição. Que são essas di·sposições sinão garantias constitucionaes 
da liberdade do deputado ou senador ? (Apoiados.) 

Por que esta excepço, este priV'Hegi.o '! 
Para que não fossem por capricho, odio, ou paixões políticas 

arreda:dos do Congresso com prejuízo da causa publica. (Apoia-
dlos.) 
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UllIA voz - E' por isso que não podiam ser piresos. 
O SR. COSTA MACHADO - Mas, senhores, se o bem publico, 

altos interesses socia.es <lktaram o preceito constitucional. essa 
mesma razão devia prevalecer para justifica:r uma excepção a 
esse privilegi.o; esta -está firmada no art. 80, e se dá no esta.do 
de sitio: durd, lex sed lex. (Apoiados.) 

UMA voz - 1Ist0 é irrespondivei. 
O 1SR. COSTA MACHADO - T enho, me pairece, respondido a 

1• parte da airgumentação do füstincto collega .sr. IDpi.tacio Pes·-
soa., quando ·di·sse S. Ex. que houve abuso do Poder Executivo, 
que elle trans.poz a orbita traçada pela Oonsti.tuição ao seu 
·exercício; porque prendeu ·e de'J)ortou d·eptuados e senadores, 
que em face do aTt. 20 .ela Constituição tinham privi!egios e im-
munida.des. 

O art. 80 dá ao Congresso priva:tivamente a faculdade de 
eleoretar o estado de sitio quando •reunido. na sua ausencia, ao 
Poder Executivo. 

O art. 80 nãp limitou cousa alguma, não fez elistioncção de 
garantias constitr1ciona.es; .d.enogou, na hypothese de que tra-
tamos, 0 art. 20; abTiu uma excepção, embora subs·ista o prin-
cipio geTal. (A.poiado·s.) 

o SR. EPITACIO PESSOA - As ga1·antias individua.es são sus-
pensas. 

o 1SR. COSTA MACHADO - São pelo art. 80, e as politicas, 
como já demonstrei. 

Os nobres deputados interpretam de um modo e nós de 
oubro; qual a i.nterp·retação verdadeira? 

DecidiTá a. maioria. do Congresso, e l•á fóra o juízo dos ho-
mens esclar·ecidos e imparciaes. 

Os nobres d·imutados reconheceram a. difficuldaele da sua 
posição; e então 0 que fizeram? RecoHeram a um argumento 
ad terrorem. 

Não é possivel que a.quelles que têm ·ele SOO' j·uizes dos actos 
elo Pod.er Executivo possam ser presos. Isto é um di·sparate. Elle 
pôde prender trinta ou quarenta deputados e senadores ? 

Que horro•r, dizem os nobres deputados! Mas vou dar roais 
força á sua a:rguroentação e •digo que pôde mandar l[l'l'ender a 
roaroria do Congresso. 

o SR. OLIVEIRA PINTO dá um aparte 
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O SR. COSTA MACIIADO - Apenas emitti uma 'idéa, avancei 
uma proposição que ainda não foi prova.da, e já f.ui contestado. 

Sr. presidente, era eu estudante e m S. Paulo, quando em 
um dia de sabatina, por curiosidade, entrei .na aiula do finado 
Dr. Brotero, e ahi, depois do pTimeiro arguente ter f-Ormulaido 
a sua objecção, com todo o desembaraço, o defendente começou 
por estas palav.r.as : si b en~ que não tenha comprehendido a ob-
jecção, passo a respondel-a,. Houve geral hilaridade, ·e o mestre 
mandou passar adiante. Na nossa Cama.ra, ás vezes, vejo que se 
procura responder a argumentos que ainda não foram produz·iJ 
dos e, ·portan.to, que não fora,m comprehendidos. (Trocam-se di-
versos apartes.) 

Dizia eu que decretado o estado de sitio o Poder Executivo 
pó de prender a maio ria do Cougresso; não se assustem os meus 
collegas; vou indicar o i:recurso, que se dá neste e em outro!' 
casos tambem. (Trocam-se diversos apartes.) 

Meus senhores, v·ejo o art. 90 da Constituição, que diz: 
nenhum projeoto de lei poderá ser apresentado ao Congresso, 
ten.dente a mudar a fórma de governo. Mas, supponhamos que 
passa, a mud·ança da fórma de governo no Congresso, o Pi:resi-
dente da Republica não sancciona; volta ao CongI·esso e passa 
por dous terços; e depois? A Constituição diz ex'IJ.ressamentb 
que o Congresso não póde ser dissolvido e nós já fomos dissol-
vidos. (Trocam-se diversos aparte>s.) 

Estou argumenta.ndo no sentido dos nobres deputados; fi-
guro hypotheses. Ain·da ha dias o nobre deputado, Sr. Epitacio 
P esso·a dfaia, e muito bem, que uma lei não póde descei:r a todas 
as min:uci.as. 

Tomei nota, para me .servir do seu argumento em tempo. 
E' agora. Pois como era possível que o legislador consti-

tuinte pudesse attender a todas estas cousas? tornar-se casuís-
tico? Não se póde argumentar ·com absurdos. 

O que sustento é que nem a Constituição nem lei alguma 
póde P·revenir todas as hY'Poth eses. 

Mas ccmtinuemos. Vamos suppór que o Presidente da Re-
publica inutilisa a maio~·ia. do Congresso, e ha um Congresso 
que muda a fórma de governo. pergunto: nestes casos que no~ 

resta, qual o recurso? 
A suprema rauo, a revolução. (Tro cam-se differ entes apctr-
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desconhecer esta theoria, que já foi prêgada no pairlamento in-
glez; o povo tem o direito da revolução, na falta de outro re-
curso. lDiante do g-0lpe de Estado de 3 de novembro só este 
recurso r·estava-nos, e fo·i empregado. 

ü SR. EPl'l'AClO PESSOA dá um 31parte. 
O SR. COSTA MACHADO - E' claro que o povo, neste casu, 

ha de .revolucionair-se, poo-que ê o recurso que tem, e si V. Ex. 
aicha que o paiz está sob o dominio da tyrannia revolucione o 
povo. Os meus distionotos oollegas da minoria esquecem o çome-
sinho preceito de logica: posse ad esse non est illatio . (Apoia-
dos.) 

·Sinto ter •necessidaide de estar occupando a attenção da Ca-
mara, mas hei de acabar mostrando os erros de meus i1lustJres 
collegas. De todos os argumentos apresentados pela illustre mi-
noria, ainda ha dous que se tornam salientes: o primeiro é o 
seguinte : o Poder Executivo exercendo esse di.reito de decretar 
.o estado de sitio em n-0me da sociedade, exerce o direito de de· 
fesa. Este argumento é do Sr. Alcindo Guanabara. 

O nobre deputado pe1o Rio Grande do Sul, disse, fazendo 
delle grande cabed~l : si ê o dirito de defesa, logo que cessasse 
o ataque devia ces~ar a defesa. O direito de defesa nem sempre 
é effectivo, nem sempre delle se faz uso mediante um ataque 
real, e .1presente. Elntão para que serviria na sociedade a poli-
cia ? Ella previne o delicto, defendendo preventivamente os di-
direitos .e 1·nteressei; sociaes. Na vida particular, o individuo que 
tem a vida ameaçi+da pôde requerer termo de segurança ; -nesse 
caso não usa do dirito de defesa .preventivo 'I Neste caso está a 
commoção intestina ; as medidas de excepção são decretadas para 
prevenir os crimes de sed•ição e conjuração que .podem destruir 
a ordem, a paz publica e até as· instituições. (Apoiados.) 

O Sr. Dr. Hermes da Fonseca, ataca,ndo o estado de sitio e 
o Vice-Presid·ente p.a Republica, serviu-se do mesmo argumento 
que tenho refutado, mas por outra face. Disse S . . Ex. que a com-
moção intestina tinha por causa os presos e desterrados; ces-
sa,ndo a causai, deyi·a cessar os seus effeitos e por isso deviam 
logo ser restituídos á liberdade. 

Ha nesta argumentação verdadeka subtileza; eu podia res-
ponder,lhe com outra igual; não o faço, quero ser sincero e leal. 
A causa ou causaEf de uma commoção intestina, a intensidade e 
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permanencia desta é da privativ·a apreciação .do poder que de-
creta as medidas de repressão: o Poder Executivo não entendeu 
que estava mo!l'ta, a commoção; hoje compete a esta Camara 
privativamente de.liberar a respeito, e ainda nada resolveu. Eis 
por que os presos e dester.rados soffrem ainda constrangimento 
na su·a liberdad e. (Apoiados.) 

Sr. presidente, 'llão trago notas ou apontamentos a esta tri-
buna, e como, ha 12 annos, soffri um ataque de congestão ce!I'e-
bral, por isso .tenho f.raca memoria. 

VOZES - Não pa.rece. 
O SR. COSTA MACHADO - E' p.ossivel me ter esquecido de ai~ 

gum argumento da minoria,_ de algum Achilles invencivel, por 
isso peço aos meus collegas que m e o indique, quero responder. 
(Pausa.) 

Passo a. outra ordem de considerações. Vou discutir o ponto 
em que me acho em dive!l'gencia capital das maiorias desta Ca-
mara e do Senado. Segundo a Constituição·, compete a. decreta-
ção do estado de sitio ao Congresso, e a .JlUa approvação quando 
dec-retado pelo Poder Executivo; em ambas as hypotheses qual o 
processo que o mesmo Cong.resso deve seguir? Deverã votar um 
projeoto de lei para ser ·Sanccionado? Não, porque o Presidente 
da R epu•blica não faz parte do .Cong!l'esso, e .podia mesmo ser 
juiz e parte. Serã por mei.o de uma moção, ou indicação, como 
estamos fazendo? Tambem não; porque a moção votada em uma 
casa do Cong·resso poderia ser rejeitada na outra; · e neste caso 
ficaria o preceito constitucional sem solução: e o ·estado, de sitio 
decretado pelo Poder ·Executivo sem approvação ou reprovação. 

O SR. PRESIDENTE Devo declairar ao nobre deputado que a 
hora estã dada. 

O SR. rCoSTA MACHADO - Tinha muito a dizer, mas asseguro 
a V. Ex. que resumirei as minhas considerações quanto me fôr 
possivel. 

O p·rocedimento que vamos .tendo, Sr. presidente, é erroneo 
inconstitucional, e contra.rio ao systema politico que temos, isto 
é, o governo das maior>ias. 

Suipponham os Srs. deputados que a mesma indicação que 
app>rova o estado de sitio, nesta Cama.ra é aceita por 206 votos, 
e que no Senado tem 31 votos a favor, e 32 . contra; t eremos 32 
votos impondo a .sua vontade a 237; ora, desde que a in.terpre · 
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tação de uma lei ·nos leva ao absurdo, devemos desprezai-a. Pó-' 
de. porém . a approvação ou suspensão do estado de sitio decre-
tado pelo Poder Executivo ser feita por uma moção; e-lia, po-
rém, deve ser proposta e votada pelo Congiresso Nacional : logo 
a fusão é n este caso uma uecessida.de imposta pela ConstHuição, 
porque não ha outro meio para cumprirmos as suas prescripções. 
(Trocam-se va.,-ios apartes.) 

O Sn. COSTA MAcIIADo - Não ha Constituição mais bella., mais 
clara que a nossa; tenham paciencia, não precisamos citar ou-
t ras de fó1ra. 

o SR. FELISBELLO FREIRE - Qual é o a.r.tig·o da Constituição 
que traça esta medida apres entada por V. Ex. '! 

O Sn. COSTA MACHADO - E' a propria Constituição que o diz 
nos artigos 34 e 80. 

O SR. FELJSBELLO FREIRE - V. Ex. leu o artigo 18? 
O Sn. Cos·TA MA<'HADo - E V. Ex. leu o artigo 16, secção l ", 

do Poder Legislativo, segundo o qua.l deve-se entender o art. 18? 
Ahi trata-se de legislar; c nós. para r esolvermos o assumpto 
que nos preoccupa, 1não podemos legislar. como já o dsmonstrei. 
Os arts. 34 e 80 abrem uma excepção ao art. 18. O Congresso, 
meus collegas, resolve pela sua maioria; segundo a vossa inter-
pretação, pócle ·essa maioria 'llada resolver. ( Trocarn-se v ehem en-
t es aparteis.) 

VOZES Porém, a propria Constituição prohibe a fusão das 
cama.ras. 

o •SR. COSTA MACHADO - Não prohibe tal... (Cruza11n-Se di-
versos apartes que ·interrompem o orador.) 

o <Sn. FELISBELJ~O FREIRF, - Eis aqui o airügo para o qual 
chamei a attenção de V. Ex. (Lê o art. 18.) 

O Sn. COSTA MAcH.ADo - Pois isto é claro; é a meu favor, 
porque diz quando a maioria não r esolve o contrario. 

Mas, Sr. presidente. dada a hypothese ela fusão, pôde se 
dar o seguinte : a rp.aioria do Congn;sso approva os actos do Po-
der Executivo. ueste caso pergunto eu, ou podem perguntar, fi-
carão os desterrado;; eterna:mente no desterro? A isso a propria 
Constituição r esponde: o Presidente da Republica, decretando o 
estad-o de sitio e por isso prendendo diversas pessoas nas forta-
lezas, e desterrando outras, podia não só fazel-o sem tempo m ar-
cado, como por tempo limitado, e mesmo ter feito vo1tal-os ao 
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gozo de pl ena Hberdaide; ora, não tendo limi tado o tempo de 
detenção e de desterro, hoje o Cong·resso pôde fazei- o. 

O Congr esso pôde appr.ova,r os actos elo P•residente ela Re-
publi ca ou reprovar, quem póde o mais pôde o m enos; logo pócle 
modificar esses actos. pôde approvar o estado ele sitio·, e julgar 
que o tempo decorrido é bastante, não ha mais commoção in-
terna., e r estituil-os a seus !aires. Pócle, julgando qu e ainda ha 
commoção e 'Perigo ua volta cios destel'raclos para a o.r.clem e 
tranq·uilliclacle .social , limitar o t empo elo desterro a um di a, um 
mez, um anno, como entender. Querem a amnistia '! 

Lá vae o remedia, constitucional o conecto: o Congresso re-
solva approvar os actos elo Poder Execu tivo, mas jul·gue suffi-
ciente o tempo de prisão e desterro já clecorriclo . Não posso acl-
mittir a amnistia a favor ·ela innocencia. ( 'I'ro cam-se àiversos 
cipartes .) 

UMA voz - V. Ex. aclmitte que todos são .inn,ocentes? 
O SR. COSTA MACHADO - Já p·rovei que, como deputado, não 

posso ir além ela commoção intestina, unica base para, legitimar 
a decretação do estado ele sitio; não busco saber si por baixo 
da ·Commoção existe ou não um crime ; suppondo, entretamto, 
que alguns ou todos os dester.ra,dos são oriminosos, uma vez fóra 
da acção do Poder Legislativo, cahiram debaixo ela alçada do 
Poder Judiciaria, que independente de ordens de outro poder, 
Incompetente para lh 'os dar, ha de, ver si, cumpri-r o seu dever. 

Meus senhores, exposto os fundam entos do m eu voto, o que 
fiz co.m to da a imparcialidade, r esta-me provar a minha coheren. 
eia politi ca. Preciso r esgua.rdar a minha honra politica dos bo-
tes t r aiçoeiros que a politicagem, interesses mesquinhos, e estu-
dado calculo elo futuro lançam contr a os adversarias. 

Sr. presidente, durante os traba.lhos da Constituinte, e de-
pois, V. Ex. e os meus oollegas hão ele lembrar-se que nunca 
fui governista ou opposici-ouista; fui neutro em ,todas as lutas, 
o que fiz saliente em clive·rsos discnrsos; o meu i11tento era só 
v•er r.ealisacl.o o meu ideal - o r eg ímen republicano, a Kepu 
blica Federal constitui cl a, or ganisacla e firme. Retirados os mi-
nistros elo governo provisorio e substituídos por outros, vi logo 
que a po!ltica tinha tomado nova feição; sem •necessida.de o 
governo fed eral clemittia governadores, intervinha na organisa-
ção dos estados corutrâ. a. Constituição, e procurava cr ear um 
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partido seu; não obstante, resignado, continuei no meu papel e 
fiz mais : em 1S. Paulo, onde resido e tenho meus interesses, li-
guei -me a distinctos republicanos e aos chefes dos antigos parti-
dos monarchicos, e sustentámos o Dr. Americo Bra.ziliense, por-
que eu queria ver aquelle EstaJdo, como todos os da União, defi-
nitivamente organisado; só assim poderíamos confiar na esta-
bilidade da Republica. Separei-me com pezar de muitos amigos 
políticos, na apreciação paitriotica do momento que atravessava-
mos, mas não polJ' questões de principios. Continua a eu na con-
ducta que me havia traçado, quando estal-0u corno o raio o de-
creto insidioso, violento, brutal, iney;ito ( 1nui.tos apoi<iàos) de 
3 de novembro, pelo qual era -0 Congresso dissolvido, a illJlpreusa 
amordaçada, o sigillo da correspondencia particula.r violado, a 
liberdade humilhada, arrastada de joelhos perante uma com-
rnissão .rnil.itar, nã-0 para ser julgada, ainda sem processo, sem 
formuJ.as, sem garantias. mas para ser trucidada! (Apoiado>S; 
muito bem; muito bem.) 

Qual era o meu dever? Protesta.r, assim fiz; collaborar com 
os revolucionarfos, assim pr.ocedi. 

Veiu a revolu1ção de 23 de novembro; triurnphou o diireito, 
a Republica, o decoro, a honra nacional. Restaurado o Congresso, 
o meu posto estaya a priori definido: declarei-me governista na 
primeira vez que fallei. 

Conhecendo os homens e a violencia. das paixões partidaTias, 
pr.opuz logo um wojecto de amnistia; o principio da fraternidade 
isto aconselhava-me. RepeJ.lido o meu projecto por urna maio ri a 
de 4 votos, eu disse, contristado, a a.lguns membros da maioria 
que votar am contra: fizeram mal, pOdiamo•s poiipar muit'os males 
â ndssa patr·ia! Disse itambem a.o Dr. Seabra, cuja ausenciâ 
muito sinto, que a minoria toda, votando contra, tinha cornmet-
.ticlo um erro politico; a rejeição da amnistia era, um desastre 
para ena. Infelizmente, Sr. presidente, os acontecimentos poste-
riores, até este rpomento, mesmo no seio desta Camaira, confir-
mam a, exactidão das minhas previsões! Sr. presidente, quando 
sustentava o meu projecto de ·amnistia, mostrei quanto a quéda 
do marechal Deodoro importava a daquelles qu~ se ligaram á 
sua sorte. que as revoluções tinham sua logica fatal. Temos on-
vid.o de alguns dfst.inotos deputa.dos da minoria a confissão, feita 
em rupar tes, de que o Vice-Presidenta oda Republica devia imme-
diatamente der,ru)Jar os governadores e congressos estadoaes que 
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haviam adherido ao gol,pe de Estado, mas não depois e parcial-
mente:. não ontendo esta logica. (Apartes.) 

A J'evolução ,tri UJIDP'h.ante! autor'isava o ,V.1ce-Pre~·dente da 
R~publica a apear do poder os adeptos do golpe de Estado im-
mediatamente; mas, embora a mesma razão subsistisse, não de-
via o governo intervir, ou coni;entir na deposição dos amigos 
dos nobres depu!ta.do.s, po,rque Q tempo d·ecorrido em seguida 
dava-ilhes o di.reito de posse. (Apoiados. Apartes. Contestações.) 

A maioria de hoje póde r esponder ás accusações da mino-
ria com vantagem. 

NQ tempo em que guerreava. o gove1'no do Sr. Lucena, ella 
não ü anspôz ·O reciuto da Camara, usava da liberdade da tri-
buna, algumas vezes com vehernencia.; mas não machinava nas 
b·evas, não inci tava os seus correligionarios á r evolta contra o 
goven10 (apoi.aclos), e por isso. devido á sua prudencia e pa-
triotismo, é que não houve sa.ngue der-ra:mado . (Avoiados. Tro-
cam"se civarte,s .) 

Não estranhem os meus colJegas a minha linguagem, ella 
é filha de convicções patrioUcas; ·nã·o ·incell'so o poder, nunca 
delle solicitei ou obtive provento a;]gum para mim ou para mi-
nha 'familia: não ambiciono altas posições sociaes. não as quero 
nem aceito. (llif'uito bem!) 

Aproveito o ensejo para fazer uma decla.ração que desejo 
fique registrada. 

•Sr. presidente, depois de proclamada a Republica, na chapa 
offerecida, p elos meus ·amigos á consideração dos mineiros, para 
deputados á Constituinte, figurava o meu nome, fui eleito sem 
pretendel-o; como ~·epublican0 não podia recusar tão assigna:lada 
honra; eis por que aqui me acho, e não desá.mpa,ro o meu posto 
nos dias clifficei·s que vão cOTrendo, e não o farei. 

!Entretanto, com antecipação, cheio ·d!; girat idão, r espeLto e 
e.stima aos meus patricioos, peço •lhes que l!las futuras el•eições 
substitua-me n esta cadeira ·que genf'rosamente me foi dada ... 

U1rA voz - De que é muito digno. 
O SR-. COSTA MACHADO... por algum moço mineiro, de tantos 

que possue a minha ter.ra, cheio de vigor, animado de esperan-
ças, ornado de talento e illustração, de modo a dar-lhe realce 
e brilho, para bem da paN·ia e gloria do meu Estado. 

Não quero ser. reeleito; não sou candidato. 
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VozEs - Ha de voltar. 
O SR. PRESJDEN'l'E - De novo previno ao nobre deputado que 

estã dada a hora. 
O SR. Cosv. MACH_\DO - Em obediencia a V. Ex. vou termi-

nar; antes de fazei-o peço permissão á Gamara para externar 
tristes e desani.mad-o•ras preoccupações que assaltaram a minha 
alma ante os factos que se deram, ha poucos dias, nesta casa. 
Fallava o meu d-istincto coHega., deputado por Minas, 0 Sr. Dr. 
João Pinheiro, em resposta explicativa .ao Sr. general Glicerio 
sobre um aparte por elle dado em uma das sessões passadas, 
'quand.o, inter.rompido pelo Sr. Vinhrues, Tem>onqreu-•lhie: es"tive 
com o gol!p)e ele Estado, fui logo cZepois ao Itainaraty, e estoii 
ainda com o golpe de Estado. 

A maioria conservou-se silenciosa, a minoria calou-se, como 
se tivesse surgi-do neste Tecinto uma apparição sinistra, e pa-
vorosa; o vacuo moral p1roduziu-se em r-oda do orador. as mi-
nhas idéas conturbaram-se, e puz-me a pensar. V-ou dar conta 
do processo psychologico que deu-se no meu es'Pirito. 

A minha razão passou a argumentar do modo seguinte: o 
Dr. João Pinheiro é um membro distincto da minoria, convive 
com ella., estã a par do.s seus planos, conhece os seus intent os, 
pairticipa das suas aspirações; a minoria calou-se, qumn cala 
consente, logo a IJünoria esteve com o golpe do Esta.cio, e ainda 
-está. · (Troc1am-,&e dWfferen~es ,a.partes.) DE(txe-me faUar; nada 
estou affirmanclo ; conto, apenas, o que se deu no meu espírito. 

o SR. LOPES TROVÃO - Está confabula.ndo. 
UM SR. DEPUfADO - O sonho é muitas vezes uma verdade. 
O SR. CosT.A l\iLl.cIIAoo - Eu não disse ao coll ega que sonh ei. 

(T-Ia outros apartes.) 
O Su. AN"FRISTO FIALHO - Eu ainda hoje estou com o golpe 

de Estado. 
O SR. Cos•r.A MACHADO - Mas si a opposição esteve e estã 

com o gol·pe de jllS!tado. é seu dever , concluia a minha razão, 
conspi·rar, commocio•nar, rebellar o paiz, af-im ele restaurar o 
golpe de Estado e repor as cousas no pé em que se a,chavam no 
dia 3 de novembro: logo, tudo quanto tem feito o marechal l<'lo-
riano, até aceitaIJdO a luta no terreno arma,do, está justificadu 
perante o paiz. ÇApartes.) 

Repentinamente, porém, tive uma inspiração, um jacto de 
luz p:rojectou-.se na.s :trevas de minha consciencia, a minha razão 



173 

seguiu rumo diverso, aippareceu no final das minhas deducções. 
a ·duvida, consequencía da impossibilidade de eu acreditar que 
a mü1oria, composta de tão distinctos cidadãos, tão recom:menda-
veis pelo talento, rnustração e patriotismo, queria a ruina da 
patria. Sim, m~us .senhores, .a guer.ra civil entre nós, actua'1-
mente, seria o desmemhraJIDento dos Estados, e pois a destruição 
da Federação. (A.partes.) 

Então tudo expliquei suavemente. A minoria ca.lou, lem-
brand·o-se do annexim o silencio é ouro, a palavra é prata. O meu 
collega Dr. João Pinhe~ro est'á doente. ha muito que soffre ac-
cessos de febre parUdaxia, n este paiz onde ha ode muitas qua-
lidades, durante o golpe de Estado e depois tem soff.rido, ora 
ataques intermittentes, ora reme1Jtentes e afinal, na tribuna, sof-
freu um accesso pernicioso. Tenho fé em Deus, hei de ver o meu 
Lllustre patricio são e salvo, para continuair na sua brilhante 
Jorna;da repu.blicana, interrompida po,r essa m-0Iestia indtcada, 
sempre má e perigosa. A maioria vive illudida, o Sr. ma,rechal 
Fl·oriano levanta castellos phantasticos para combater, a socie-
da,de repousa em paz, a mino1ria gaTa:nte :a ordem publica. 
(Riso.) 

fVamos ao outro faclto. O distincto deputado s~·. Epitacio 
f essoa, na sessão de 27 de m·aio, sustentando o requerimento 
apresentado pela bancada. op•posicionista, ao concluir o seu dis-
CU;rso, na pero ração, disse-nos, •mais ou menos, cito de memoria, 
as seguintes palavras: Não queremos iniciar o julgmento ao 
Sr. Vice-Presidente da RepubHca. Não ! A hora suprema do Jul-
gamento ab1da não soou, o di a memoravel em que o . ma:1•echa'1 
Floriano ha d e comparecer perante a nação para, respcmder por 
todos os actos que têm desaoreditad·o a Republica, ha de chegar 
ma.'is tarde ; ha de r espond.er pelos odi·os, prevenções e desesperos 
que tem incutido na alma popular, co·rntra. esta instituição que 
acceitava 

1
j-ubiloso ; então 'S. Ex. ha. de responder pela morte da 

federação, pelo aniquilamento -da autonomia estadoal, conseguido 
a Uros de canhão, pelo ·espingardeamento do povo em massa, 
pe.lo desvirtuamento dessa Constituição que jurou m'arnter,. e hoje 
passeia na ponta da sua espada como um traphéo sinisuro por 
todos os a.mbltos d·o palz, envilecida, esfarrãpã da, coberta de pó 
e ensopada de sangue! 

Sr. presidente. si o quaidro de noi>sos infortunios, habHmeute 
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traçado, arHsticamente desenhado por S. Ex., só fosse visto pe-
los brazileiros, em nada nos prejudica.r ia; as negras tintas, hi-
perbolicas sombras ahi lançadas offuscarão todo o seu brilho. 
Mas ao longe, no estrangeiro, pôde produzir effeitos perniciosos 
contra nós. Contra todas as ·regras de optica os homens, e seus 
actos, quamto de mais 1longe são vistos, mais crescem, si prati-
cam o bem ou o mal. 

·o <iue dirão de um povo que se humilha diante do Sr. ma-
rechal Fl<>riano, pintado 'POr V. Ex. como um ty•ranno, um ver-
dadeiro Nero! O discurso de S. Ex., a ser verdadeiro, seria prova 
cabal da nossa baixeza, ignomi·nia, e cleshonra pe.rante o mundo 
civilisado (apOia1àoS). Felizmente tudo isso e:x:prime arroubos de 
eloquencia parlidaTia. (Apo'iliàos.) 

Tomemos aio sério as sua.s proposições, pronunciadas em to:u 
sublime e assento prophetico. 

De que tribunal falia :s. Ex.? Não é por certo da opi•nião publi-
ca que está julgarndo a nós todos. Será o triobunal da historia? Ah! 
Sr. ·]'.>residente! Api sera oerto o seu triumpho. Prevejo a serenida-
de, a compostura conecta, o desassombro com que o Sr. marechal 
Floriano Pei:lwto comparecerá perante os seus juizes ! Com a calma 
de uma consciencia tranquilla dirá: constitucionalmente investido 
do Ppder Executivo em meu paiz, após uma revolução, restaurro o 
Congresso, e restitui ao povo todas as suas liberdades usurpadas 
pelo meu anteces:;;or. 

P.rocuTei com brandura •e longanimidade, cl esde logo, acalmar 
as paixões açaim11das dos Ve'llcidos. 

O meu espiTito conciliatorio, os meus actos de brandura foram 
c01nsiderados como prova de médo; então, a anarchia, a desordem, 
as machinações <los descoritestes com a nova ordem de cousas, a 
insubordinação np exercito e na .armada fizeram explosão; a lucta 
travou-se ·á mão 1Lrmada contra o governo, fiador e responsavel pela 
orclem e paz puiqlicas; derramou-se sangue brasileiro; mas não o 
provoqu.ei, não sou por ell e responsavel ; só cu mpri o meu dever. 
(.Apoiados.) 

Achei em hasta publica o arrendamento da Estrada de F erro 
Central, contra o voto do Congrwso; o decreto de novas· emissões 
lavrado, as "re.nd~s publicas exploradas •por interesses inconfessa-
veis ; os deposito13 no Thesouro, que é o suor do .povo, como se fos-
sem -earniça, ·prestes .a ser devorados pelos corvos politiços, esses 
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advogados administrativos que constituem uma verdadeira lepra 
social, enxotei-.os para longe e nullbfiquei todas as medidas immo-
raes que apontei. 

lNão fi'z ricos, de .pobres que eram, os meus amigos ou paren-
tes; os meu mais encarniçados e ferrenhos inimigos na tribuna e 
na imprensa não me mandaram lavar as mãos, ellas estão llmpas. 
(AfPOiaàos. Muito bem. Apartes.) 

Agora podeis jul'gar-.mc! 
·Sr. presidente, si o tribunal de que fallou-nos o •Sr. Dr. Epi-

tacio Pessoa ê outr·o, será uma oommissão militar, como a de 3 de 
novembro, filha d·e um golpe de mão organizado nas trevas; então 
o marechal, impassível e mudo, ouvirá a sua condemnação ; certo 
de que a defesa ê im:possi·vel deante <l.e hyenas famintas e sedentas 
de sangue só aJ:l'pellará para o juízo incorruptível da posteridade. 
(Mwito bern, muito bem.) 

Quanto a vós, meus collegas da maioria, tranquiUisae-vos, es-
tareis salvos, porque seremos defendidos pelo Sr. Dr. Epitacio Pes-
soa, qne sabe fazer justiça ás nossas iaitenções ! 

Sr. presidente, desejava neste momento ter a voz do trovão, e 
ai1nda mais, para fazer correr por todo o paiz os meus conceitos, as 
minhas convkções, emfim o unico modo ele pensar sobre o estado 
actual da minha patria, e ao mesmo tempo a esperança que tenho 
no triumpho da justiça. Nunca idolatrei a homem algum; respeito 
e admiro o talento, a virtude e o h-eroismo em relevancia, mas só 
rencto culto a Deus no infinito, e á liberdade na terra. 

Estamos atrav.essando uma quadra dHicil e cheia de tempes-
larles, mas hão de passar, e teremos a bonança! )Ião ha liberdade, 
ond'" não existe a verdade, •nfto ha verdade, onde não impera a Justi-
<;a, não ha justiça no tumulLuar das paixões ! Jl)lla apparece trium 
phante nas consciencias limpas e puras : hl. de vir o tempo da sere-
nidade ; e ahi tenho toda a confiança, aos raios da razão, os nossos 
filhos com justiça, escreverão cm lettras de ouro, nas paginas da 
nossa histori~, o nome de Floriano Peixoto, ctrcumdando-o com as 
seguintes palavras : "Eis aqui o salvador da Republica." (Applau-
sos. paitnas .nas gaierias. O oraàor é abraçado e felicitada.) 

Fica a discussão adiada pela ·hor.a. 





SESSÃO DE 27 DE JUNHO 

_____ ,. 
O SR. EPITAGIO PE•SSOA (niov·iniento de cittenção) - Sr. 

presiodente, não é sem os receios que me infunde a consde•ncia de 
uma g.ravissima r esponsabilidade poltica; não é sem as hesitações 
que entibiam •o animo a todo aquelle que se sente sem a utoridade 
para traduzir 'ª voz de uma ·collectívidad·e (não apoiados); não ~ 
sem apprehensões de toda a ordem, oriundas da gravidade do mo-
mento, da natureza elo assumpto, da ma.gniotucle da tare.fa, <J.U•e eu 
venho, como um echo da mirn·oria desLa casa, empenhar-m·e no mais 
importante debate de quantos têm prendido a attenção d·O Con' 
gresso Brasileiro. 

iSrs. deputados, ·eu venho a esta tribuna com a alma alan-
ceada pelos mai·s pungentes s·entimentos, recordando uma a uma 
todas as n egruras com que se tem enlutado a historia de minha pa-• 
tria, virgem atê agora desta política insidiosa e cruel, qu 3 tanto 
nos abate no interior e nos degrada mo extrangei-ro ; politica d·e 
barbaras, em cujo cerehro a inda não germinou a noção do direito 
e da justiça, em ·cujo coração não se ani·nham outros sentimentos a 
não ser -o adio e a v i·ngança. (Muito bem..) 

Eu venho a esta tribuna, Srs. deputados, com o coração amargu-
rado pela profunda saudade dos meus amigos, grandes criminosos 
sem crime, quie cõmmetteram o extraordinario delicto de não com-
mungar as mesmas idêas do iSr. F l.ori•ano Peixoto. Eu venho a esta 
tribuna com o espirita op.primido por todas as duvidas, receiando a 
decisão . final deste pleito memoravel, em que compareço perante 
vós como élef.çmsor de uma das :()artes, ma~ ao mesmo tempo como 

2• Discussão 
do projecto 22 
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o advogado da ho•nestidade pofüica, da justiça e da Constituiçã;o, e 
cuja solução temo ver traduzír-tse, para vergonha das •nossas insti-
tuições, em mais uma dor moral para os opprimidos, em mai's uma 
triste victoria para o algoz. (Muito bem.) 

E' debaixo destas impressões que venho dirigir-vos a palavra, 
senhores; e!las não criam <!Ontra mim um motivo de suspeição, 
porquanto tudo que disser mesta Camara, ·obre os actos do Sr. 
Floriano Peixoto, será fundado nos principi•os rigorosos do direito 
e nos documentos que tenho em meu poder. Posso, portanto, dizer-
vos desde já com a sinceridade de uma convicção profunda: si• vós 
sanccionardes estes actos; si vós, como r presen lantes da nação, 
homologardes ·esta serie inlerminavcl ele atLE.intado:;; que a nação 
já conclemnou e ele que a historia politica da .humanidaüe não nos 
dá um só exemplo, ·então, senhores, entoemos os funeraas da Re~ 
pulJ!ica IBrasileira, <desesperemos do futur·o ·das novas ~nstituições, 

duvidemos do prestigio da nossa carta poliüca, & menos que o brio 
nadonal, obedeoendp ao influxo das leis qu e regem os destinos da 
sociedade, e reagimqo no torvelinho das iras populares, venha aba-
ter o despotismo triumphante - e ·conve.rter o soffrünento das victi-
mas de hoje no germen prolificador da reconstrucção de amanhã. 
(Muito bem.) 

Sr. -Presidente, o Congresso Nacional ê chamado a julgar o es-
taido de sítio, <decretaid-o em sua aJUsencia ·pelo Vice-[>residente ida 
Republica. Neste julgamento, que clev.a ser proferido .com toda a 
calma e r eflexão, que deve ser immune d·a todos os apaixonamen-
Los políticos e ele todos os devotamentos partidarios, porque ê uma 
riuestito que affecla dircctamcnte a viela n'1.cio111al e i;. verdade do 
regímen republicano, ou nós a.pprova.r·emos a suspensão de garan-
tias, dizendo, porlaµLo, á nação que se produziu de facto em nossa 
patria uma gravissima cornmoção intestina em qu3 perigou a vida 
da Republica e que o marechal Floriano Peixoto. no emprego das m e-
rlidas ex·cepcionaes, procedéu dentro dos limites da Constituição, e 
então por urna hornetnagem ao poder, mas com sacri.ficio elas instic 
tuições, teremos asseverado uma falsidada perante o paiz (apoiados 
e não wpoiaàos); ou recusaremos a nossa approvação áquelle acto, 
e teremos alentado a alma popular, já descrente do valor da nossa 
carta constitucional, e teremos salvado a Republica, salvando a 
Constituição, que é a defesa e a garantia ele todos os direitos, que 
é o apanagit() de todas as liberdades. (Muito bem.) 
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E' esse dilemma terrível, cujas consequencias me dispenso de 
salientar, que eu ·hei de desVJendar aos olhos da Camara com o exame 
das questões de dil'eito que se prend1em a este assumpto, e com a 
analyse _das provas offerec_idas pelo 1Presidenbe da Republica para 
justificar a declaração do estado de sitio. Por agora, porém, sou. 
forçado a deter-me na parte do parecer em discussão r ef.erente ao 
projecto de amnistia, quo nos foi enviado pelo .Senado, obedecendo 
assim ã orden e ao methodo que o mesmo parecer esta:beleceu . 

. senhores, em dias do mez passado, foi apresentado no Senado 
um projecto de amnistia em favor dos presos e desterrados politL 
co 3 p 2los decretos de 10 e 12 de abril. Aquella casa elo Congresso, 
sem preoccup· r-se com o prPvi'O julg:J.mento do e;;tado de sitio, que, 
porlanto, cntendi'-1. •não ser dG necessidade preceder á concessão da 
amnistia (apO iaczos, não apofodos e aparles), approvou em tres dis-
cussões successivas, e por unanimidad ;:i de votos, o proj ccto que l!a-
via sido submettido á sua consideração. 

Não teem razão os i1obres deputados qu e a[firmam que o moti· 
vo do procedimento do Senado foi não a dispensabilidade do prévio 
julgamento do estado de sitio, mas o entender que a iniciativa deste 
julgam.ento cabia á Camara dos Deputados. Si assim foi, si o 8ana-
clo reputava i'lldispensavel o julgam ento anterior dos actos do exe-
cutivo, porque então appr.ovou o projecto de amnistia? 

A conscquencia logica do seu -modo de entender seria o adia-
mento da votação do projecto até que o Poder Legislativo se tivesse 
manifestado sobre a ·conelucta do governo. (A71oiaclos.) Desde oua 
o Senado, sem esperar a ultima palavra sobre os actos elo Vice-Pre-
sidente, approvou -0 projecto de amnistia, •Ó que justamente 11eco-
nheccu que esta podia ser concedida independentemente ela appro-
vação elo estado de sitio. (Apoia.dos.) 

Chgado o projeclo á Camara dos Deputados, já coberto r,om a 
autoridade do Senado, que, segundo acabo de mostrar, entendia 
desneccssario o prévio julgamento do r:is tado de sitio para a con-
cessão da amnistia em favor dos presos e desterrados politicos, a 
honra.da maioria ela commissão deliberou jungir a sua so rte â da 
approva<:>ão dos actos do gonrno, demorando assim indefiniilamen-
te uma providencia qu e diz respeito â liberdade individual. 

Mas, senhores, a concessão da amnistia depend•e, devéras, neces-
saria e fatalmente do p11évio julgamento do estado de sitio? ·o imeu 
illustrado collega e amigo, o Sr. Felisbello Freire, relator do pare-
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cer em dif!cussão, respond e pela aff!rmativa e funda-se em diversas 
razões, que passo a analysar. 

Diz S. Ex. (lê) : 
"'A maioria da commissão não coxip11ebiende como se possa 

a:ntecipar a discussão do projecto de aID'n:istia por factos que moti-
varam a decr.etação do estado de sitio e medidas de repressão, sem 
que a constitucionalidade destes actos tenha sido julgada pelo •PO" 
der competente." 

ISr. presidente, isto 6 uma falsa apreciação sobre a natur_eza 
desta medida excepcional; é um conceito injuridico sobre o cara-
cter político da amnistia. A amnistia, medida de appHcação rara e 
de natureza eminentemente politica, aconselhMla por intuitos d.e 
co•nfraternisação e só permittida quando as instituições estão soli-
das e a ordem firme, não tem que i<r1daga.r da criminalidade ou não 
criminal idade dos actos a que vai favorecer, e muito menos, por-
tanto, da legalidade ou m e·galidade das m edidas repressivas em-
pregadas contra essrs actos . 

A amnistia não é perdão; .ella não tem que investigar a exis-
tencia ou não exis~encia de delictos, a responsabilidade ou não 
responsabilidade de autores e cumplices, a conecção ou não cor-
r ecção dos actos do poder que pume ou que reprime. 

E' 'nisto justamente que consiste a excepcionalidade da me-
dida: ella esquece em favor dos cMadãos actos julgados ou não 
pelos tribunaes judiciar ias; ella esquece e111 favor dos presos e des-' 
terrados politicos os actos porventura por elles praticados, sem que 
por isto fique prete rido o direito que tem ·o tribunal politico de i·n-
dagar si foram ou uão constitucionaes as mecli·das applicadas pelo 
pod;er puiblico contra 1esses actos. (Apoiados.) O fim ela amnistia se-
rá impedir que o Poder Judiciaria inquira si nos acontecimentos 
de 10 da abril houve um d·elicto e quaes os seus autores; ora, em 
que isto poderá prejudi'car o dfreito do Congresso de i•ndagar si 
houve uma commo&:ão intesüna que autorizasse o estado de sitio . 
e si o Poder Executivo usou sómente das medidas de repressão per-
mHtidas pela Constituição? 

Senhores, si a responsabilidade do Presi-dente da Republica 
resultasse dos factos que a amnistia vae esquecer, razão teria o no, 
bre deputado por Sergipe; a amn istia seria um prejulgamento do 
estado de siUo. M~s aquella responsabilidade dimana só e exclusi-

• 
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vamente do decreto da suspensão de garantias e das medidas de 
ex·cepção ·empr.egadas. 

O SR. FELlSBELLO FREIRE dã·um aparte. 
'Ü SR. EPI'l'ACIO PESSOA - Mas diz e meu illustre collega: si o 

Congresso julgar incc:nstitucional o procedimento do Presidente 
da RepubJi.ca, a qu3 expressão fica reduzida a amnistia? Eu respon-
do a s: Ex. Quando o Congresso ê chamado a tomar conhecimento 
dos actos politicos do Poder Executivo, tem que manifestar-se sobre 
dous pontos: 

1 º, si houve colI!Jlloção intestina em que a patria corresse im-
minente peri'go; 2", si as medidas r epressivas foram decretadas 
nos limites da Cornstituição. 

O julgamento do Congresso, portanto, póde revestir quatro 
fórmas : 1 •, o Congresso af.firma que houve d.e facto grave commo-
ção ·i·ntestina, que poz em peri'go a vida da Republica e que as me 
dj.das tomadas foram legaes; 2", que se deu a commoção interna 
nas condições previstas na lei, mas as medidas repressivas, de que 
usou o presidente, não se acham de accônlo com a Constituição; 3•1, 
que não houve grave com:rnoção intestina, muiLo embora as me-
didas decr etadas fossem legaes; 4>, que não houve aquella commo" 
ção n em as medidas empregadas se contêm nos limites elos precei-
tos consti tucionaes . 

• Isto posto, direi : si o Congr esso julga do primeiro modo, isto 
é, si reconhece que ho uve grave comm-0ção intestina e que const:-
tucionaes foram as medid·as de repressão, a consequencia serã a 
a,pprovação do estado de sili·o, e a amnistia, conforme reconhece 
o propri-0 parecer, terã i.ntei11a appHcação. 

Si, porém, o Congresso julga do segundo modo, isto é, si affir-
ma que houv·e g.ravissima commoção intestina mas que as medidus 
decretadas não foram legaes, a conscquencia serã a •não approv·ação 
dos actos do governo. 

Mas, pergunto: a amnistia deixa de ter um objectivo neste 
caso ? Não ; o prop1'i•o Congresso confessa que se produziu um gran-
de abalo na ordem publica, que ha i·ndividuos implicados neste 
acontecimento; o Poder Jucliciario tem, portanto, de tom.ar conhe< 
cimento deste facto, e de verifi'car a criminalidade dess es indiví-
duos, e a amnistia vem justamente impedir esta investigação. 

VozEs - P vnfeHamente ; muito bem! 
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O SR. EPITACIO PESSOA - Eis aqui um caso ew que o Congresso 
Nacional declara inconstitucionaes os actos do Presidente da Re-
publica e no qual, entretanto, a amnistia não perde a sua ra.zão de 
ser. 1Mas não é este o uuico. 1Si o Congresso resolve pelo 3° ou 4° 
modo, isto é, si af.firma que não hotiv.e no paiz grave commoção in· 
testtna, üvessem sido ou não constitucion.aes as medidas decreta' 
da.s, a consequencia será o julgamento da inconstitucionalidade dos 
actos do governo. 

Ainda aqu·i a amnistia não deixa de ter uma expressão. 
O Congresso reconhece que não se deu uma grave comn10ção 

interna capaz de pôr em perigo a vida das instituições, mas isto 
não quer dizer que não se tenha produzido um abalo de ordfm mc-
1nos grave ; o Poder LegislaU.vo reconhece a existcncia de factos 
mais ou menos delict.uosos, mais ou menos exten::;os, mais ou inenos 
alarmantes; nega apenas que estes factos tenham ameaçadq de per-
to a vida da Republi'ca. Elles, porém, existiram e o Poder J udiciario 
tem de conhecel-os para punir os seus autores. Logo, a amnist·i•a t em 
ainda applicação, p~rque é justamente para impedir a intervenção 
do Poder Judfoiario que ella se emprega. Quer o Congresso, pois, 
julgue oonstituciona:es, quer julgue inc0tnstitucionaes os actos re-
laüvos ao estado de sitio, a amnistia tem toda a sua razão de ser, 
e não devia por ta) fundamento ser jungida -ao projecto que de-
clara approvados os actos do Presidente da Republica. (Ap0riaàos, 
11ii<ito bem.) 

Diz ainda o parecer da illustre maioria da commissão de legis-
lação e justiça : "O Congresso não póde nem deve ·esquecer os 
factos antes de co:nhecel-os •e analysa.1-os, para julgar da constitu-
ci011alidade do acto do governo, uma vez que •esses factos sãio um 
elemento i•ndispensavcl para tal julgam ento." 

Si bem comprehendo a intenção dos meus nobres collegas, isto 
quer dizer que, uma vez esquecidos os factos pe la amnistia, elles 
não podam mais, em tempo algum, ser relembrados, nem mesmo 
para apreciar-se a constitucionalidade da declaração do estado de. 
sitio. 

U.11r SR. DEPUTADO - E' a amnistia para o governo. 
O SR. EPITACIO PESSOA - E' mais uma affirmativa que coutes' 

to, é mais uma affirmativa que se fun·da 1em dleploravel confusão. 
Uma vez esquecido!'\ os factos, Sr. presidente, estes em tempo algum 
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pod'3rão ser rel<Jmbrados, para sobre eiles levantar-se a criminali-
dade ou ininocencia dos .presos e desterrados polWcos; mas podem, 
a qualquer momento, ser trazidos a lume para !>obre elles apurar 
se a regularidaide ou irregu1'a.ridade co;m que tenha procedido o 
Presidente da Republica: a amnistia é votaida não em favor deste, 
mas em favor das victimas. 

Sr. presidente, já tive occasião de dizer que a responsabilidade 
do marnchal Floriano Peixoto não póde resultar dos actos pratica-
dos pelos presos e desterrados a 12 de abril; .re3ulta só e necessa-
riamente do acto da declaração do estado de sitio, e das medidas 
por elle .empre'gadas. 

E', portanto, necessairio disUnguir duas especies de actos: uns 
os actos da conspiração., ·de que são autores os presos e desterra-
dos; outros, o .decreto elo s itio 1e as medidas de excepção, de que P. 
autor o Presidente da Republica. A amnistia vem .esquecer os pri-
meiros, vem imp1eclir que possam ser lembrados para se discutir a 
sua. criminalidacle ou não criminalicl.ad.e; mas não se applica aos 
segunidos,, que devemos discutir - para apurar a existencia ou nõ.o 
exisúencia dre responsabilidade do Presidenle da Republica. (Avoiri-
àos.) 

Ha ainda, Sr. presidente, um topico do parecer em discussão, 
sobrC' o qual não desejo passar em si1encio: é aquelle em que o 
seu illustre relator escreveu estas palavras (lê) : "Si o Poder Ju-
diciaria, baseado em razões incontestas, desistiu de sua competen-
cia para julgar os dielictos dos conspiraidores, emquanto o pronun-
cia:;iento do Congresso 111ão se ,fizesse sentir sobre o procedimento 
do go11e1,no, como o mesmo Congresso póde .amnistiar antes dess':1 
pronunciamento?" 

:Sr. presidente, não vejo que relação necessaria de dependencia 
possa existir entre um facto e outTo; a attril.mição legislativa de 
anmistiar não admitte confronto com a attribuição judicia.ria de 
absolv.er ou oondemnar. A amnistia pôde ser concedida ·em qualque1· 
termo do processo ·e antes mesmo ·de iniciar-se o procedimento judi-
cial. Si ·o Supremo Tribunal Federal enbend<eu que a sua intervenção 
estava dependendo .do pronunciamento do Congresso, -como se póde 
invocar este aresto para impedir a concessão da amnistia antPs :'!o 
julgamento .do estado de sitio, si a. amnistia por sua propria nalureza 
não está sujeita a moldes, a .fórmas processua·as, nem a opportuni-
dades, pois ella é sempre opportuna, desde que seja aconselhada 
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pelas conveniencias po!iticas, pela estabilidade da ordem e das 
instituições? (Muito be?n. ?nuito be?n.) 

O parecer da honrada maioria da commissão, estranhando qu e 
se propuzesse a amnistia em favor elos d·eUdos e desterrados po-
liticos, antes ele conhecidos e julgados os actos do governo, invo-
cou em seu favor o qu e se deu em França em 1876, quando, só de-
poj.s de julgad.os os insurgentes da ·Communa, s~ procurou iniciar 
uma politica de paz e ele concorclia, apresentando-·3e na Gamara 
um projecto de amnistia; e diz que com isto quer salientar u:n fa-
cto: que só depois de devidamente analysados e julgados pelos po-
deres competentes os actos elos i·nsurgentes é que veiu a convicção 
da. amnistia. 

Eu respondo a este ponto elo parecer com o proprio parecer. 
Tanto não foi , senhores, o julgamento dos actos sediciosos da 

Communa que trouxe a convicção da amnistia, qne o projecto apre : 
sentado ao P.oder Legislativo em 1876, quando Já aquelles actos se 
achavam perfei,tamente esclarecidos e julgados, foi. rejeitai.lo, por-
que altos interesses dre ordem politica aconselharam o <tdiam en to 
da medida. 1 

Não foi, por cunsequencia, a falta de julgamento desses actos 
em França, corno ;11ão o foi nos Estados Uni elos e na Inglaterra, que 
retardou a conces$ão da amnistia, mas sim a convenienci::l politi~a, 
que é o juiz uni cp de sua opportunidade. 

Sr. presidente, tendo refntaclo as razões em que SEJ fundou o 
parecer da comrnissão ele legis laçfto e justiça para alliar a sorlo do 
proj ecto de amaistia ao da app r ovação do estado ele sitio, isto é, 
para prolongar ind 0fi nidam en te o soffrim cnto ele Lantos .brasileiros 
rlistin ctos, presumo ter justificado tambem a primeira parte do vo-
to em separado, , presumo ter demonstrado que a Carnara, á se· 
melhança elo qu e fez o Senado, pôde tomar couhecimcnv, tlo pro-
jecto ele amnistia, antes mesmo de proferir o seu vereàictmn sobre 
os actos do governo. 

E d•e'Ve fazel-o, Sr. p1'esideute, •deve fazel-o quanto antes. Jã 
que o Poder Juqiciario se recusou, por motivos que não vem ':t 

pello discuti.r, a amparar a causa ele tantas victimas ela prepo-
tencia e elo arbi trio ... 

U:.\.r SR. DEP TA.DO - V!ctimas ele si mesmos . 
O SR. EPIT.ACIO PESSOA - ... brasilekos illustres, homens no-

taveis pbr inesqqeciveis serviços ao paiz, violentamente arrancados 
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á familia e á sociedade, e calculadamE.inte condernnados á morte na 
humi·dade da prisão e nos horrores do degredo ... 

O Sn. BEVILACQUA - Isto ·é fantasia. 
O .Sn. ·EPI'.l'ACIO PESSOA - . . . já •que o Pod.er Judiciaria se r e-

cusou a trazer um lenitivo á immensa desgraça de tantos inlieliz€S, 
atirados como pariás ás r egi·Ões mortiferas elo Amazonas, sem ami-
gos, sem familia, sem liberdade, sem conforto e até sem alimento, 
senhores (sensação), urge que a Camara decida q~anto antes esta 
questão, r estitua á liberdade homens que tanto trabalharam para a 
liber.da:de da nossa patria ( mwit!o bem.); ponha cobro a esta veT-
go.n'ha que nos avilta ante o 1estrangieiro . .. 

Ull'r .Sn. DEPU'l'ADO - Nós ·fomos aviltados em 3 de novembro. 
( Oruzarn-se mu~to•s aparteis.) 
O .Sn. LoPEs TuoL\o - E' preciso cessar essa aria de 3 de no-

vembrc. 

O Sn. EPl'rAC'lO PESSOA - . .. frustre essas tentait.ivas lobregas 
de ass·assi.nfo. ·impeça esta pretelação deshumaina, filha de fili-
granas formalistas e de retiradas propositaes para evitar a inver· 
são ela ordem do dia (apoiados e não apoiados); nos poupe a tanto 
opprobrio lqu€ está ·enchendo de esipanto a soci-eda:de brasileira, que 
a.caiba ·de feTir o coração aos jornalistas de Paris, os quaes, .confor-
me telegrammas .que tenho em meu poder, são enviar á Ca-
mara um pefüdo ·em favor da li·berda:d.e de Jo~é do Patrocini-0 e dos 
outros desterrados . .. 

(Varias apartes interromp em o oraclor.) 
O StL JuLIO DE MESQUITA - Os jornalistas francezes que peçam 

ao seu 'governo a amnistia de Rochefort; não teem nada com o qu e 
se passa em nosso paiz . 

O SR. EPITACIO PESSOA- . . . em uma palavra, se opponha quan-
to antes á immolação planejaiela de tantos 1homens notaveis, f.u lmi-
naidos piela mais tr.emen.da das violencias, pela mais indigna idas 
tyrannias. (M1~~to bem.) Mas não é justo, •nem é ·equitativo qu€ 
esta m ed-ida de paz, que esta .politica de confraternização aprovei·te 
sómente áquelles qu·e se acha;m nesta -0ccasião soffrendo as consa-
quencias do odio e da vingança do Sr. Floriano . Peixoto; co·nvém 
que ella s e torne extensiva a todos os inscriptos no livro negro da 
polida, a todos aquelles que ainda hoje, mais de dous m ezes após 
o levantamento do es tado de sitio, andam foragidos para ·evitar a 
sanha rafeiTa dos 1beleguins policiaies; conviem que ella se aipplique 

13 
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a todos aquelles que se acham ligados por laços de co-responsabi-
lidade aos acontecimentos de 10 de abril. Eis 'l. razão da emenda 
proposta no voto em separado. 

O Sn. BEYU.ACQUA - V. Ex. esquece os criminosos de 3 de no-
vembro. 

O S11. EPITACLO P1r.ssoA - 1Sr. presidente, eu tenho nesta Cama ' 
ra mantido o proposito de não r espond er aos apartes com que me 
honra o illustrê deputado pelo Ceará. 

E o tenho fetto não porque S. Ex. não me mereça a considera-
ção que me inspira qualquer membro desta casa; mas porque ainda 
não ouvi um aparte proferi.do pelo nobre ·d!eputaJdo que tivesse por 
fim encaminhar uma discussão (muito bem.) ou r efutar ,um ponto 
de doutrina. (Apoiados.) 

Os apartes de S. Ex. trazem sempre um cunho pessoal. Mas eu 
vou abrir uma· excepção ao proposito que me havia imposto (sus-
s1ffro); vou· responder ao aparte do nobre deputado. 

Sr. presidente, eu não me regosijei com o golpe de Estado de 
3 de novembro; n~o podia mesmo regosijar-me com o golpe de 
Estado, um acto de violencia filiado aos mais nobres ·e patrioticos 
intuitos, mas em toçlo o caso um acto de violencia, um parenthesis 
sombrio na vida cof1stitucicmal do meu paiz (Muito bern.) 

Eu po.deria citar o testemun:ho de pessoas hoj'e insusp·eitas á 
maioria da Camara de que, attenuando o acto cio marechal Deo-
doro pélas ·intenções nobres e ·elevadas que o Jnspiravam e pelo 
muito que para aquelle .a.esenlace fatal concorrera o proprio Con-
gresso dissolvido, eu lamentava comtudo 'este acto de violencia e 
de força, que podia acarretar as maiores desgraças para a minha 
patria. (Apoiados e não apoiadios . Apartes e protestos vehement'es 
interrompem o Ol/"acfor.) 

Eu tenho razão de dizer que o Congresso Nacional concorreu 
grandemente para itquella solução ,fatal; e quereis saber como con-
correu r 

Concorreu, moyendo contra o homem a quem deviamos a Re-
pubJi.ca uma opposição systemaUca e rancorosamente pessoal ( mu,i-
to bem), votando leis de caracter meraJIUente individual, v-0tando 
para elle um orça!IJ.ento com o qual rnão era possi·vel ·governo algum 
viver , como a proJ!ria maioria mais tarde reconheceu, vindo pedir 
·em bem do Sr. Floriano Peixoto, que a Camara, abdicando da sua 
principal func9ão, que ê fazer as J.eis de mei-0s, votasse creditos 
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Hlimit!lldos e supplementares a TOUAS as verbas do orçamento . 
<Muito bem; apartes.) 

Quereis saber como o Congresso Nacional co:icorreu .para aquel-
la solução? Votando precipitadamente a suppressão de muitas le-· 
gações da Europa; axi1',-:.ndo que o governo supprimi.sse immedia-
tamente essas legações ; levando a sua falta de patriotismo ao ponto 
de expor o paiz a cornflictos internacionaes em qu e poderiam ser 
mareados os brios da nossa patria: procedendo com uma irrefle-
xão que mais tarde elle proprio r·econheceu, quando esta mesma 
maioria veiu pedir o adiamento da medida, .pelo fundamento Ele 
que ella podia .provocar pendencias com os paizes estrangeiros e 
depois a sua r evogação, porque não ficava bem á Reipublica pôr 
termo a r elações que já existiam no tempo da monarchia. 

Então a honrada maioria, no governo do marechal Deodoro, 
julgava que, sem inconv·eni·ente algum, se podia,m supprimir aquel-
las legações; sob o Sr. Floriano Peixoto, entende que o seu acto 
produz complicaçõ·as internacionaes e desdoura a Republica, e in-
digna-se quando affirmo que não foi patriotica a sua opposi~ão ao 
primeiro governo constitucional! (Risos.) 

Sr. presidente, devo continuar na resposta ao illustre deputado 
pelo Ceará. 

Eu dizia qua poderia irnvocar o testemunho dE. pessoas hoje in-
suspeitas á maioria da Camaira, .que ouviram a fiiainqueza ·e hom-
bridade ·com que, dias após a dissolução do Congresso Nacional, e:x-
pendi ao .pro.prio Sr. marechal Deod-oro os mesmos concei.tos que 
acabei de externar áoerca do golpe de Estad-0. 

Entretanto, senhoras, acceito a r esponsabilidade que o meu 
nobre collega quer aittribuir~me de approvação ao golpe de Estado. 

!Mas, si commetti uma fraqueza, deixando, com o .Sr. marechal 
Floriano Peixoto e com muitos dos ·exaltados g-0vern.istas que hoj e 
me aocusam, de assi'gnar o famoso manifesto que eu desconhecia e 
que só de poucos era conhecido; si commetti u m crime, curvando-
me á dictadura Ieal e desassombrada de a de novembro ... 

O rSR. COSTA JUNIOR - Desleal e immoral. 
o SR. EPITACIO PESSOA - ... que •no dia 23 tinha a heroica ab-

negação de resi1gnar o .poder para não alastrar de cadaveres o ter-
r·itorio de minha patria ; si <:ommetti um crime, curvando-me á di-
ctadura que fôra implantada no paiz pelo hom em a quem deviamús 
a Republica, circumstancia bastante para .attenuar todas as suas 
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faltas: eu já resgatei este crime, já redimi esta fraqueza, desde o 
momento em que ergui a minha voz na tri.buna do parlamento, d·es-
de -0 momento em que levantai o meu protesto na. tribuna da 
imprensa contra essa -0utra dictadura hypocrita, insidiosa e san-
guina~·1a que infelidta a nação; eu já resgatei o meu crime desde 
0 momento em que protestei contra essa dictaidu·ra d·os successiv-0s 
gol·pes de Esta.do, ·das deposições de governadores, dos bombardeios 
d•e ci·daJdes, das hecatombes, das prisões e do desterro utüisados 
como •instrumentos de morte; eu já ·r·esgatei o meu crime desd·e 'O 

m-0mento em que ergui a minha voz contra a dictadura imposta 
ao paiz pelo ajudan·te-general d·o Visconde de Ouro Preto. (Muito 
bem. Aparties, protestos e contestações.) 

. Sr. presi·dente, desejo ainda tomar em consideração ·um aparte 
que, ha pouco, me feriu os ouvi•dos, aparte em que se me diz qu-e 
prestei o meu apoio e estou a:gora fazendo a apologia da dida-
d ura do gol·pe d·e Bolsa. 

O SR. COSTA Jmnon - Ninguem disse isto a Y. Ex. 
O Sn. EPITACIO PESSOA - Ouvi--0 eu aind•a ha pouco !fallarem 

os nobres deputàldps por •S e:rgipe e pelo Ceará no preço das deben-
tures e nos assa.ltos ao Th·esouro. Consubstancio todos estes juizos 
na phrase truntas vez·es aqui empl'egada - o goJ.pe de Bolsa . 

Houve um homem, Sr. presidente, que, ·em um extravasamento 
de odio contra o rµ·arechal Deodoro da Fonseca, no proposito poucq 
digno -.de attrahir paria o seu governo a animosiida;de publica, quiaU-
ficou de assalto ap Thesouro, de golpe de Bolsa, o ado idictatorial 
de 3 de nov.embro. Desde então, estaphrase tem sido repetida de 
bocca ·8'1Il bocca, uns comprehendendo mais ·Ou menos ·o seu alcance, 
outros reproduzi,nq·o~a, .por .te!'em a certez.a d·e que nella se occulta 
uma injuria •ao 1gpverno passa.d·O, mas sem a comp.rehend·erem, de 
maneira tal. que si alguem lhes perguntasse quaes os actos que 
constitukam o gol1pe de Bolsa, teri.a como resposta o !'is-0 alvar 
do inconsciente. 

O Sn. COSTA Jmnon - Creio que não ha carroceiro nesta terra 
que nã:o conheça p golpe de Bolsa. (Ha outros apartes.) 

O Sn. EPITACJO Pi;;ssoA - Entre aquelles mesmos que parecem 
comprehende.r est;i, phrase, sonora, mas pouco co.mprehensivel, não 
existe harmonia ·de vistas; a;s maioTes divergendas lavram em 
seu seio. 

Tr.es factos tenho visto indicar como constitutivos do assalt-0 
ao Thesouro, corµo actos que o gover.no q.ueria, com o gol'pe de 
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IDstado, gararrtir contra o Congresso: um, a jogatina da praça; 
outro, o emprestimo feito ao Banco da Republica, e por fim a trans-
acção constante de tel.egrammas ex<pedid·os para Londres aos nos-
sos banquei l'os .sobre cheques desse banco. 

O SR. OrTrcrcA - Então não conhece tod·os; esses sã:o os me-
nores. 

O SR. EPITACIO PESSOA _:__ A referenda ao primeiro facto é a 
mais desarrazoada .possivel. Todos sabem que o primeir'O governo 
constitucional da R epublica, a não ser a concessão do Porto das 
Torres. nenhuma outra concessão fez com garantia de juros; e 
são justamente concessões desta natureza que pQdem alimentar a 
jogatina da Bolsa. A rCamara e o paiz sabem que foi o ministro 
Araripe quem arrefeceü e mais tarde extinguiu o jogo da Bolsa. 
por meio de um d·ecreto que d·espertou r eclamações da praça. 

Em relação aio emprestimo a:o Banco da Republica, sabe a 
Camara que o Ministerio da .Fazenda do primeiro governá consti-
tucional emprestou a este banco 300.000 libras sterlinas, é exacto, 
mas media:nte uma garantia de 6. 000 apoiices .ouro. Não havia, por 
consequencia. •prejuizo <para o Thesou ro. E note-se que este empres-
timo havia . sido feito para levantamento do cambio, serviço em 

. que anteri-01'1Il!ente outros ministros tanto haviam despendido os 
dinheiros publicos. 

O 1SB. BEVILAQUA - E o cambio foi ainda para baixo. 
U:M 1SR. DEPUTADO - E agora esã subindo? (Rliso.) 
O SB. EPJTACIO PESSOA - Com r elação ao terceiro facto, houve 

o seguinte: poucos dias antes do movimento de 23 de novembro, 
o ministro da fazenda dirigiu á casa bancaria dos Srs .. Rottschild 
um tel.egramma em que inqui1ria si podia acceitar · saiques do Banco 
da Republica, no intuito de elevar o cambio. 

o SR. OITICICA dã um apaTte. 
O iSB. EPITACIO PESSOA - Os banqueiros responderam que os 

saldos existentes naquella occasiã-0 eram destinados ao pagamento 
dos jur.os da nossa divida e de >Sua amortização. O mini>Stro da .fa-
zenda não respondeu _a este telegramma, assim como mais tarde não 
respondeu a um outro em que os Rottschild se promptificavam a 
acceitar os •saques do Banco. da Republica. uma vez que fossem 
garantidos pelo !Estado. 

Mas é preciso que se saiba que esta operação, que não se con-
cluiu, porque o ministro da fazenda tinha mudado de plano e pro-
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curava elevar o cambio mediante um accordo com os bancos desta 
capital, havia de ser convenientemente garantida aqui pelo Banco 
da ·Republica. 

Ora, appe.Jlo agora para ·os homens imparciaes e insuspeitos, 
para que ·digam si ha esforço de imaginação que possa descobril' 
nesta operação um assalto ao Thesouro Publico. 

O SR. ÜITICICA - Si não houve nessa, houv-e em outras. 
O SR. ARTHUR Rros - Querem d esviar a V. Ex. da discussão 

do parecer. (Tro cam-se vario·s apartes.) 

O .SR. Juuo DE MESQUITA - Mas foi o nobre deputado que en-
carreirou a discussão para esse lado. (Avartes violentos e tu-
multo.) 

O SR. P1iESIUEXTE - Si continuat o tumulto, ver-me-hei obri-
gado a levantar a sessão . 

O •SR. JULIO mn MESQUITA - Ningt:em obriga o nobrn deputado 
a .responder a:os apartes. ;1nanrlo discn to uma questão r;.ão h:t ;i.ptn-
tes que me afastem della, elli:i ·:r•l e di.,-;u.::e os apartes é porque quer; 
algum intei:esse elle 1 tem ;listo. ( I'ra,vnin-S·i violentos aparte-s.) 

O SR. EPITACIO PFJSSOA - Acabo de ouvi.r o aparte do nobre 
deputado ·e, inspiraindo-me no conselho de S. Ex., deixarei de 
responder a quaesqµer contestações. 

O SR. COB'l'A J UNIOR e- ·Faz bem, um talento como V. Ex. 
não deve se occupa.r destes assumptos. (Apm<tes, protastos.) 

UM SR. DEPUTApo doá um aiparte. 
O Sn. COSTA J u:\'IOR - Não gosto de apa,rtes á meia voz. 

( 2'racam-se violeMos apartes entre os Srs. Co:sta Junior e Espi· 
r ito Santo.) 

O .SR. PRESJDE"XTF: - Ordem! orclem! ordem! (Restabelece-se 
o silencio.) 

o ISR. EPITACIQ PESSOA - Sr. µresidente. pergunto a esta 
casa : onde está nestes factos a deshonesticlade do governo pas-
sado? O que não S\'l tem dito . na Camara, e é prci-so que ·fique 
consignado nos anna.es, é que este g overno deshonesto, es te go-
verno que assaHou o Thesouro Publico, este governo do golpe 
rle Bolsa, tr.a'Ilsferiu a administração aos actuaes dominadores 
•d:eixando no Thesouro um saldo SU'P erior a vinte e sete mil 
contos. 

O SR. OITIOICA - Isto são .depositas dos ban-cos. 
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o SR. ·EPITACIO PESSOA - Elngana-.se V. Ex. Com os depoai-
tos dos bancos o saldo se eleva a oitenta e tantos mil contos. 

Sr. preshlente, o .que não se diz aqui e entretanto 1é mister 
que fique consignado, é que esse governo economisou para. o paíz 
gararutias de juros sobre um ca;pital de ceirca d·e trezentos mil 
contos; é que esse governo inkiou na pasta da agricultura nor-
ma.s que até· então não tinham sido seguidas, fazendo concessões 
sem garantia de juros, exigindo depositas como garantia do ini-
cio dos trabalhos em prazo deteTminado, so•b pena de reversão· 
em favor do Thesouro, inaugurando a, pratica de ser a fiscalisa-
ção das estradas d.e ferro paga pela companhia concessionaria, 
etc. (.Apoiados .) 

Isto é que não se tem dito nesta ca.sa, onde só chovem apo -
dos e insultos sobre o governo •Passado; mas é preciso que a 
naçãio fique sabendo quem é que <tem .razão. si a nobre maioria, 
si nós. (Pausd;.) 

Sr. p.residente, corro agora. o v·éo que cobre esse drama lu-
tuoso, cheio de violencias e de crimes, em que é protagonista o 
marechal Floriano P.eixoto. Vou abordar á questão do estado de 
sitio. 

A Constituição, no seu airt. 80 § lo, dispõe que, não se 
achando o Congresso reunido e ·correndo a pa.tria imminente pe-
rrigo, exercerá a attri·buiçãio de declar.ar o estado de sitio o po-
der executivo federal. 

Para ·que, pois, se dê a opportuni.dade da declaração do es-
tado de sitio é mister que se produza, no paiz, um aba;Jo politico 
de tamanha gravida.de que ponha em risco a vida da Repub'1ica. 

E' isto o que vemo.s em todas a,s constituições que têm con-
sagrado esta medida ex·cepcional, tão contestaida ·por escriptor·es 
de nota e a.té repudiada por diversas ca1'tas ]}oliti-cas, como as 
da Roumania e do Luxemburgo. 

E' isto o que se vê na lei americana de 1871. que só per-
mitte, só autorisa ·a suspensão do hªbeas-corpus, no caso de uma 
insurreição que possa anniquilar as autoridades constituídas . E' 
isto o que se vê na lei fra.nceza de 1878, que só permitte a de-
cretaçã;o do estado ele sitio em caso ele levantamento á mão ár-
mada; ' é isto', ainda, 0 que se vê na lei prussiana de 1851, que 
::<ó .permitte o uso cla,quella medida na circumstancia gravíssima 
de uma j.nsurreiçãio. 
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E' isto tambem, 'sr. presi«l·ente, o que vemos em tod·os os es-
criptores que se têm occupado da materia. "A commoção intes-
tina, diz Arangio Ruiz, 'citado peJ.o eminente Sr. Ruy Barbosa 
na brilha'lltissima monograrphia que publicou sobre o assumpto, 
a commoção intestina deve S<fü' urna perturbação gravissima de 
effeitos equiparaveis a uma invasão es·tra,ngeLra; o ·estado de 
sitio só deve ser decretado ante uma insu.rreição, uma revolta, 
uma revolução, ·ou no caso em que a sedição, amea,çand0 conve.r-
ter-se em insurreição, demonstr·e a ineffkacia -absoluta dos rnei-0s 
ordinarios de repressão ." 

"Todas as constituições, diz Alcorta, admit:tem es·sa. medida 
excepcional, mas em casos igualmente excepcion•aies e só quando 
não seja bastante o o•rganismo da vida -0rdina.ria, com os seus 
elementos. para manter a ordem publica". Igual conceito se en-
contra .ainda, Sr. pr·esid·ente, em um discurso publicad·o ha. pou-
cos dias em uma folha clest11. capital. e pr-0nunciado no parla-
mento de Buen1os Aires por um deputado da.quella casa, o Sr. 
Gonetti. 

1 

Diz elle. referindo-se á Frrança. (Lé) : 
'"Em rpaizes, como esse, ;prefere-se supporrta,r a revolução com 

todas a,s suas consequencias, a entregar a um homem a respon-
sa.bi.liclacle e a somma de todos os poderes . (Muito bem.) 

Na Belgical, não se suspendem as garanUas constitucionaes 
sinão em cas-0 dE: gl\erra. 

No entretanto aqui chega-se a suppor que, em ·plena paz, o 
Presidente da Republica está armad-0 dessa faculdade extrnordi-
naria. e chega-se a dizer que, durrante o estado de sitio, fica sus-
pensa a Constituição, o que é falso, abs-0lutament.e falso. (Muito 
bem.) 

.Si, achando-se s usrp·ensas as garantiais constituci<ona,es elos 
cidadãos, se desconhece,rarn as immunid1ades do parlamento, se 
desconheceu a a.utoriclade d·o fôT~ judkial, se suspendeu a im-
.Prensa, se supprimiu o direito de reunião ·e se suppr·imirarn to-
dos os capitulos d.a Constituição, apenas ficam em vigor as fa-
culdades d-0 Poder ':jllxecutivo. O Executivo tomou a somma e 
responsabilida.de dos poderes publicos, não obstante a prohilJ.ição 
da lei fundamental, que d·etermina a nuHid-ade de taes actos e 
que considera como traidores á patria os que -Os executam ou 
nelles consentem." 



Sr. presidente, nós não temos ·necessida,de de recorrer âs 
legisla.ções estrangeiras nem a<0s conceitos dos escriptor.es de di-
•f'eioo publico para mostrar que o criterio distinctivo e caracte-
rístico d~ commoção intestina, diante de n<0ssa Constituição, é 
uma gra.vidade a,ccentuada pelo perigo da vida institucional. 

Assim, pois, para que se justifique a declaração do estado 
d·e siUo, não basta que se tenha da,do no paiz um abalo politlco, 
ainda mesmo de summa gravidade: é mi'Ster que se tenha pro-
duzid>o uma commoção capaz de anniquilar a vida da Republica; 
é necessario ainda que o poder publico, nos me~os ordinarios de 
que dispõe, não encontre elementos para abafair a rev-olta . 

. Estabelecidos €'8tes p1rincip"ios, s·enh'Ores, pergunto: póde-15e 
aiffirmar, com seried•ade, que a arruaça ridícula de 10 d·e aibr il 
produziu, neste paiz, uma grave commoção intestina., em que 
perigou a vida da Re·publica? Póde-·se affi.rmar, com seriedade, 
que o Sr. Floriano Peix-oto não tinha nos meios ordinarios de 
que dispunha, de a1ccôirdo com a Constituição, os recursos pre-
cisos para abafar aquella arruaça que foi qualificada por um 
jornal governista, o Diari>o àe Noticiccs, de estupida, im.prudente, 
mal tra9ada e ridícula? 

.Não acr.edito que s•e possa respon·der, pela affirmativa, a essa 
pe1igunta. 

O que foi a sedição de 10 de a.bril? 
Uma on.da popu!.ar dirigiu-se â casa do marechal Deodoro, 

a felicitai-o pela sua v•olta de Petropolis. 
Alli, foram ·di:i!er que, no Caimpo de .Sant' Anna, o .general 

Clarindo de Queiroz estava á frente de forças subleva,das para 
depôr o •Sr. Floriano Peixoto. 

A multidão encaminhou-'se para aquelle 1-oca.l e, á propor-
ção que delle se approximava, ia diminuindo, a ponto tal que. 
ao cheg·ar ao campo, pôde-se diz·Er que se con'Substanciava na 
pessoa d·o bravo cor.anel Menna Barreto. 

Pois. senhores, é possível que esta arruaça ridícula tivesse 
o intuito de depo.r 0 Sr. Flori:ano Peixot;o pa.ra substituil-o pelo 
Sr. marechal Deodor.o, quando este se achava moribundo e aca-
bava de r.eceber o.s sa,cramentos da Igreja? 

Pois, senhores, ha no mundo quem possa acreditar que um 
movimento revolucionario, cujos agentes couberam todos em um 
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bonde, onde j'á ·estava alojada uma banda militar de mais de )lO 
figuiras, 'Pudes.se pôr em perigo a vida de uma nação? (Riso.) 

A honrada maioria da commissão parece ter compPehendido 
o ridículo desta a,ffirmativa. Quando teve de desor·ever os acon-
tecimentos de 10 de abril não procurou salientar, nessa des-
cripção, a gravidade, a extensão deste movimento, o modo po,r 
que podia pôr em ·risco a vida da Republica: limitou-se a, trans-
crnver as apreciações dos jornaes sobre as p•r•ovide'!lcia>s tomadas 
pelo governo . Entretanto, era, ahi -o mom ento oppo'rtuno de ac-
centuar que essa sedição, pela sua ·extensão, pela sua gravi-
dad e, pelos meios de q-ue dispunha, pelos elementos com que 
contava, era capa,z de pô.r e.m ri·sco a segurança da patria. Era 
ahi o momen-t-o -oppo,rtuno de a commissã0 d-izer e provar que o 
Sr. marechal Floriano Peixoto não dispun:ha. naquella occasião, 
de meios <frdina,rios bastantes para abafar a Pevrolta . 

Mas .. se·nhores, quandro duvida 110uv,ersse aindJa 1sobre esta 
materia; quando dis-cut ivel fosse ainda a existencia d·e uma com-
mo~ão intestina nos acont·edmentos de 10 -de abril. eu iria achar, 
na propria mensafem presid-encial, a prova .mais completa, marn 
'indiscutível ·de que tal commoção não existiu. Disse o Sr. marechal 
Floriai;o Peixoto, na sua mensagem (lê) : 

"Esperei-os (qs &edidosos) disposto a agiir, isto é, a cumprir 
o meu d•ev·er, .tencl·q mais uma vez verifi.caclo, por -essa occasião, qu e, 
n-o aipoio do povo re na firmez·a da -di-sciplina da força pub!Jica, es-
tavam as mais solidas garantias ·de 1qu e ·p-odia dispor o governo .para 
manter a -or.dem ." 

Pois, senhones1 si o ·proprio V<ice-Presiden•te ela Repul3lica vem 
dizer que ti:nha a i;eu lado o pov·o ·e o ·exercito , que -perigos podiam 
ameaçar a vid2. da nação? Ond•e podiam elles origin:ar-s-e? Com que 
elemr:mtos de victoDia podiam contar? 

O Sr. marecl:J.al Floriano Peixoto vem dizer á Camara elos 
Deputados que, no apoio d-o pov-o -e na firmeza e disdplina ela força 
publica, -que são os seus meios ·or·dinarios ·de acção, _ encontrara as 
ma•is s olidas garantias .para manter a ·ordem; por que então usou da 
meclicl·a extraordiI}aria do estado d e sitio, qtie só é permi.ttida 
quando estão esgqtaid-os os meios communs? E ', pois, o proprio 
Sr . .marechal Floriano Peixoto que vem -con~essar, ei;n d-ocumento 
offioial, ·que, cercad·o do povo e de toda a força armada, não podia 
re!!eiar 111ma -com~·oção intestina, 1que puzesse em perigo a •exist.e•n-
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eia da nação . E', pois, o •proprio Vi-ce-Presidente da Republica que 
v·em dizer ao pa;iz que nos seus meios or,dina:rios de a:cção tinha 
os mais solidas elementos para abaf.a,r a sedição, não havendo mis-
ter de suspender as garantias constituciona1es, iporque -aquelles re-
cu11sos ainda não se tinham .esgotad·o. E, sendo assim, com que .co-
ragem e, sobretudo, com que verdade pod·emos affirmar ao povo 
que, si ·o marechal Floria:no Peixoto declarou o .estad:o d·e sitio, 
prendeu tantos ci•dadãos illustres, desterrou tantos servidores da 
Republica, só -0 fez por.que uma .griave commoção ·int•estina punha 
em risco imminente a vida da patria? Oo.m que co·ragem ·e, sobre-
tudo, com 1que verda.de podemos affirmar ao povo que a susp·ensão 
de garanüa:s só fo~ emprega:da depois de reconhecida a inefficacia 
absoluta dos meios •ordi·narios? (Muito bem.) 

A commoção interna, nos l:!ermos pl1estabelecidos na lei, como 
capaz de autorisar o estado de sitio, não existiu acabo de demons-
tral-·o. Os melios ordi·narios de qu e dispunha o marechal Floriano 
Peixoto eram mais qu e sufficientes para frustar a r •evolta. O acto 
d.e S. Ex., portanto, é inconstitucional, e. como tal, não pôde me-
recer a app•rovação da Camara, como nã:o mereceu a da opin·ião pu-
blica. (ApOi,'.J,dO'S.) 

Sr. presidenl:!e, a hora já vai muito adiantada, e, por mais que 
me esforce em resumir -o meu discurso, não poderei terminal-o e m 
breve tem.p-o; tenho •ainda muitas ·consid·erações a fazer, muitas ques-
tões •a discutir; tenho ainda ·que analysar as P'rovais fornecidas pel<J 
ma:rechal Floria•no Peixoto. como justificativas da criminalidade dos 
pr·esos e desternaidos políticos. 

Beça, poJis, a V. Ex . , si isto estiver nas attribuições da mesa, 
que me ·consinta. para não cansar a a.ttenção dos meus iUustres col-
legas (não apoiados) , interrümpfü· o meu discurso. concedendo-me, 
porém, a palavra amanhã. na primeira h-ora d-a sessão. 

Então terei d·e mostrar á nação, pela ainalyse calma e juridirH. 
do assumpto e ·da:s provas e ·documentos que foram submettidos á 
consi·deração da Camara, que, no us-o das medidas repre.ssdvas de 
que falla a Constituição, a enormidad e das vio1'encias praticadas pelo 
governo assume proporções assustadoras, que, na declaração do es-
tado de sitio . o Sr. Vice-Presi•dente da iReipubl1ica se preoccupou ape-
nas com a idéa de arredar, desta ·capital, homens 1que,, na tribuna 
da imprensa e do parlamento. haviam profligado os erros do f".n · 
verno actual, e evitar p:ir esta fórma que elles continuass-em a pa-
tentea:r aos olhos do pov<J ... 
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O SR. SEVERINO VIEIRA ~ Não podiam fazer melhor do que 
V. Ex. 

O Sn. EP11'ACIO PEsSôA - ... que essa legalidalde espuria tud::i 
tem •enx·ova!had·o, .desa.e o car:acter ·do cidadão até á dig'll.idacle na-
donal. (Muito bem, apoiado·s e não apoiados.) 

() SR. PRESIDENTE - 1Salvo reclamaçã:o da casa. deforirei o re-
querJmento de V. Ex. não 'Para continuar na 'Primeira hora d·a ses-
são, mas sim ipara tomar a palavra em p·rimeiro logar na discussão. 

O SR. EPITACIO PEssôA - E' justamente isto o que desejo. (O 
oraaor é abraçado e mi~ito f elicttaao .) 



SESSÃO DE 28 DE j UNHO 

O SR. EPrrAc10 P ESSOA ( e:vtrciordinario movimento ele attenção 2.• Discussão 
profundo silencio) - Sr. presidente, devido á gentileza de V. Ex'. do projecto 22 
venho hoj e proseguir no desempenho da tarefa de que me incumbi, 
venho demonstrar á Camaria o arbítrio que presi'diu á suspensão 
das garanti-as constituciooa.es em meu paiz, venho mostrar á nação 
a inanidade d>as pTovas architectadas pelo Sr. marechal Floriano 
Peix·O:to pa:ra demonstrar a criminalidade de suas victimas, para 
expor á opi.n-ião publica, como indignos da .sua ,estima e d'o seu 
resipeito, como ferozes inimigos da R·epublica. homens que haviam 
assignaJaido a sua vida pelos mais relevantes serviços ás insti-
tuições republican:as. 

S.r. presi·dente, hontem deixei demonstrado nesta casa que a 
Camara pode.ria marnifestar-se, como fez o Senado, a Tespeilo do 
projecto de ·amnistia submettido á sua con-sideração, antes mesmo 
de feito o julgamento dos actos políticos do Presid.ente da Repu-
blica ; mostrei .que a Camara d'everia .quanto :a.ntes vir em soccorro 
da libe1'dade ·de ta;ntos homens illustres, ·a:marr rudos ao poste de 
todas as dores ·e de todos os so·ffrimentos, suffocados pelas suspei-
tas ultrajantes, que sobre elles atiraram o odio e a perfídia. 

,Demonstr·ei .tambem, Sr. presidente, que a decretação do fstado 
de sitio em 12 ide abTil foi inconstitucional. por isso que não s" 
real-izou a con:dição primeira, o requisito primordial para o em-
prego druquelle Tecurso extraordin,arlo, isto é, a rxistencia de uma 
commoção intestina, de um ·aibalo político tão forte e tão grave que 
puzesse em perigo a vida da RepubUca. 
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Deixei demonstrado ainda que o;;; meios ordinarios de que dis-
punha 0 S.r. marechal Floriano Peilwto eram mais qu e sufficientes 
para abafar a sedição de 10 de abril; e finalmente que a mani-
fostação popular dessa data não po'dia tier os intuitos subv.ernivos 
que se lhe attribuiram, a menos que não se quei'ra suprpor que ella 
se revestia de uma in·epcia e de um .rtdicuJ.o a que ;não póde chegar 
a fantasia mais fertil, desde que rtinha por fim collocar na magis-
tratura supr.ema do paiz um homem que naquella occrusião se 
achava moribundo e ag.anisante. 

UM SR. DEPUTADO - E .a quem se fez uma manifestação r.uidosa 
nesse m.amento. 

O SR. EPITAOIO PESSOA - Hoje, .Sr. presidente, v·enho conti.nuar 
na analyse ,das questões que se ligam á decretação do estado de 
sitio e mostrar que, aind.a encarado por outras faces, o acto do Sr. 
Floriano Peixoto f.oi i•nconstitucional e ·como tal não póde merecer 
a approvação do Congresso Brazileiro. 

Sr. presidentJe, a .declaração do ·estaid.a -d·e sitio fere ainda os 
termos precisos ,do~ preceitos d.a nossa Carta Constitucional, por ter 
·sido usada não como medida repressiva mas como medida de pre-
v·enção. 

·E' o proprio Sr. Vice-Pr.esidente da Republi.ca que o declara na 
mensagem, pelas PfLlavras que vou ler á Camara (lê) : 

"Acreditando que absurdo seria esp·erar qu·e a anarchia se -des-
envolvesse em .act:qs de violencia á pr·opriedade, ás pessoas, á .auto-
riclad·e e ao direito, para ·então combatel-:a . .. ·não hesitei em cumprir 
o meu dever. " 

A honrada mii:iori1a da .Commissão de Legisl:ação e Justlça es-
posou esta doutrillil. e procurou justifical~a .com palavras ·de .Alcorta, 
espirita até certo ponto suspeito nesta mateTia, por suas rprediilecções 
especlaes pelo estado de sitio, medida excerpoional, de .emprego .per-
mittido sómente np esgotamento de todos .as meios ordinarios ·e que 
-de ·facto não deixa de ser um.a tran.sgressão dos .rigoTosos .prin·cipios 
do direito político (Apoiados.) 

Eu opporei á'S palavras de Alcorta o juizo -de escriptor.es não 
menos notav·eis, citados pelo Dr. Ruy Barbosa (lê) : 

"A suspensão de garantias con·stitucionaes, diz Arangio Ruiz, 
·Póde ser adaptada só como meio de rep.ressão •e não como meio de 
prevenção." "A l·ei marcial, diz Paschal, 1J1ão pód·e suTgi.r de uma 
ameaça de inv.asãq; a necessidade d·eve ser actual e presente, a i.n-
vasão r-eaI. " 
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Eis poTque, senhoTes, como nota aquelle publicista, nos Estados 
Unidos só foi decretada a suspensão do habeas-corpus, quando já ha-
via expJ.odido a maior guerra deste seculo, a gue.na de secessão . 
Eis pory_ue na Inglaterra só foi ·utilisado aquelli:, recurso extraordi-
nario pa:ra reprimir insuueições como as de 1517, 1722 ·e 17 45. Eis 
poTque em França sómente se decretou o estado c1e sitio em 1832. 
quaI1Jdo já havia drrompido a revolução de Julho. Eis porque na 
Italia só se declarou o estado de sitio .e.m 1848, quando já havia re· 
bentado a insuneição de Genova, e em 1862 para reprimir os le· 
vantes de Napoles ·e d·e Palermo. 

A medida extraordinarif,!, da suspensão de garantias é, pois, 
Sr. presidente, uma medida simplesmente repressiva e '!lã.o ele 
prevenção. 

E não temos necessidade de .recorrer ao testemunho ela his-
toria po,Jitica, nem aos escriptores de dhreito publico, porque mes-
mo em nossa Constitui·ção vamos encontrar a prova ma,is caba! 
em favor da doutrina que defendo. 

o SR. BELARMINO DE .MENDONÇA - Apoiado . 
O SR. EPr.rACIO PESSOA - Diz a Constituição no aTt. :l4 §;! l 

(lê) : 
"'Compete ao Congresso Nacional: <Declarar em estado de 

sitio um ou mais pontos do territorio do paiz na emerge•ncia . .. de 
commoção interna, etc." 

Ora, senho.r<s, ou o governo tambem chamou a si a attr!-
buiç'.'o d·e alterar o valor e significação dos vocabulos, ou mesmo 
nos termos desta c1isposição constitudonal vamos achar a prova 
mais perfaita de que o estado de sitio é uma medid1 repl' ess iv::i 
e não de prevenção. 

Emergir, .diz-em os lexicographos, é (lê) : sair de ond•e estava 
mergulhado, é subir, elevar-se, •manifestar-se o que estava deprimido 
e occulto. 

Por conse.quencia, para que se veriifique a hypothese da sus-
pensãio de garantias, é mister que ·a commoção <intestina se tenha 
produzi.do, já se tenha manifestado, já tenha apparecido. 

Não é só )sto : o art. 80, § 1 º da Constituição autoTiza o Poder 
Executivo a usar d•e m•etdiàas àe repressão. Mas só se póde usar 
de medoidas de repressão quando os actos a reprimir são actuaes e 
presentes ; nin.guem póde r eprimd•r aquillo que ai?da não ex iste 
(apoiad!os), •não S-e r eprime aquifü> que se previne. 
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Posso concluir, pods, que ainda neste ponto o parecer da 
commissão de· legislação e jusüça não deve ser approvado, visto 
coiliSag.rar uma doutrina que se oppõe aos principi,os .do direito 
publdco e á lettra de nossa carta constitudonal. (Apoiados.) 

O acto do V<ice-Presidente da Repub.Jica ê ainda inconstitucion.al 
porque as medidas por elle empre'gadas recahi~am em diversos cida-
dãos, antes de declarado o estado de slitio. 

A prova desta asserção póde ser .:feita por um simples exame 
material. 

Os acorutecime>ntos reputados sed·iciosos tiveram loogar em a 
noite de 10 de abril e o decreto que suspend'eu as garantias fOO. 
ass,ignado na madrugada d-o dia 11, como publicou o Jornal elo 
Oommeo·üio de 12. No •emtanto a impren&a. desta capital no dia 11 
noticiava a prisão de d!iv,erso·s inciivioduos na noite de 10. 

O prop-rio Diarw Official vinha declamr que o coronel Menna 
Barreto füra preso n.as '.l)rmei;ras horas da •1i.o.i•te de 10. 

Ora, o Vke-Presidente da Re·publica não podia ·effectuar, ·em 
virtude de um ad:o que ainãa não extstia, prisões que 'só este acto 
podia autorisar ; inão podia deter cidadãos ai~tes do estaido de sitio, 
porque a 'Const!ituição só permitte fa:1Jel-o durante o estad·o .de sitio. 

Dir-se-ha que a prisão destes individuas foi· fei,ta na nag:randa 
do crime de s·ed~ção ; mais .a isto responderei que entT·e ·ellcs se 
achavam dous rel)resentantes da nação, o Sr. Séabra, deputad.o pela 
Bahia, e () Sr. Menna Barreto, deputado pelo Riio Gr.wnde d.a Sul, 
os quaes não pocpam ser ;presos nem mesmo em flagrante deli·cto 
de sedição, porqu13 a sedição na hypothese era crime afiançavel e á 
Constituição n 0 art. 2.0 só permiitte a prisão do deputado em tia 
grante d·elicto in ,afiiançavel. (Apoiado~.) 

Sobre este ~sum'.l)to invoco a:inda a palavra official. 
O Diario Off~cial noticiou que o coronel Menna Barreto fôra 

preso nas prlimeíras hor·as da 'noite de 10, em flagrante delicto de 
sedição. 

O decreto de 10 de abril, pelo qual se susp€•1J'deram as gairan-
tia,s coTustitudonaes, tratava simplesmente do crime de s•edição ; 
m:ai·s tarde o g.ov·e-rno verificou o s·eu erro ; verir.icou que a tla -
grancia ·de um crime dessa n,atur·eza não pod-ia .autorizar a vi·o-
lencia por .ene cqmmettid.a ; e da:hi ·vmu 0 juntar ao cn~.cr eto de l~ 
de aibril mais o crime de con,spwação, que ê inafiançavel. h]ra uma 
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perfídia, mas era necessario a todo transe cohonestar a v,ioleucla. 
E•ntretanto os 1Srs. d epUJtados, que conhecem o ·codígo criminal e sa-
bem em 'que consi!Ste o crime de conspiração, comparem os aconteci-
mentos ridículos de 10 de ·abn'il com as hypatheses gravíssimas 
d·este 'crime, e di·gam si é possível descobrir a;Ili um delicto dessa 
natureza. 

O ado do Poder Executivo é ainda inconst:itucional porque as 
medidas repressivas foram reca:hir so:bre diversos indivíduos, já 
depois de cessado o estado de sitio, já :depois de !\estabelecidas as 
garantias constituciouaes. O .senador Wand.enkolk f.oi preso no dia 14 
de abril, quand·o a .Constituição já r eE!!ltrara em seu pleno Vigor, 
conforme fod dito pela imprensa e é de publica notoriedade ; e ainda 
a ·esta hora, mais d e dous mezes após o levantamento do estado 
de sitio, o barão IMuniz de Aragão e o jornalis ta Placido de Abreu 
fogem aos esl;Jirros do marechal Floriano ·Peixoto. Ora, si a Consti-
tuição declara positivamente que o Poder Execuüvo só póde usar 
das medidas r epressivas - prisão e desterro - dentro do período 
d·o estwd·o ·de sitio, como poderia o g-overno lançar mão dessas me-
didas já depoi,s de passado ess·e per~odo ? 

iDir-se-1ha, e foi 1esta a opinião que predominou no Supremo 
Tribu'fü1il Federal, que basta que ais medidas repressivas sejam decre.: 
tadas dentro do estado de s1tio, para que as prtsões possam r ealizar-
se legalmeilJte mesmo depois de levantada .a suspensão das garantias 
constitucâonaes. Ma.s, senhores, isto é uma doutrína que desvirtua a 
J.ettra e o espírito da Constituição, a qual dá ao Poder Jilxecutivo, 
não a attribuição de decretar prisões dentro do estado de sitio, mas 
a attribU:ição de realisar •efifectivamente ·essas pri·sões. Demais, seme-
lhante -opinião filia .. se á theoria monstruosa de .que os effeitos do 
estado d'e sitio se podem prolongar além do tempo de sua duração ; 
theori·a que escarnece da liberdade e desdenha da Co•nstituição, e 
sobre a qual em breve tempo me manifestarei. O que por emquanto 
quero deixar Uquido ante o espírito <le meus collegas, é .que o mare-
chal Floriano P eixoto não podia mais prender -o almirante Wan-
d·enkolk ,nem perseguicr: ·os cidadãos Placido de Abreu e barão M uniz 
de Aragifo, po·rqu.e eUes já tinham tornado ao goso de todas as 
suas garantias e só podiam ser tolhidos em sua liberdade nos casos 
especifi.oa-dos na lei. (Apo~a.dos.) 

O estado de sitio é .ainda ·iJD.cons.ti.tudonal encarado sob outro 
ponto de vista. Quero r eferi.r-me á prisão de deputados e senadores, 

14 
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cujas immunidades não podiam ser- attingidas pela suspensão de 
garantias. 

Eu já U.ve occasião de discutir largrumente ·esta questão na 
Gamara. Mostr&i então que, sen,do oº Poder 'Legislativo um poder so-
berano e independe.nte, a douLrina contraria punha inas mãos do 
Executivo uma arma poderosa com que poderia nullificar .esta in-
dependencia e sobérani,a, prendendo a maioria dos deputados ·e se-
nadores, dissolvendo de facto o Congresso Nacional. Mostrei então 
que 'º oo•n·ceito jurídico da suspensão de garantias se re1'eria só-
mente aos direitos in<lividuaes, aquelles que constituem a perso-
nalidade do homem, e não ás immunidades estabelecidas em favor 
da independencia de um poder político. Mostrei então que, sendo os 
deputados 'e senad,o:res os füi,zes do estado de sitio, a doutrina con-
traria dava ao Poder Executivo a faculdade de asse·gurar-se prêvia-
mente da approvação de todas as suas violencias, eliminando da 
represen.tação •nacional, pela prtsão e pelo desterro, aquelles de seus 
membros que fosserp infensos aos seus actis. Mostrei então que, sendo 
os senadores os juizes constiotucionaes do Poõer Executivo nos cri-
mes de responsabilidade, a doutrina contrar.ia dava ao Presidente 
da Republica, como réo, a faculdade de supprimir os seus julga-
dores! Mostrei e•ntão que, sendo a igualdade de representação no 
Senad0 materia de ,tama-nha relevanci-a, que não pôde, sequer, con-
stituiT objecto de uma proposta para a reforma da Constituição, a 
doutrina çontra:ria a.ava ao Poder Executivo a attribuição de des-
truir essa iguaidade, i'sto é, concedia ao Pr~siden.te da Republica 
aqui llo que é ved:;+cl>o a uma assembléa constituinte . Mostrei, final-
mente, senhores, que, applicando-se a suspensão 'de garantias só-
mente aos direitos tndividuaes, ainda assim entre estes muitos ha 
que ~ão podem ser atti'ngidos pelo estado de sitio ; e, entre outras, 
citei as garantias que se referem á 'imposição de pe.nas· e ao füre!to 
de propriedade, que não pôde ser assaltado pelo confisco. 

Dos dous unicos <l.eputados que discutiram esta questão na 
Gamara, um procmrou r eba:ter o meu ultimo argumento dizendo 
que du-rante o espado de sitio são permittidas as perquisições do-
miciliares e que isto importa uma .restricção á propriedade indi-
vidual; o outro attriibuiu-me conceitos que absolutamente não 
externei na CamaJra, accuoou-me de haver defendid·o a these 
da mais a:bsoluta inesponsabiHdade dos Te.presentantes da naçã.o, 
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de havel-os coU.ocado fóra ·e acima de toda a excepção legal, pelo 
facto de serem os autores da lei. 

O meu primei.ro <:ontraidicto.r por um lado tem ~·.azão. 
O ·domicili.o é, sob certo ponto de vista, tambem uma pro-

priedaide do cidadão, como {lropriedaide eraim :ais patentes dos of-
ficiaes d·e terra e mar, como propriedade eram as caideiras de len-
tes vitalicios d.as faculdades ·de medici'lla e de direito, e as de 
membros do Supremo Tribunal Militar, que forem arrancadas ás 
victimas do estado de sitio. (Muito bem!) Mas não é a esta pro-
priedade que me refiro; eu fallo do direito de propriedade em sen· 
tido .estricto, compreh endendo os bens moveis e immoveis do in-
div.iduo, os quaes 'll.ão podem ser confiscados nem mesmo duran te 
a suspensão das garaintias. 

O meu segundo contradictor, este absolutaimente não tev.e ra· 
zão. 

Eu nunca d·efendoi aqui, senhores, a irresponsabilidaxle abso· 
luta dos >representantes do povo. 

1Sou pelo contrario o primeh'o a reconhecer e a confessar, de 
accôrdo com a Constituição, que esses cidrudãos são inteiramente 
responsaveis por todos os delictos que commetterem; que podem 
ser presos •e processrudos, uma vez que preceda licença do Poder 
Legislativo, ou mesmo i:ndependentemente dessa licença, no caso 
previsto na lei. 

O '8n. BEZERRIL - Licença que a Caimara 'll.ão dá. 
10 SR. EPI'l'ACIO PESSOA - O qu.e contestei ·e contesto fo1·rnal-

mente é que o Poder Executivo tenha a faculdade de abater a in. 
dependencia do LegL.:;lativo, eliminando do seio do Congresso Na-
ciooal os mandaitarios da 'Ilação. ( A poiados.) 

!Senhores, quando ainda ha pouco um tribunal desta capital 
nega ao Poder Executivo a faculdade de limitar a acção do Po-
der Judiciario .pela suspensão de seus membros, é que pensaes em 
abdicar da vossa independencia nas mãos do Presidente da RJepu-
'blica? 

Sr . presidente, não devo .me alongar mais sobre esta questão. 
já sufficientemente debatJida; mas não posso furtar-me ao prazer 
de .citar palavras ide um escriptor que sendo, como já disse, sus· 
peito pela .extensão e amplitude que procura dar ao estaido de 
sitio, se acha, comtudo, de accôrdo commigo qurundo affirmo que 
a suspensão de garantias sómente atting.e os dir·eitos pro~tiamente 
i·ndividuaes. Refü.ro-me a A!lcorta, ·que o illustiie cr·elato.r do pa-
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recer d.a commissão citou em apoio de um dos seus assertas. Tra-
tallldo das garantias constitucionaes suspensiveis pelo estado de 
sitio, diz elle que garantias constituoionaes são a inscripção de.> 
direitos incldvidua.es n.as ca1·tas politicas, e direitos individuaes 
são aquelles que constituem a personalidade humana. 

'Si deixarmos de lado as opiniões dos escriptores e examinar-
mos as constituiçõeSi, ahi vamos encontrar a certeza de que é 
ver•dadeira a doutrina que defendo. 

A constituição hespanhola, depois de ter enumerado os direitos 
d:i cidadão, diz (lê) : "As garantias ~ndicadas nos arts. 4, 5, 6 e 9 e 
na,s paragraphos 1, 2 e 3 do art. 13 (que se referem exclusivamente 
a di,r.eitos individuaes) poderão ser suspensas, etc." 

Ma;is abaixo diz (lê) : 
"Em nenhum caso poderão ser suspensas outras garantias." 
·Entretanto a constituição hespainhola consagra tambem as 

immunidades dos representantes da nação. 
A constituição argentina, no mesmo capitulo em que trata dos 

direitos e garant
1
ias dos cidadãos .argentinos, diiz no final sob e 

n. 23 (lê): "No caso de perturbação interna. . . o estado de si-
tio será declarado na provincia ou no territorio em que a ordem 
publica estiver i.:ie·rturbada. e as garantias constitucionaes ahi 
serão suspensas. '1 

Esta disposição vem subordinada ã ,epigr.aphe - direitos ·e 
garantias - e as immunidades parlameintares fazem objecto de 
capitulo e artigos .muito posteriores. 

A constituição chilena expr·essamente diz que, durante o es-
tado de sitio, suspender-se-hão as garantias constitucionaes, me-
nos aquellas que se referem ás immunidades .dos representantes 
da nação. 

!Diz-se que a constituição americana tambem consagra as im-
munidades pa1'lainentaTes e entretanto durante a suspensão do 
hab eas--corpus foram alli presos, sem protesto, deputados 'e se-
nadores. Mas a constitu·ição amerkana autorisa a pri,são no caso 
de attentad-0 ã paz publica; aquelles senadores e dep·utados foram 
presos durante a guerra de secessão. quando uma parte da Re-
publica se havia rebellado contra os poderes constituídos; ell.es 
attentavam contra a paz publica e portanto podiam ser presos 
ind•ependentemente mesmo ela suspensão do 7wbeas·conms· 

.Sr. pr·esiclenpe, não devo passar a outro assumpto sem dar 
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uma ligeka resposta a uma accusação lançada contra a minoriJ 
desta casa por l\lm illustl'e representante do Rio de Jameiro. Dissz 
S. Ex. que quando o t enente-coronel Serzeêlello Corrêa, •no gozo 
d·e suas immunidades par!.amenta:res, !!la 1mprensa desta capital 
publicou um artigo assignado com •o seu noi:ne sem a declaração 
de sua quaLidade de deputado, .no qual, cobriu dos maic>res insul-
tos um seu superior hie.rarchico, o •general Aguiar Lima, •e foi por 
este motivo ·r.eprehendido em ·or.dem do dia do exercito, desta 
bancada não se levantou ·uma só vez condemnatoria dessa viola-
ção audaz, patente ·e man.ifesta do texto constitucional. 

1Pois 1bem; ha poucc> mais de dous mez.es, tres representantes 
da nação, dous senadores •e um deputaido, tambem no .goze> ·per-
feito de suas immunidades parlamentar es, dirigiraim naquelle ca-
racter um manifesto respeitoso ao presidente da Republica, em 
que lhe pediam juntasse mais um seTviço aos muitos que já havia 
prestado á nação brasileka .mamdando proceder á eleição pr·esi-
dencial. 

,Q marechal Floriano Peixoto não p'rocedeu como o marechal 
Deodoro; não maindüu r·eprehender em ordem do ·dia ·esses d·epu-
tados e senadores que eram tambem militares; fez mais do qu e 
isto, .reformou-os forçadamente contra todas as leis garantidoras 
do exercito, contra preceitos clarissimos da Constituição .. . 

o SR. BEZERRIT, - F ez muito bem. 
O SR. EPITACIO 1PEssôA- . .. e -0 nobre deputado pelo Rio de Ja-

neiro Jlão t ev.e uma palavra conde.mnatoria dessa violação audaz, 
patente e maTuifesta do texto constitucional! (Apoiados.) Pelo 
contr·ario, concorreu com o seu voto pa:ra que não fosse julgado 
objecto digno das deliberações da Camara um projecto ique vi-
nha reparar a violencia, que vinha lavar este insulto atiTaido á 
farda do exer cito brasileiro! (Muito bem.) 

O Sn. Bl~ZERRlL - E que. já figura no 0projecto de fixação de 
forças. 

U:\I Sn. DEPUTADO - E que deve passar. 
O SR. BEZERIUL - E que deve calhir. 
O SR. ErrTACIO PEssoA - Sr. presidente, proseguindo na a.na-

lyse das questões que se prend·em á decretação ·do estado de sitio 
d avo ainda dizer á casa que o procedimento do Sr. marechal Flo-
riano Peixoto é inconstitucional, visto que durante a suspensão de 
garantias elle usou de medidas r·epressivas, não permittidas pela 
Constituição. 



206 

A ConiStituição no art. 80 § 20 expT.ime-.se ,<lesta sorte (lê) : 
"Este (o Poder Executivo) idur:ani·e .o estado de sitio restrin.gi'r-
se-ha, nas med'idas ·d.e r epres·são contra as pessoas, a -impor: a 
prisão. . . ·e o desterro ... " 

Por conseguinte, tod.as as m edidas de repr·essão que consis-
tirem ,em outra cousa que .não seja a prisão e o d•esterro, são me-
di:das incoll'stitucionaes, e não podem ser aprprov.ada:s .p.elo Con-
gresso. Pois bem: o .Sr. Floriano Peixoto não- se limitou a pren-
d·er •e d·esterr·ar todas as vicU.mas d·e seu odio; fez mais ·do que 
i.sto: demittiu •lentes vitalicios, um da Faculdade ide Direito do Re-
ci'fe e outro da Escol.a de Medicina desta capital; d·emittiu diver-
sos membros do Supr.emo Tribunal Militari, que tinham ta:mbem 
a ·sua vitaliciedade ga1ra:ntida em artigo d.a .Carta Constitucional, 
·e reformou forçada:men.te, ind·epend•ente de •todas as formalid.ades 
estabelecidas na lei, cerca de 20 officiaes de ma:r e ter:ra. 

·Podia faz.el-o? ( S ensaçã,o. ) 
Desafio a que me respondam affirmativamente. (PaMSa.) 
tEJ si não podJa faz el-o, como .affirma:r á nação que S. ·Ex. se 

manteve dentro fªS exigencias constitucionaes? (Tro carn-S'e apar-
tes.) 

Afifiirmal-.o, se.nhur·es, é affi1,roar uma. falsidade, é trahir o man-
dato do povo que nos manda aqui par.a fallar a verdade. (Muito 
bem; muito bem , ) 

Sr. Presidente. o estado de sitio ainda é inconstitucional por-
.que as medidas r epr-ess1vas empregadas pelo Vice-iPresiclente da 
Repulbl.ica recahiram sobre cidadãos elos ·quaes, uns não t eem a 
sua criminalidade demonstrada nos autos, e outros, a maior parte, 
a quasi totaliclaqe, n ão .são ahi lell11braclos pela menor referencia, 
por uma allusãq, vor uma palavra sequeT; os seus nomes não 
são ahi escriptos uma só vez ao menos para coho.nestar a vioJ.en-
cia de que foram vi.ctimas. ( T rio·cam.-se apartes . ) 

Aqui, senhorj:ls, a enormidade d.as vfolencias commettida.s pelo 
Sr. Marechal ·Flo-rlano ·Peixoto •assume proporções assombrosas: -
a tranquHlidade. a vida, a liiberidade, a honra indiv1dual, são um 
b-rinco d-e crianç~. são um jogueite nas mãos desse íb.omem n efasto. 

O criterfo, senhores, que p'res·idiu •á declaração do estado de 
sitio, foi o exclusivo ar.bitrio <lo 'Poder Executivo ·estimulado pela 
opposição que se levantava contra e.Jle na tribuna e na imprensa: 
o fim. o objectivo· visado peJ.o Poder Executivo, foi diminuir a 
opposição que se •ergueria temerosa em 1aimbas 'ªs casas do Con-
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gresso, e a.rredar desta capital jornalistas patriotas e indepen-
dentes que despentavam a opinião contra o governo que a ludi-
briava. 

Quereis a prova ? eu vol-a dou esmagadora. •Foraim detidos e 
de~terrados, pelo decreto de 12 de abril, 45 cidadãos brazileiros; 
pois bem, senhores, nas provas offerecidas pelo Poder Executivo 
como justificativa da declaração do estado do sitio e das medidru: 
de repressão tomadas, não ha uma referencia, não ha uma palavra 
a respeito de 40 desses cidadã<>s ! (SensaçcZo.) 

Pois, senhores, não 1ê um escarneo cuspido ás faces da Camara, 
vir-se apresenfar como pTOva da cr.iminaJi.clade dessas homens 
(sussurro) documentos que nem a elles se referem? E não vos 
doereis desse ultrage ? E levareis a vossa dedicação ao ponto de 
sanccionar tão feroz iniquidade? (·Mwito bem. . ) 

Em relação aos cinco cidaidãos restantes, vou mostrar-vos a 
prova de criminalidade que existe nos docum entos fornecidos pelo 
Poder Executivo. Antes, ·porém, preciso de fazer algumas consi-
derações. 

As provas enviadas pelo V.ice.Wresidente da Republica divi-
dem-se em dous grupos, um que comprehende o i•nquerito sobre a 
revolta de Santa Cruz, e o inquerito feito na bri·gada policial de 
8 a 12 de .abril; o outro que comprehende dous .inqueritos feitos 
na 4° delegacia de policia desta capital, em 18 de abril e em 20 
de maio. 

Mas cham<> a attenção da Camara para a seguinte decla-ração 
feita na mensagem presidencial. 

Diz o Sr . Marechal Floriano ,Peixoto (lê) : 
"Ao ter de empregar as providen.cias autorisadas pela Consti-

t,uição, o governo considerou longamente, pesou, em dous dias de 
trabalho quasi consecutivo, toda a especie de prova testem11ILhal e 
circumstancial que teve a seu alcance e que lhe !bastou para for-
mar convicção segura da necessidade das medi·das de repressão 
q1ue adoptou. " 

A declaraç;ão do estado de sitio, portanto, e as medidas de 
excepção decretadas durante elle, fundaram-se exclusivametne, e 
não ·podia deixar de ser .aissim, nas provas anteriores a 10 de 
abril, que são - o inquerito de ·Santa Cruz e o inquerito a que se 
procedeu na ·brigada policial. 

Como já vos disse, entre os 45 cida.dãos que foram presos e 
desterrados, sómente dnco são refer.idos nestes inqueritos . 
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Vamos agora ver a criminalidade resultante destes autos 
contra esses cinco individuas, ,que são o marec:hal Almeida Bar-
reto, o Dr. DeTmeval da Fonseca, o tenente-coronel Menna Bar-
reto, -0 major 1Selbastião Baude·ira e o alferes Jansen Junior . 

Devo ain·da fazer umas observações para que a iCamara possa 
apreciar o valor dessas provas e ajuizar da prevenção e pairciali-
dade com que o governo procedeu em todo este assumpto . 

Ao processo de Santa Cruz, que infelizmente não tenho aqui 
em meu poder, ac'hMU-se juntas, como provas de que se projectava 
uma revolução nesta capital, djversas cartas do cadete Guimarães 
em que este inrerior ped,e a um seu collega lhe -0btenha a trans-
ferencia d.a guarnição de Santa Cruz, -0µde não se dava bem com 
os officiaes . 

Estas cartas, note bem a Camara, teem a data de setembro e 
outu1bro de 1891 e a revolta da fortaleza ê de 19 ·de janeiro deste 
auno. Mas, como em algumas des•tas cartas <falia o seu autor do 
dia d.a tr.ansferencia como o dla da li1berdade, estas ]lalavras - dia 
da libeTdade - foram marcadas á mar.gem como significando que 
se referiam ao di4 da Tevolta. (Risos . ) 

Ainda ma.is, a transferencia do cadete Guimarães foi-lhe pr-0-
mettida para o dia 25 de outuhro. 

Em uma destas cartas, elle mostTa-se .ancioso vela aurora ào 
cl'l°!a %, e estas palavras tambem foram marcadas á margem, como 
de.signàndo o dia fixado pa.ra a revolução. ( Ris:J•s . ) 

Não ê só isto: junto aos a.utos como prova· da ex.istencia da 
revolta e corno iri.d ici-0 dos vastos elementos com que contava, 
está um •cartão do cadete Silvino em .que pede empTestado a um 
seu companheiro 11m violão . (Hilari;c.iifl)(le.) 

Ainda não ê tudo: quero deixar patente a prevenção com que 
lforann colhidas estas provas sobre ,que o ST . marechal F loriano 
Peixoto .er igiu a criminalidade de tantos 1brazileiros illustres. 

"Acha-se annexo ao inqueri1to de Santa 'Cruz .um telegramma 
do 'Sr . capitão ·Sod·l"é ao coronel Desohamps. Neste telegramma 
diz 0 Sr . Sodrê que fôra convidado ]lara .adherir ·á causa dos re-
voltosos mas nada havia decidido, esperando saber coma. pensa-
vam os ~eus companheiros do regimento policial do Rio de Janeiro . 

Este telegramrµa foi j unto aos autos para mostrar que a re-
volta tinha •ramificações !llOs Estados. 
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Apparecntemente elle não tem data como sóe acontecer nos 
despachos do telegrapho nacional; mas pelo carimbo da reparti-
ção, que se acha em aro angulo do papel e um tanto apagado, 
vê-se que a sua data é de 7 de dezembro: relleria-se, pe>rtanto, á 
d·eposição d·o Dr. Portella para a .qual tanto concorreu o Sr. 
Floriano Peixoto; entretanto, foi junto aos autos de .Santa Cruz 
como prova da revoHa desta fortaleza ! 

Ainda uma outra irregular.idade, ISrs . deputados. Está nos 
autos por cópia em papel da secretaria da justiça o interrogatorio 
do sargento Silvino, feito no dia 20 de janeiro. interrogatorio 
que, por ser tomado no dia seguinte ao da revolta, devia ser sem 
duvida o mais impo'rtante. 

o SR. AUGUSTO DE iFRBITAS - E' ·bom V. Ex. lembrar que pe-
dimos o original e não fomos até agora attendidos. 

o· .SR. EPI'l'Ac10 J'ESSÔA - Tem razão o nobre deputado; este 
hiterrogatorio q1ue, segundo fui info1'mado. continha accusações 
muito graves a pessoas amigas ·do governo, foi o untco documento 
junto por cópia aos autos; o original que pedimos, até hoje não 
nos veiu ás mãos. 

VOZES - !Nem viorá. 
o ·SR. •EPI'l'ACIO IPESSÔA - Ai Ilida chamarei a attenção de V. Ex., 

61·. Presidente. para o documento que vem a fl. 109 elos autos, o 
relatorio de uma commissão ele synclicancia . Ahi se procurou en-
volver nos acontecimentos ele ·Santa Oruz o velho e legenclario 
marechal Deodoro, invocando-se em apoio desta falsidade palavras 
de Silvino qu•e, entretanto,, affirmou não con.hecer o marecha.l 
Deodoro senão pelo retrato. 

Uma outra irregularidade, e esta ele summa importancia: na 
inquirição das testemunhas, na ibri•gatla .policial, procedia-se por 
vezes {lo seguinte modo: lia-se o depoimento da primeira á se-
gunda e esta confinnava toclas a,s cleclarações, muitas vezes con-
stantes de tres ou qua.tro .folhas de papel. (S1isszirro . ) Tal o 
cldpoimento do sargento Valladares. ·base unica de todo o inque-
rito. 

Ainda mais: os presos e desterrados politicos nunca foram 
r.nterro:gados, imuito emibol'a os ultimas 13.e tiviessem demorado 
mais de cincoenta horas nesta capi tal e os primeiros ainda aqui 
estetiam. O Sr. marechal Floriano Peixoto nunca se lembrou 
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sequer de os mandar qualifica.r, para saber si eram ef~ectivamente 
aiquelles que o seu rancor '.[lrocurava. 

Os '.PTesos nãio fora!lll a-Omittid·os a contradictar .as testemu-
nhas, coa;rctando-se-lhes, assim, o direito de legitima defesa. 

Ainda um .attestado da '.[laircialidade com ·que eram col.hidas 
essas provas. 

Na busca feita em casa de Thomaz de Aquino encontrou-se 
uma guia passada pelo chefe de policia, '.[lermittindo-lhe visitar o 
Dr. Lavrad•or, no encouraçado Aquiidaban ou Riachueio. Esta 
guia está concebida nos termos em .que usualmente se redigem 
essas permissões, e, encontrada em casa de Thomaz de Aquino. 
deixa ver que não foi utilisada, aliás teria sido retida no vapor 
visitado. Pois Ibero, a autaridade policial desco1briu q.ue nesta 
guia se revelava claramente que Tbomaz de Aquino se communi-
cara com os presos politicos e principalmente com o 1Dr. "Lavra-
dor! (Risadas.) 

Já tive occasião ·de dizer que as provas justificativas do es-
tado de sitio, sobre as quaes o Presidente .da •Republica fundou 
as medidas r eprJssi vas que decrelou, são sómente o inqueri to de 
Santa Cruz e o da brigada policial. 1Mas a~ém d estas provas h;,. 
mais dous inque'f itos: um de 18 de abril e outro de 20 de m:i.io. 

·Este ·compreihende depoimentos de div0rsos mililarcs que 
acompanharam os desterr.ados ao seu destino. Não t enho necessi-
dade · de fazer a analyse destas provas, porque quando mesmo cllas 
demonstrassem qa maneira mais convincente .a respo•nsabilidade 
de todos os p.resos e desterrados politicos, pelos acontecimentos 
de 10 de abril, µão podiam ser invocadas como justificativas da 
conducta. do marechal Floriano '.Peixoto, por serem posteriores aos 
.a:ctos do sitio. 

Tenho notas destas provas sobre cada um dos presos e des-
terrados; não as leio para não fatigar a Gamara; mas posso ga-
rantir aos meus collegas, que não só esses documentos deixam de 
alludir a mais de 20 daquelles cidadãos, como tambem que nenhum 
facto a:hi encontrei sobre. que se pudesse erigir a ·criminalidade ele 
qualquer delles. 

o SB. BEZEBRIL - Principalmente porque são dos taes esbirros 
de que V . iEx. fallou aia pouco. 

O :SB. EPITACIO iPESSOA - V. Ex. está fazendo uma intriga; 
está procurando 'attrahir sobre mim a animosidade da Escola 
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MiHtar, mocidade briosa que r.espeito e admiro, porque tambem 
sou moço, por.que t enho aspirações ·e sinto •enthusiasmo por tudo 
q1JJanto té grande, nobre .e patriotico ('ITIJl;,ita beni ); referi-me a 

essa o·nda enorme de secretas, que noite e dia perseguem inplaca-
velmente a população, tendo .no coração o servilismo e nos lablos 
a delação. 

O SR. BEZERRIL - O defeito é serem precisamente os mesmos 
do tempo do •barão de ·Lucena . 

10 SR. EPITAClO ·PESSOA - Eu dizia, Sr . presidente, que me 
dispensava de analysar ais p.rovas de 20 de maio, porque foram 
colhidas posteriormente á declaração do estado de sitio . 

Consistindo ellas em confissões ouvidas a os desterrados politi-
oos, quasi que nenhum valor jur;tdico podem ter. Pois quando to· 
das as legislações procuram ·eliminar a prova confissional, .porque 
ass.jm como o réo não t e·i:n o direito de invocal-·a em seu favoT, tam-
bem a parte accusadora não ·deve teT o de oppol-a á sua innocen-
cia; quando ·a legislação ingleza quasi que já baniu essa especie d·a 
prova, quando a l.egislação bTasileira mesma só a admitte se ella 
se conforma com as circumstancias do facto; como é que va11:nos hoje 
invocar exclusivamente essas confissões, que não foram confü.rma-
das -nem contr·a:dictadas, para sobre ella:s assentar a -criminalidade 
àe tantos cidadãos ? 

Peço a att·enção da Camara para uma circumstancia . Oscar dó 
Araujo, chefe dos machinoistas d.o vap.or que conduziu os desterra-
dos, que ~onviveu na maior intim idade com elles, cedendo-lhes até 
o seu beliche para gabinete de leitura, diz que sempre qile, pedia es-
clcireci1nntos aos desverracios, estes cliziain que esta(Vam innocentes, 
que n<l!cla scibiam da revolução. 

Eis ahi um testemunho contrario aos outros, uma duvkla que 
paira sobre a v.eracida:de desses depoimentos e que só os prop.1ios 
desterrados poderiam esclarecer. 

Mas, se a ·Camara ainda entendP. que a prnva dos autos de 20 
de Maio póde justificar a constitucionalidade ela decr etação do si-
tio, eu me da.r ei ao trabalho fatigante de ler todas as notas que 
colhi, afim de mostrar que ella não legitima a conducta do Go-
verno. 

ALGuXS SRS. DEPUTADOS - Não é preciso. 
o SR. BEZERRIL 'F'ONTE:l'E!LLE - o ju:ry já ·está convencido da 

innocencia. ( Trooam-se apartes, ) 
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O Sn. EPl'fAClO PESSOA - As provas que preciosamente serviram 
de base á s u&pensão das g.airantias constitucionaes e ,ás medidas de 
repressão ·decretadais, ainda uma vez o digo, foram o inquerito •da 
revolta ·de ·Santa Cruz ·e ·O da 1)3r.igada Pol-ioial. Já .mostrei as i'rre-
gularidades com ·que foram arrainjadas ests peças. 

Devo agora dizer, sem •recei·o de contestação, que a connexão 
que existe entre a revolta d·e Santa Cruz e ·O movimento ·de 10 de 
Albril é .simplesmente imaginairia, .ê uma invenção ·do Poder Exe-
cutivo. 

Senhores, o unico liame que ha ·entre um ·e outro facto é f<igu-
rarem em ambos os inqueritos os nomes ·do General Ba.rreto e dü 
Dr. Dermev·al da Fonseca. 

Nada mais. 
Enb,emos agora na .apreciação das provas. Disse eu .que, dos 

45 p·rnsos e d esterradüs políticos, sómente a 'Cinco se referiam -os 
autos: o Marechal Barreto, o Dr. Dermeval da \F-onseca, o Cor-onel 
Menna •Barreto, o fMrujor Sebastião í.Bandeir.a e o Alferes Jansen 
Jmüor.. 

1 Começarei p·elo meu velho conterraneo ·e amigo, -o g,rande pa-
trfota que .tantas vezes ve.r·teu -o seu sangue em defesa da patria, 
o velho cabo d·e guerra. gilvazado pelas mais gloriosas cicatrizes, 
a lm a nobre e l eal, que ainda a 15 de NoveIDbro ·concorr.ia efficaz 
e decisivamente para 'ª ·proclamação da Reimblica Bra.sUeira, desta 
Republica que hoj.e lhe 1lá como premio dos seus serviços, corno trL 
buto da gra.Udão nacional, o degredo homicida d.e Cucuhy. (Muito 
be1n.) Começarei pelo Marechal Barreto. 

Todas as provas do -in·qu erito de •Santa Cruz contra o Marechal 
Ba.rreto se r edu:1;em aos interrogatorios do sargento Silvino, dos 
quaes o primeiro foi junto aos autos em cópia e não em -original. 
Estes interrogatorfos não pO'clem mereoer a ·cons·i·deração ele ·qual-
quer espirito •imparcial, porque 1são a caida passo contraiclitori-os e 
incongruentes e po·rqu·e .são provas ministra,clas por um homem so-
bre o qual pesava uma grave responsabilidade e que tinha todo o 
interesse em acobertar.se com a de homens altamente •collocados 
no paiz. 

Quereis ver cQ'ID<> pullulaim aqui as contraclicções e incongru en_ 
cias? 

Attendei. ( Cqnsuita"1Jdo unw1s novas.) .No primeiro interroga .. 
torio diz Silvi·no que, a não ser ·a rua .da Imperat.riz, não se lem-
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bra das outras em que tinham lugar as colllferencias, como se fosse 
crível que um conspirador ignora.sse os pontos em que concertava 
com os seus cumplices os planos de revolta. No segurrdo, a fl. 80, 
diz que era auxiliado pelo General Barreto, 'Pelo Contra-Almirante 
Saldanha da Gama e pelo Coronel Ferraz, com os quaes, menos 
Saldanha, estivera em tres conferencias; no quarto, a fl. 210, depõe 
que com o General Barreto só conferenciou unia vez, em uma cha-
rutaria ela Tua elo Ouvidor. Naquelle diz ,que 'º General Bal'II'eto lhe 
dissera haver 18 mil contos pa.ra despezas; nos outros interrogato-
rios atlribue essa decbração, variando de Gifra, a outras pessoas. 
No segundo diz que uma das primeiras pessoas com quem fallou 
sobre o movimento foi um nosso coUega; mais adiante cantradiz-se, 
dizendo ter sido ª'Presentado a ·esse cidadão muito posteriormente. 
No terceiro. a fl. 198, diz que á 1 hora da madrugada de 19 ele 
Janeirn .recebeu, por um emissario que não conhece, ordem para 
adiar o movimento; entrlôltanto, não explica convenientemente como, 
ã hora t<'í.o adiantada da noite, pudesse penetrar um extranho na 
fortaleza. N·o terceir-0 diz que foi um nosso collega quem ·lhe deu 
a intimação que dirigio ao Vice-P.residente da Republica; no quarto 
affirma que a intimação foi rea.igida pelo caaete. Pessoa de Mcllo. 
Naquelle diz que a confe.rencia da rua do Ouvidor teve lugar no 
dia. lt6 de Janei.ro; neste declara .que não póde precizar o dia. 
Em um avança que as senhas, entre as quaes uma referente ao 
bravo Contra-Almirante Saldanha da Gama, lhe .foram dadas por 
um deputad·o; ·em outro a:f\firma jãmais ter fallado com esse depu-

tado sobre aquelle mnitar. 

Mas, senhores, quem quer que leia estes autos chegará ii. con-
vicção de que Silvino 'Procurava insinuar aos seus companheiros 
que contava .com o apoio de va:rios Generaes do Exercito e da Ar-
mada. sómente com o intuito de resolvei-os a abraçar a sua causa. 

Era com este intuito que elle invocava o nome do General Bar-
reto, naturalmente indfoado ·pela sua attitude no Senado e pelo seu 
prestigio no Exercito, bem como os de outros Generaes. E' assim 
oue a Dionysio ele Abreu elle d.izia que conferenciava com o Ma-
rechal Deodoro e com o Contra-AlmiTante Saldanha da Gama; a 
Antonio Pereira da Silva (.fl. 76) dfaia que contava com o Bia-
chuf'/o commandado pelo Barão do Ladari0 (risadas) e o fim de 
revolta era collocar no throno D. Affons0 (hilariàade); a Joaquim 
de Moura dizia que conferenciara com o Contra-.. Umfrante Saldanha 
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da Gama antes deste seguir p·ara S. Paulo e conversara sobre a 
revolta com o Marechal DeodoTo; ao cad·ete Cordovil dizia que o 
Marechal lhe pr.omettera a promoção e dissel'a que desejava estar 
no ·poder sómente 24 horas par.a v-ing.ar-s·e ·dos officiaes do 1 º ba-
talhão de artilharia, ·etc. (Risos.) 

Entretanto, Sylvino declara, no segundo e quarto interr.ogato-
rios, ·q,ue não conhece os Gener.aes. Deod-oro e Saldanha da GaJrna e 
nunca com elles conferenciou. · 

E' isto urna prova, Sr. Presidente, de que .Sylvino procurava 
sómente, com estas individuações, attrahir as adhesões dos seus 
companheiros de fortf!.leza, e tanto assim é ·que o proprio relatorio 
do conselho de investigação, presidid-o pelo Capitãio-Tenente Lis-boa. 
diz qu-e os nomes dos Generaes Barreto e Saldanha da Gama fo.ram, 
a seu ver, atirados nesta questão como aromas de guerra. 

:i'!Ias, senhores, tanto comprehendeu o GoveTno que a prova co-
lhida nos ·autos contra o General Almeida Barreto era improcedente 
e rid•icula, que, di-as .depois da revolta de ·Santa ür.uz, o promov.ia 
ao posto ·d·e Marea~al. Podia ·deixar ·de :f\azel-o? Podia, porque nas 
promoções de generaes o Gove1ino não está aJdstricto á .antiguidade 
d•e posto. (Apoiaclor) 

O inquerito ele .Santa Cruz não veio desme1recer a consideração 
de que gozava 'º General Barreto perante o Governo ·e a lealdade 
com que elle auxiHava a consolidq.ção da ·Republica; não o tornou, 
sequer, suspeito de connivencia naquella revolta; porquanto 'º Sr. 
Floriano Peixoto, que, depois de havel-o gra:duado no posto ele Ma-
rechal, tornou esta proou10ção ·effectiva:, não devia igno.rar uma 
resolução do •Supremo Conselho ·Militar que impede a proomoçãio de 
off.icia:es sobre quem pesem suspeitas de criminalidade. (Apoia-
dos.) 

Foi o Vice~Presidente da Republica qu.em promoveu o bravo 
Cor.anel Fenaz ·e mandou ·elogial-o em o.rdem do dia, quando elle 
tambem se achava .implicado nestes factos; foi o Vice•Proesidente 
da Republica ·quem distinguia com honrosa commissão o mustrado 
Contm-Alrn:frante (Saldanha d.a Gama. tambem indigitado como 
chefe da r.evolta. 

Ora, estes factos mostram que o Gov·erno não ligava impor-
tancia ao inqueritq de Santa .Cruz; como. hoje, ·:t>óde inv.ocar esse 
inqueri to para justificação do estado de sitio ? (ilpoiaàos.) 
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Mas, se os interrogatorios de Sylvino pudessem, a despeito de 
tudo quanto tenho dito, ter algum valor n esta questão, eu iria en-
contrar, nelles mesmos, a prova mais frisante de que o General Al-
meida Barreto foi extranho á r evolta de Santa Cruz. 

No qua1rto interrogatorio, 0 sargento Sylvino, interroga,do so-
bre os signaes -caracteristicos daquelle General, respondeu que elle 
é alto, corpo regular, barba cerrada (risos) e um pouco moreno. 
Vêde como elle conheci·a o homem com quem conferenciava sobre a 
r evol ução . 

Tod-os nós conhecemos o Marechal Almeida Barreto . 
São estes os signaes caracteristicos deste cidadão ? 
Não ê tudo. [ 
Sylvino, sendo-lhe apresentadas oito photographias, entre as 

quaes a do Marechal Almeida Barreto, cl el3larou que entre ellas não 
estava a deste General ! 

E é fundado ·em provas deste quilate que o Governo atira sóbre 
o grande parahybano 0 labéo ele cumplice de galés! (Sensação.) 

Ei.s o que ha nos autos ele Santa Cruz com relação ao Marechal 
Almeida Barreto. 

Quanto ao Dr . [)ermeval àa Fonseca, ha apenas o depoimento 
de um cidadão, que diz haver r ecebido delle a incumbencia -de levar 
um recado ao Coronel Os.orio de Paiva, para fallar ao Marechal 
Barreto. E nada mais. O Dr. Dermeval contestou esse depoim ento 
declarando que jámais transmi ttira semelllante recado. 

No inquerito de 8 ele Abril ha sobre o Marechal Barreto ape. 
nas d depoimento do sargento V.allaidares, colhido pelo modo irre-
gular de que já vos fallei e que diz (lendo) "ter ouvido dó ex-
sargento Leonel que n 0 dia 3 de Maio se daria um movimento 
hostil ao Marechal Floriano, não reconhecendo o Congresso a sua . 
autoridade, e que este movimento seria dirigido pelo General Bar-
r eto" . O depoimento é desmentido por Leonel que, no dizer do 
sargento Lisboa, é muito pernostico e gaboZa. (Hilaridade.) 

Mas, senhores, ha um pouco de verdade neste depoimento. Que-
r eis saber qual era o movimento preparado pelo Marechal Barreto 
para o dia 3 de Ma.io ? Nós, da -opposição, ·esperavamos que nas 
primeiras sessões legislativas tivesse'Il'.los maior.ia em ambas as ca-
sas elo Congresso, e talvez a tivessemos se os nossos amigos não 
houv essem sido presos e desterrados. ( A poiaclos.) Nesta hypotbese. 
não reconh ecendo a legitimidade da permanencia do Marechal F lo-
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riaino Peixoto no poder, por •isso que elle devia ter manda<1o p:ro-
ceder á eleição presidencial, de accôTdo com a Constituição e COlll 

a lei eleitoral, tinhamos o proposito de d·evolver a mensagem que 
elle enviasse a0 Congresso, declaTando que não ·O Teconheciwnos 
como Presidente da Republica. Eis a conspiração que se pr·epa-
rava para 3 de Maio. Se alguem foi .aos quarteis sondar a .opinião 
<la foTça, foi, sem ·duvid·a, paria saber s•e, ad·optada esta reso~ução pelo 
PaTlamento e veTudo-se o Presidente da Republica na alternativa ou 
de deixar .o Governo ou de dissolver o ·Congresso, .se a força pu-
blica estar.ia ·ao lado d.o Poder Executivo ou do Poder Legislativo. 

O SR. BEZEllrtIJ, - Havia de ser resolvido, mas para ou.na 
oousa. 

rQ •SR. EPITACIO PESSÔA - 8enhores, ·podem ser co•oo·pirad·OTes, 
podem preten.de.r clepôr o poder publico á .mão armada homens que, 
em 28 de Março, dir·igiam. a;os seus collegas esta circular ? ( W) : 

"Illustre collega - 1Senad.ores e Deputados, infensos á actual 
direcção politica d:o nosso paiz ·e pr·esentes nesta Capital, incumbi-
ram-nos de trans111ittir a V . :Ex. o ped'ido que ora, com o maio.r 
empenho, faz emos para que, ·embora com ·os maiores sacrificios, 
compareça V. Ex . ás reuniões prepar.atorias ela pr.o:x.ima sessão 
legislativa. 

Nas tristissim~s condições em que se eIJ.contram actualmente 
a .nossa Patr-ia e a RepubHca, arrastadas d·e violencia em vfo-
lencia para ·a mais temerosa .das a;naTchias, - parece-nos ·e, acredita-
mos, a V. Ex. .pa:uecerá tambem, que só o Parlamento,, ao serviço 
de um pensamento sufficienteme'/'l,te meditado e a.gindo prornpta e 
resolutamente, pod(7rlá re'sta(berecer a ordem e a lei em toda a .sua 
plenitude. 

E' para tal fiµi que acrefütamos absolutamente indispensavel 
o comparecimento de todos os :representantes da nação ·ás aHufü-
clas sessões prepar.p,torfas, nas quaes .se tornam igualmente indis-
pensaveis os conselhos de .collegas ·como V. Ex., <le cujo compa-
recfo:nento temos prévia e ·perfeita certeza piela;s sobejas provais d·e 
patriotismo que já tem dado. .Saude e fraternidade. " 

o SR. CASSIAi'ifO DO NASCIMENTO - Notae bem: esta era a 
nossa conspi:ração. 

O Sn. ·BEZERRrr, - ·Por ·que é que nós outros não <recebemos essa 
circular ? 

O SR. ·EPITAcro PEssôA - Assignam esta circular os .Srs. (Zê )·: 
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Eduardo Wandenkolk, Almeida Barreto, Amaro Cavalcanti, 
Matta Machado, Esteves Junior, Braz Carneiro, Manhães Barr-eto, 
Retumba, Lauro Muller, 8'eabra, Anfriso Fialho, Lopes Trovão .... 

o SR. LOPES TROVÃO - Já não fazem mais caso! .. . 
o •SR. EPITACIO PESSOA - ( Oontiniia a ler) : 
. . . Fonseca Hermes, Menna Barreto, Cassiano do Nascimento. 

Jacques Ourique, Lui-z Murat, Jesuino de Albuquerque e André 
Oavalcanti. 

o SR. BELARMINO ))E MENDONÇA - Eu não asstgnei porque •não 
estive presente á remlião. 

O SR. BEzEnRIL - E eu porque não recebi. 
O SR. EPITAC!O PESSOA - H·omen.s, que planejavam uma :revo-

lução par.a depôr o P.resid·ente da Republica e substituil -<> ·Por um 
moribundo, dirigiam ·aos seus amigos a 28 de marco, doze dias 
antes diaquelle em que .i•am pôr em pratica o seu plano criminoso, 
uma circular em que appell.av.am exclusivamente para a autoridade 
do parlamento ! 

Já vimos o que ha nos auto.s contra o marechal Almeida Bar-
reto e o Dr. Derm~wal da Fonseca. 

Quanto .ao coro•nel Menna Barreto e ao major l:lebast'1ão Ban-
deira, dous republkanos distinotos a quem dev·emos, em grande 
parte, as instituições que hoje defendem.os (apoicLclOs) , a quem .de-
v·emos o serviço immenso ·de uma larga e effi.caz propaganda, inicia-
da no Rio -Grande do Sul e concluida nesta capHal. .. 

O 1Su. SAMPAIO FERHAZ - Apoiado, foram duas rorças a 15 de 
nov·eillbro. 

O Su. ·Et>ITAC!O PESSOA... sobr e esses dous cidadãos ba só-
mente o dep.o'irnento do mesmo sargento V1allada.res, allusi vo ao 
movimento de 3 de maio. AceTca do alferes J~nsen ba unicamente 
a declaração de uma praça d0 regimento policial que diz llaV'cr sido, 
por ·eUe, ·Convidado a alliclar C(}mpanhr iros para aquelle movi-
mento. 

Eis, senhores, as provas que existem nos documentos enviados 
pel-0 Poder Executivo. 

A r.espeito da maioria dos cicl.aclã:os que foram victimaclos pelo 
governo, éJ.ue hoj e s·e acham p.riv·ados de sua llbefdade e vêem 
a sua reputação de homens publicas ,maculada pel.a suspeita lnf.a-
manbe que sobre elles lançou a perfldía presidencial, não ll.a uma 
prova, uma referencia, um.a allusão. 

16 
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E' assim, Sr. Presidente, que se respeitam os di·reitos i•ndivi-
duaes ? E' assim que se zelam os preceitos da Constituição que 
se prometteu resbabelecer e cumpri.r '! 

Mas, pa:ra que insistir neste ponto '! Já rntá na consci·encia 
publka que o intuito do .marechal Floriano Peixoto, ao prender 
e desterrar tantos cidadãos, foi evitar a critica severa, verdad·eira 
e ipatriotica desses homens, ·que pesaria sobre o seu governo como 
uma maldição. (Apáiaàos e não apoiados.) 

Sr. Presidente, qual a prova que existe nestes documentos co'll-
tra o illustr-e almirante Wandenkolk, uma das maiores glorias da 
marfo::iha nacional (apoiaaos), membro proeminente dü primeiro 
gov·erno republicano deste pa:iz, um dos ornãimentos do •Berrado 
Braz.i•leiro ? 

Que :i>rnva .existe, senhon:s, contra o coro•nel Jacques Ourique, 
o intemer ruto jornalista que das coluro.nas d'O Combate rebatia ga-
lha:rdam•ente todos os golpes que se ati11avam contra a sua nobre 
classe? 

Que prova existe nestes a.utos contra o coronel João eiva, con 
tra o tenente Reti'imba simão .a circumstancia refer e.nte a este de, 
•nas columnas d1aqi:1•ella folha, expor ao pa'iz todos üs erros e vio len-
cias do Poder ExecuUvo '! 

Que prova éxiste .nestes autos contra José do Patrocinio, o 
homem a quem devemos a r ed-empção de uma raça, o homem a 
quem o Brazil deye a s ua mais beHa •e humanítaria conquista -
a abolição desse !~gado vergonhoso que nos enchia ·de opprobrio e 
vilipend1o ? (Muit9 bem.) 

Que prova exi.:,;te, s·enhores, contra o g.eneral Clarindo, o heroico 
defensor do Cearlá, o homem cujo nome ha de passar á historia, não 
já como o de um g.ene.ral illu&tre, que ewnobreceu as armas brazi-
Ieiras, mas como o guarda destemido da autonomia do Ceará, 
covardemente sufrocada na poeira do -bombardeio de Fortaleza ? 
(Muito bem.) 

Que prova existe nestes autos, senhores, contra o Dr. Francisco 
Po·rtella, esse revull>~icano <la V•elha guarda, que até ao ultimo 
momento defendeu ·denodadamente (~poiados) a autonomia do Es-
tado do Rio de J.aiµeiro ? 

Que prova existe nestes autos contra Pardal Mallet, o moço 
he:roico que •nas columnas d'O Combate expunha corajosamente ao 
p.aiz todos os crimes deste governo, que tudo tem pollui<do, desqe 



219 

os preceitos da carta ·constitucional até á honra da nação '! (Muito 
bem.) 

Que prova existe, senhores, contr.a Antonio Maria Coelho, o bravo 
defensor de ·Corumbá (apoiados), ainda ha pouco arrebatado ao 
leito da do.r, mori·bundo, a-gonisante, violentamente arrancado aos 
carinhos da fami.l'.ia que lhe suavisav.a o.s soffrimenbos, para ir 
morrer, talvez, esqueci-do e des'Pre.z.ado nas prisões de uma forta-
1eza? (Muito bem.) 

Que provas existem contra o illustre 1mineiro o Dr. Matta IM.i-
chado (apoiados), sobre quem recahiram os nossos votos para pre-
sidente da ·Camara, para substituto do Presidente da RepubUca? 
(Apartes.) 

Que provas existem mesmo contra os poucos a que antes me 
referi, a não serem depoimentos contraclictorios e incongruentes, 
destituidos de -criterio e de valor jurid.ico ? (Muito bem.) 

Como é que a Camara. pôde di-zer ao paiz e a.o povo que o i::lr. 
P.resídente da Republica, prendendo ta;ntas 'glorias do exe·rcito 
e da armada, tan.to.s m embros da r epresentação nacional, se man -
teve dentro dos termos da Cons.tituição 'I Não, senhores, não posso 
acreditar que a Camara ·chegue a affirmar taman.ha falsi·dade ·per-
ante a nação; a tanto não pód•e levar o devotamento parUdario. 
(Apoiados, muito bern. ) 

Sr. Presid•emte, a hm·a vae adiallJtada e eu, embora abusaindo 
da rpaêiencia dos meus nobres coUegas ... 

VozEs - Não apoi.ado ; tem fallado 1brilhantem~nte. 

ü 1SR. EPITACIO PESSOA - .. -. preciso analy.sar mais um ponto 
que 'Se prende á declaração do estado de sitio. 

O acto do .Sr. Pr·esident·e da R epublka aiinda é inconstitudo-
nal, porque os effeitos do ·estado de sitio foram prolongados além 
do tel'mo de sua. duração. 

1Esta questão já tem sido largamente debatkla na Camara; 
mas não poss·o deixar de emittir sobre ena alguma;g considerações. 
A doutrina corm~agrada no accordão do !Supremo Tribunal Jfederal 
sobre o habeas-corpls .requerklo em ,favor dos presos politicos, é que 
basta que as medidas reprr•ssivas ·t:enhaim sido decr etadas dentr·O 
do estado de sitio, para. •qne possam p.rolonga.r os seus effeitos, 
mesmo depois de r estabelecidas as garantias. IMas si, terminado o 
estado d·e sitio, a Constiituiçãio reentra em seu pleno vigor, e todas 
as garantias ·co1nstitucionaes se r estabelecem como se concebe que 
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possam ser conservados em prisão diversos individuas, a não ser 
nos casios taxativ.amente prescrip.tos •na mesma Constitui·ção, isto 
é, nos casos de flagr.ante delicto e de culpa formada mediante p.ro-
cesso ? Pois s.i o que autorisou a prisao destes individuas foi a 
susp.ensão ·da ConstLtuição, na parte refé rente .aos direitos indivi-
duaes, como pôde manter-se aquella prisão, depois de .restabele-
cida a Constituição, ·como póde pe.rdurar o effeito depois ele elimi-
nada a oausa que o pil'oduziu? (Apoiacios.) 

As medidas d1ecretadas pelo Poder J!;xecutivo, já o fez salitente o 
Dr. Ruy Har.bosa, 111ão sã0 penalidades, como o governo audado-
_samc•nte mandou escrever no Diario OffióJ,al, esquecendo ou fingindo 
esquecer que -0 P.oder Executivo jamais pó-de •exercitar a attribuição 
de julgar ; esquecendo ou fin.gindo esquecer que a penalídaide ha de 
ter um prazo Umitad0 ·e as prisões e o desterro for,am decretadas 
por tempo indefinido. 

Demais, si1, restabelecid.a a Constituição, ·estes cidadãos podem 
continuar <tolhidos -em sua liberdade, •sem que lhes seja dado invo-
car a interv·enção do Poder Judici.ario, segue-se que, em pleno re'gi-
men ·constituciollialj o P1oder Judicioario fica !.imitado -em sua acção 
a res.pe~to d·e •UID crrto .numero de indivi·duos; isto é, o Poder Exe-
cutivo, em ple1no. domin:io da Constituição, <tem a faculdade de 
limitar a acção de um outro pod·er 1sober.ano e independente, o Judi-
ciaa:io. (Apoiacios.) Não é tudo. Si a Constituição declara positi-
vamente ·que o ·estado de sitio deve ser decretàdo ·por um pr.azo de-
terminado, é claro, é 1obvio, que si, depoj.s deste prazo, ciiversos ci-
dadão.s continuam presos e destBrrados, o êstado de sitio conti-
núa ind·e.finidamente ·em relação a estes cidadãos. 

Prolongar, portanto, os eff.eitos da sus1pensão de garantias 
além do pTazo pré,vi1aime>nte marca.ão para a sua duração é ferir 
rle frente o prece'ito ].egal : regimen constitucional e suspensão 
de ·garan1tiias, embqra limitada a alguns .cidadãos, são idéa;s .anti-
nomteas, são idéas que se não conciHam, não já ante os prin·cipios 
do direito politico1 mas . mesmo ante as exigencias naturaes tlo 
senso commum. (A.poiacios.) 

Quando em 1865 já havia gido decretada a suspensão do ha-
beas-corpus na reptrbiica ·americana, a camara dos Tepresentan-
tas., por gra:nde maioria, cond-e.m.nava a prisão de americanos sem 
a autoridade dos tribunaes. Quand·o -em 1794 PHt conseg>uio do 
parlamento ingJ.ez a suspensão do habea.s-corvus, foi sob ·a con-
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dição de submetter immediatamente os presos ao tribunal do jury: 
o que se procurava ev.itar eram as formalidades processuaes para 
a pri0são. Eis a pratica que eu queria vêr adaptada em meu paiz: 
terminado o estado de si tio, todos os conspiradores fossem entre-
gues aos tribunaes communs. 

O nobre r ela;tor da commissão de legislação e justiça procurou 
justificar aqui a sua opinião, contraria á que 1defendo, com a IE'i 
americana de 5 de fevereiro de 1867, que levantou a suspensão d,1 
liabeas-corp·us nos Estados Unidos, e que diz o seguinte (lê) : 

"Esta l ei não terá applicação ao caso de qualquer cidadão que 
esteja pTeso sob a vigilancia da autoddade miLitar dos Estados 
Unidos, irni>µtado de qualqueT offensa militar ou que tenha ini-
ciado ou ajudado a rebelião contra o gov·erno dos Estados Unidos, 
anter.io-r á passagem desta lei. " 

·S.enhoTes, dispenso-me de salientar a anomalia desta ·dispo-
sição em urna lei qu e vinha justamente ;i:estabelecer a soberania 
do ha.becis-corpus. Mas a este preceito legislaitivo opporei muitos 
outros. 

A constituição do Uruguay no art. 83 diz (lê): 
"O presidente se limitará á prisão do individuo com obriga-

ção de pôl-o no prnzo peremptoTio de 24 horas á disposição do seu 
juiz competente" . 

A constitu.ição ida Bolivia contém identica disposição, alongan-
do aquelle prazo a 72 horas. 

A '1ei prussiana de 1851 estatue que, cessado o estado de si-
tJio, tod'Os os processos p endentes nos tTibuna:es .militares seja:m 
remettid-os aos tribunaes communs. 

Mais não temos necessidade de r ecorrer á legislação estran-
geiTa. A lei braSiileira n. 40, de 11 de outubro de 1836, dispõe Oê): 

Art. Lº Ficam suspensa:s na provincia de ·S. Pedro do Rio 
Grande elo Sul, por espaço de um anuo, contado da publicação da 
presente lei 'ºª elita provincia. os §§ 6, 7, 8, 9 e 10 do art. 179 da 
Constituição, para que o governo possa autoi:iza1· o presidente ela 
referida provincia: § 1.0 Para mandar prender sem culpa for-
mada e poder conservar em prisã::> sem sujeitar a processo, du-
rante o dito espaço de u1n anno, •OS indicia;dos ern 1qualquer elos 
crimes de resistencia, conspiração, etc." 

O decreto n. 68, ele 29 de maTço de 1841, no seu artigo unico 
§ 1° contém disposição perfeitaimente identica. 
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De sorte que, de aiccôrdo · mesmo com a nossa legislação, :-i 

verdaidei:ra doutrina é aquella s·egunéLo a quail os effeitos do estado 
de sitio não se podem .projectar além do termo de sua duração. 

lEntretanto, ainda hoje o marechal Flo,riano Peixoto conserva 
p:resos .nas fortalezas desta cap'ital e desterrados nas fronteiras 
do Afill,azonas 45 c1dadãos brasileiros, sem conceder-llJJ. es nem mes-
mo a 1D1isericordia de um julgamento no tTfüunal judioi·ario ! 
(Mui·to bem.) 

/E o Congresso /Nacional quererá encampar todas essas vio-
lenc'iais? Quererá, como r·epres·entante do povo, cobr.ir a responsa-
bilidade de um governo que tem trucidado um a 'll'm to.dos os di-
rei.tos do povo? (Avoiados e não apoiados.) 

Sr. presidente, resumindo as minhas considerações, .devo di-
zer que o acto da declaração do estaido de s itio é inconstitucional: 

1 º, porque não foi consequencia de 'llma com moção intestin:J. 
nas concLições previstas 'Il.a lei; 

2°, porque o Sr. Presidente da Republica lançou mão do meio 
e:xitraordinairio .da 

1
srn;;pensão de gar:aintias, quando seriia plenamente 

effi.caz o emprego dos recursos normaies ; 
3°, .porque o estado de si tio foi invocado como medida preven-

tiva, quando, 'D.ão só .éLiante dos p·rinci'Pios de direito como em face 
da Iettra mesma ·da Constituição, 1só podia ser empregado como 
medida de r·epres~ão; 

4°, porque ª!:\ medidas .repressivas recahiram sobre -div·ersos 
cidadãos, antes d El declarndo o ·estado de sitio; 

5º, porque recah'iram sobre outros, depois de restabelecidas 
as garantias consptucionaes; 

6°, porque foFam ferir immu'Il.idades de rep'~'es entantes da na-
ção, que não pod\am ser susp.ensas; 

7°, .porque co.\lsistiram tambem, cO'Iltra preceito constitucional 
ex'Presso, em deffi\ssões de cargos vitaHci-os e refor.mas de officiaes 
de mar ·e terra; 

8°, I>Orque ·as provas envi.adas pelo Poder Executivo, como ten-
do servido de funÇ!amento a seus actos·, não contêm uma só pala-
vra a Tespeito de 40 d1e ·e'Il.trie -os 45 cidadãas ;presos e desterrad-o~. 
e não dernonstram a responsabilidaide .dos outr-os .pelos acontecimen-
tos de 10 de AbriJ; 

9°, finalmente1 pCJ.r.que os ef:feitos do estado d•e sitio foram di-
ctatorialmente p,rorngados além do termo de sua quração. 
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Resta-me, Sr. Presidente, lralaT da ultima. parte da questão. 
Peço ã Camara que tenha um pouco mais de paciencia para 
ouvir-me. 

O parecer da commissão propoz que a appr-0vação d-0 estado de 
sitio fosse intercala.da. no proj ecto de amnistia que nos foi remettido 
pelo Senado; mas, senhores, esta emenda não deve ser acceita pela 
Cama1'a. 

A Constituição diz no art. 16 ( M): 
"O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Naicional com 

a sancção do Presidente !lm Republica." 

Sem que, ·pois. tenha sido cumprida essa formalidade, ou sem 
que ella t enha sido supprida n:is casos especi fi cados na Constitui-
ção, nenhum projecto de lei propriamente dito póde converter-se em 
preceito obriga to.rio para o paiz. A sancção presidencial é p·arte 
integrante -da lei . Mas, se a emPnda da honrada maioria da com-
m!ssão 'fôr acceita pela tCamara, a approvação do ,estado ·de sitio 

s9rã inclulda no projecto de amnistia qu e tem de ser submetti.do 
á sancção do !Presidente da RepubHca; teremos assim esse magis-
trado , que é parte no julgamento do Congr esso, arv-0rado em juiz, 
para homologar ou não a sentença do mesmo Congresso. 

Aliãs isto não me surprehende. Se jâ se quer conceder ao Po-
der Executivo -0 direito de eliminar os seus juizes constitucionaes, 
os ·Senadores. não serã .muito que se lhe dê tam""'bem a faculdade de 
consentir ou não na execuçã0 da sente-çiça do Congresso, que conde-
mna os seus 'actos. Dir-se-ha que no caso do Parlamento approvar 
o estado ·de sitio, a sa.ncção presidencial nada vit\í accrescentr ao 
acto legislativo. e na bypothese contraria ficar-lhe-ha salvo o di-
reito de intentar a responsabilidade do lPr:esidente, se este, 
r ecusar a sancção, fazendo 1v1provar novament<' o proj Pcto. E1lsa ar-

gumentação não prevalece (apo·ia.clos); entre muitas -0utras razões, 
porque para negar approvação ao -estado de sitio, do que dPcorrerá 
talvez a responsabilidade do Executivo, basta uma simples maioria; 
mas, para negar aquella approvação, depois de v'etaào o proiecto, 
serão necessari-os 'J)elo menos dous terços dos votos presentes. A 
suspensão de garantias podia assim ser a.pprovada e não approva-
i!a, ao mesmo tempo, pelo Poder Legislativo. 

O meio regular a seguir nesta qu estão é o que foi proposto 
no voto em separado: a reunião das duas Cam'aras. 
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E' certo que o art. 18 da Constituição exige que o Senado e a 
Gamara trabalhem separadamente. Mas este principio serã abso-
luto? Não estarã sujeito a exce.pções oriundas da natureza especia.l 
de certas Tesoluções ? 

Acrecli to que sim . 
O art. 47 dispõe o seguinte. sobre a eleição presidencial (lê): 

" ... o Congresso farà a apuração na sua primeira sessão do mesmo 
anno com .qualqu er num:ro ele membros presentes. •Se nenhum dos 
votados houver alcançado maioTia abs-oluta, o Congresso elegerã, por 
maioria elos votos presentes, um, ele entre os que tiverem alcançado 
as duas votaçõ~s mais elevadas, na eleição clirecta." 

Neste ·caso 'O Congresso funccionará separa.elamente? 1ão; e 
assim entenderam muito acertadamente as Mesas da Camara ·e do 
Senado, quando, ha pouco, confeccionaram o projecto de regimento 
commum. 

Eis ah i uma excepção a0 art. 18. Pois bem, o julgamento do 
estado ele sitio deve ser tambem como tal considerado, maxime 
tendo-se em vista o enfraquecimento politico e as difficul.clades que 
s~br-eviriam a0 pileler publico, se a suspensão de garantoias fosse 
approvada por uma elas Camaras e rejeitada pela outra. (Apoia-
clos.) 

Sr. Presidente. tenho concluída a minha .taTefa. 
VozEs - Brilhantemente. 
O· SR. EPT'l'ACIO PESSOA - Eu não penso, Srs . Deputados, como 

o Sr. Marechal Floriano Peixoto, que levou a sua audacia ao ponto 
de insultar a Camara, insinundo que, na moção de 21 de Janeiro, 
ella lhe de1'egara I)Oderes extr.aorclinarios e lhe .garantira assim ante-
ci pado apoio a toqos os seus actos. F elizmente, a honrada maioria 
ela Commissão de Justica declarou peremptoria·mente, em seu pa-
recer, que naquella moção, o Congresso não havia delegado nenhu-
ma attribuição ao Poder Executivo . E de facto, não delegou nem 
podfa delegar; não delegou, porque no regimen presidencial é uma 
extrav·agancia a .delegação de poderes; não podia fazel-o, .porque 
o Poder Legislativo não tem poderes extraord inarios, tem as suas 
attribuições limita,das pela Constituição. (Apoia·àos.) 

Entretanto, folgo <le ver que os signatarios do parecer da com-
missão de justiça, que são em quasi sua totaliuade signatari-os da 
moção de 21 ele janeiro, se acham em completa clivergencia neste 
ponto capital corµ o SJ·. Presidente da Republka ; porquanto é 
S. Ex. mesmo que, na mensagem dirigida ao Congresso, referindo· 
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se -á a:mni,stia dos presos po11ticos <!e S. Paulo e de Minas, amnistia 
conoedi,d.a contra expressa disposição oonstitucional, que reserva 
aquelLa attribuição privativamente ao Congresso, diz (lê) : 

.. Estes actos foram eX'pedidos com o fiilll de pacificar defini-
tivamente <JS animos, e no uso dos poderes extraordina1>ios que me 
conferistes pelas m10ções a que já nie tenho referiào ." 

Mas, s enhorrs, eu niw p enso como o marechal Floriano Pei-
xoto, não acredito que vós, aibdica:ndo da vossa di'gnidade, do vosso 
cri<terio e independenci'a, tenhais amitecipadamente hypotb:eoado o 
vosso apoio a toda:s as violencias do Poder Executivo ; pelo con-
trario, estou firm rmente convencido de que a causa da jus tiça pos-
tergada e da liberdade <Jpprimi·da ha de vingar no seio da represen-
tação brazi<leira. 

Senhmes deputados, lançae <JS olhos em torno de vós. O que 
tendrn visto, e o que vêdes, depois da ins.tallação do governo actual ·1 
De um lad<0, a alma •na:cional enlutada, sangrando .a;in<'!a as dores 
cruciantes das hecatombes sinistras. A terra de Pernambuco, <Jnde 
primêiTo se ouviram os vagidos da liberdade e da democracia, hu-
medecida no sangue de seus filhos, barbaramente trucidados em 
nome das institúições que seus antepassados haviam sonhad<J para 
a redempção de sua patria. (Muito bem .) O solo heroico do Ceara, 
ond·e primeiro fulgiu o clarão radia!llite da redempção de uma raça 
infeliz, recebendo nos pulsos, p ela intimação atroadora e sinistra 
do bombardeio, os gl"ilhões que vinham amtquillar a sua autono-
mia, qu·e vinham violentar a sua lberda.de, elle, .que tanto comba--
tera ~ela liberdade de todos. (Muito bem.) 

No solo generc·so da Bahia, de S. Pa:ulo, do !Rio de Janeiro, 
do Rio Grande do 'Sul, de Matto Grosso, o sangue 1brazileiro a 
espanadar em ondas ru'bras, por entre os gemi·dos e angustias d'l 

· orphandade ·que chora e ·da viuvez que s·oluça.. Os ·outros Estados 
da Repu·blica entraquecidos, .anniquilados, m<0ribundos, sob o 
guante assassino ·de uma tyra:nnia maldita! (Muito be11i.) 

O povo descr ente, desilludido, rugindo temeroso contra o poder 
publico .que o ma:ta á fome e á bala. (jjfoito be1n.) 

Ag.ora mesmo, criancinhas, qu e veem pedi'r a liberdade de 
seus paes, mães, que veem soluçar a vida de seus filhos, que ê 
a sua ·pT·OP[ia vida; por ltcda a prurte a desola.ção, ' a tristeza, o 
luto e a dôr. ( Mitito bem, mwito bern .) 
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De outro lado. um homem sinist1·0 que tripudia sobre os es-
comlbros de todas estas r-uinas como o .genio pavoro0so do exter-
'lllinio, deixando transparecer nos seus 1albios o riso sardonico 
da vingança satisfeita, deixando veT nos -bordados de sua farda 
as manchas ahi lançadas pelo sangue de seus irmãos. (Sensação.) 

·E' passive!, Srs. representaintes ·da nação, qna abandoneis a 
causa do po0vo par a defender a causa ·do despota ? (Muito bem.) 
E' passive! que repudieis a causa da liberdade para abraçar a 
cau,sa ·da tyrannia ? (Bra'l>os.) 

Não, não posso aicredital--0. Mas, si apezar de tud-o, si apezar 
de todos os :horrores com 1que o go0ve-rn-o actual tem assignalado 
a sua passagem ·pelo poder, si, apezar da inconstitucionalidade 
manifesta dos .actos ·do Vice-Presidente da Republica, vós o0s sancdo-
nardes, eu me curvar·ei ·ante -essa •fatalidade tl'emenda que 
vi-r-á pesar como um véo sombrio sobre os destinos de m inha 
patria. mas encontrarei conforto na tranquilidade de mi·n'ha con. 
sciencia, por ter sabido cumpr ir o meu ·dever, po.r ter p11gnado 
pela verdaid-e da Constituição, pelos br,i.os -desta ICamara, pela 
honra da Re;pub11ica . (BrlJflJos; acclamações; pi<:Jibongad}fi salv·a de 
pC1Jlmas no recinfo e nas galerias. O orador é abraçado e calorosa-
mente fel.icitado. ) 



SESSÃO DE 30 DE JUNHO 

O SR. Enrco CoEr.J-IO ( morvimei•to cie aitenção) ·Sr. Presi- 2• Di_acussãg 
. .b d do [ll"OJecto 2~. dente, não pense V. Ex. , vend-o-me subi.r â tn una carrega -0 

de livros velhos (designando gra.ndes volumes que tem a seu 
lado), que eu seja um desses phariseus. c'hristãos novos da Repu-
blica federativa, que, a f.orça de citações sexquipedaes e graças 
âs cabri.olas da rhetorica, p.retendem alterar o senüdo das for-
mulas explicitas da 'Constituição de 24 de Jlevereiro, como se não 
bastasse a luneta do senso commum para s·e interp·retar com jus-
teza -o estatuto federal que nós elabo.ramos, decretamos e promul-
gamos. 

Não sirva a circumstanci.a de apresentar-me carregado de 
livros para alguem suppo.r que -eu seja aquill-0 que vulgarmente 
se ohama - um doutor. . . Espero .que a Camara não me considere 
senão como o mais Olbscuro r ep'I"esentante do povo (não apoiados), 
suff.ragado pelo eleitorado •flumin ense na qualidade -de repulblicano 
precursor, que vem reclamar a parte de r esponsalbilidade que lhe 
tocar da solução da.s graves questões ·que se de·batElm, nesse mo-
mento. com risco para a Republica, pelo conseguimento da qual 
tanto trabalhou -como soffreu. (Muito bem . ) 

Vim á tribuna, não para impressionar íl- imaginação dos pã-
palvos, maJS ·para falar a hom ens de Estado, como. .rep,uto todos 
a:quelles .que estão me honra:nd-o com sua attenção; mesmo porque, 
si me aventura-sse n-0 caminho -da 1lantasia. faltar-me-hiam as 
tintais, tão pobre é a min:ha palheta, para pintar com as corei:; 
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ap.ropriadas, fosse o bravo marechal Floriano P eixoto como um 
governo impeccavel, fossem os cidadãos detidos ou degradados 
como diabos vermelhos; tanto ruais que com alguns delles tenho 
antigas relações de amisade. pois amigos conto eu em toda parte, 
Sr. Presidente, até no inferno ! 

Dito isso, a titulo de exordio, entro em materia. 
Quando o Sr. representante pelo Estado da Parahyba, cujo:; 

dotes oratorios admiro, posto 1D.ão gabe o mprcgo que dclles 
S. Ex. tem feito, tornando 1J.ná a causa que advoga, quando o 
futuroso deputado. arvorando a Camara nesse tribunal extrava-
gante, que no pensar da illustre minoria está julgrundo neste mo-
mento os actos do Poder Executivo. a proposito de discutir o pro-
jecto n. 52 A do 1Senado, levantou-se pallido, olhar rancoroso, 
gesto ameaçador e principiou a desenrolar seu libello accmsatorio 
contra o dig.no Vice-Presidente da Republica; a muita gente se 
afigurou assistir á reproducção da triste scena de 11 de dezembro 
de 1789, dia em que Luiz XVI cornpg_receu na con vcnção 11aciona'1 
trainsfigurada em tribunai de homens ao Estado, conforme a 
qualificação de 1Robespierre ... 

Calefrios percorreram o espinhaço do povo, não mo refiro ao 
frenetico povo ·francez de 1789, está visto, mas ao nosso bom 
povo pacato e impressionavel, que. apiTuhado nas galerias, assistia 
á sessão. 

:Nós mesmos, Sr. presidente, sentimos horripilações ... de frio, 
pois o dia estava chuvoso e a temperatura baixara tanto quanto o 
camlbio. (Risos.) 

o SR. iLOPES TROVÃO dá um aparte. 
O SR. Emco CoELH:o - Ho.uve um momento em que a illusão 

do nosso lbom povo foi quasi completa. quando -o laureado tribuno, 
representante pelo districto e meu amigo velho, desdobrou-se em 
toda a altura de sua bella estatura, ao lado do orador da minoria, 
e estende o ·braço, apontando áquella porta. (D esignan,ào a entra· 
da ela esquerclli dei 1nesa.) Todos se voltaram. seguindo o movi-
men to de 1S. Ex., na supposição de que por alli, naqualle instante, 
entrava o bravo marecha.l Floriano Peixoto, q.ue, catrafilado por 
um qualquer cervejeil:o fa.rdado ele general da guarda nacional, 
como 'Santerre, vinha, na qualidade de Presidente ela Republica. 
responder á ba.rra deste tribunal de h1nicns de Estacl-0 por seus 
inm1meros crimes, . . desde a deposição d·os governador es esta-
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doaes até á carestia . .. dos generos alimenticios (riShckis) desde 
a decretação do estado de sitio até. . . á crise do transporte de 
cargas na ferro-via Central do Brazil ! (TU:iackts .) 

VozEs - Muito bem, muito bem. 
O SR EnTco Co1~r.no - Felizmente, Sr. presidente, o fecundo 

orad.or da minoria fez derivar a corrente de suas idéas, como eTa 
de esperar, para o te.rreno · das apologias do Sr. Lucena e seu 
rancho, e nós respiramos. . . e .com.nosco respirou tambem o nosso 
bom povo. pacato e impressionavel. E, no dia immediato, quando 
S. Ex. proseguiu no discurso, aliás com a mesma solemnidade da 
vespera, povo e seus r epresentantes Tesfolegaram, assim que virann 
o digno Tepresentante da PaTa:hyba embr enhar-se p elos acontecL 
mentas da fortaleza de ·Santa Cruz. descaroçar e moer o calhamaço 
intitulado inqueri to milita.r ou policial: não sei bem que nome 
lhe dê. 

O 1SR. Auous~·o DE ·FRlUTAS - Aquillo não tem nome. 
O SR. iERICO COELHO - Si assim fosse, Sr. presidente,. si tives-

semas de assistir, vertida para a comedia, a terrivel scena dra-
matica da convenção franceza, si o 1bravo marechal Floriano 
Peixoto fosse arrastado como reo perante a Gamara dos STS. 
Deputados, arvorada em tribunal de homens d·e Estado, o digno 
orgiio da minoria. dando largas ás suas paixões partidarias e mais 
de conf~rmidade com se·us intuitos po!iticos, poderia, paraphra-
seando a Saint Just, typo de -Orador com o qual S. Ex. se parece, 
pelo fulgor da hltelligencia e juventude, dizer: 

-.Floriano, ·és CÍ'iminos-0, porque f-Oste eleito Vice-Presidente 
ela Repu'blica contra nossos votos e demais porque assumiste effe_ 
ctivamente a presidencia, vaga em virtude da renuncia de Deodoro 
da Fonseca. E. em vista disto, entendemos que todo o cidadão tem 
o direito de te cravar pelas costas o .mesmo punhal que Bruto 
vib"o·u contra Cesar ! 

Si assim fosse, em resposta á illustre minoria, eu lavraria 
boje sua suspeição na materia, repetindo a phrase fulminante qu e 
MalP.sherbes pronunciou em defesa de Luiz XVI: 

- J c cherc:he ici eles juges cl je ne tro1we pas que des ac-
cusa l eurs ! 

1Não sendo como a illustre miuorla pretende, não tratando a 
Camu,ra de a.rremedar o julgamento do inditoso rei de França. 
vem a proposito dirigir aos opposicionisLas do governo nesta casa 
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a celebre apostrophe de MiraJbeau, accommodado ás circumstan_ 
reias: : 

Calae-vos quarenta vozes discordantes ·da verdade, disso-
nantes do patriotismo: nunca jámais podereis lançar vcrecZictum 
alg.um, seja de absolvição, seja de .cond·emnação ·do Poder iExe-
cutiv.o, e a occasião não é azada nem ·O proc:esso .que estaes se-
guindo é legal, a:fi mde deNetards a .accusação do Vice-Presidente 
da R epuhlica . (Apoiados.) 

!E' isso o que passo a demonstrar. 
A Constituição de 24 de fevereiro ·consigna (no capitulo 5°. 

art. 53) que a Camara é o juiz formado.r da .culpa, nos casos de 
criminalidade do Presidente da R epu0blica . 

.O ·Senado, po·rém, é o trfüunal que julga as infracções consti -
tucionaes praticada;S pelo PodeT Executivo e enuncia a sentença. 

o SR. AUGUSTO DE FREITAS - E' exactamente o •contrario. 
O SR. ERrco COELHO - Visto como o erudito .representante da 

Bahia ,a;Jifrrma o contrario, vou lêr o to.pico ·da Constituição ao 
qual ·acabo de me referir (Zé) : 

1 

"Art , 53. <() Priesiden:te dos Estados Unidos do Brasil será 
submettido a pr·ocesso e a julgamento, depois que a Camara decla -
rar procedente ~ accusação, perante o .Supremo T.ribunal F·ederal, 
nos crimes co.mmull!s, ~ nos de responsabilidade, p.er.ante o Se-
nado." 

A Camara é quem decreta a procedencia de accusaçã:o contra 
o Presidente d.a RJepublica; o 1Senado é quem nos crimes de res-
ponsabi!idac1e p.Ilonuncia o vereàictum politico. (Apoi;aàos·; muito 

bern.) 
Vejamos a lei .processual relativa a.os crimes communs ou de 

responsabilidade do Presidente d.a Republica (lê) : 

"Decreto n. 27 ·de 7 d·e janeiro de 1892: 

Art. 2. 0 As commissões da Camara dev.erão denunciar os de-
lictos de que tiyerem conhecimento pelo exame de quaesquer ne_ 
gocios; as do Senado, por intermedio .da mesa deste, remetterão 
os papeis, em orig.i.nal ou por cóp.ia á Camara dos Deputados, para 
proceder de accqrdo com os arts. 5° e seguintes . 

Art;. ·5. 0 A rOa:rnara dos Deputad.os eleg·erá uma com.missão de 
nove m embros Ilara a denuncia . Esta commissão, dentro de oito 
dias, emittirá pariecer sobre (atten:da a Camara nas palavras que 
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vou lêr) si deve ·ou não a denuncia ser julgada objecto de delibe-
raçã.o; podendo para este fim promover as diligencias que enten-
der necessarias. 

Art. 6- 0 O parecer, depois de publicado e distribuído com an-
tecedencia de 48 horas pelo menos, será submettido a uma só àis-
cusscio." 

Art. 7.0 Si a Camara julgar que a denuncia é objecto de deli-
beração, remetterá cópia de tudo ao denunciado, para responder 
por escr.ipto, no prazo de 15 dias, que poderá ser prorogado a re-
querimento do mesmo denunciado_ 

Art. 8.° Findo este prazo, voltarão os papeis, com a resposta 
ou sem ella, a ser examinados pela commissão, que, depois de ou-
vir as testemunhas de ambas as .partes e empregar todos os meios 
para o esclarecimento da verdade, interp-orá o seu parecer sobre 
a proced•encia ou improcedencia da accusação. 

Art. !v _ O parecer a que se re:llere o art. 8°, depois de publi-
cado e distribuído, ;na fórma do art. 6°, •será submettido a duas 
discussões com intervallo de quatro dias, aepois do que a Ca;mc.m 
aec.idiirâ sie tem lugar ou não a chcciisaçã.o e, cleoidindo pela affir-
mativa, a decretará, etc." 

Pergunto: a Commissão de Constituição, Legislação e Justiça, 
á qual foi afJJecto o exame dos motivos que o Poder Executivo apre. 
sentou em justificativa dos decretos de 10 e 12 de abril, porven-
tura optou pela inconstituciona!idaide dessas medidas, de onde a 
illustre minoria possa inferir que a resp'onsabilidade do Vice-Pre-
sidente da Republica esteja em cansa? 

VOZES - Não, nã-0. 
O SR. E&rco CoELHo - Ainda bem que a commissão a que al-

ludo não denunciou o Vice-iPresidente da Republica como incurso 
em crime de tl'esponsabi!idade, nem me .consta que a commissão do 
8enado, que compulsou os mesmos documentos presentes ao orgão 
da Camara, haja, por intermedlo da sua mesa, .dado conhecimento 
a esta assembléa de infracções constitucionaes praticadas pelo Exe-
cutivo a proposito dos contecimentos de abril, afim de iniciarmos 
processo de !l'esponsabilidade do Vice-Presidente da Republica. 

1Dado, porém, que a commissão permanente da CaJIDara hou-
vesse denunciado o Vice.,Presid·ente da Republica como infractor da 
Constituição ·e réo do crime de responsabilidaide, seu parecer não 
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poderia ser objecto de discussão immedi'ata da Gamara nesse .par-
ticular, mas .assuimpto á pa:rte do projecto 52 .A do .Senado, pois a 
Camara teria de eleg.er uma co=issão espe.cial de nove membros 
para, examinados de novo os papeis, emittir parecer outro, sobTe 
o qual só então se abriria ·discussão, afim da Caimara decidit si a 
denuncia seria ou não objecto de d eliberação; e assim po.r deante, 
conforme os tramites da lei processual. 

Como é, pois, que a illustr.e minvria, preterindo todos -Os pre-
ceitos .da lei, pretende arro.gar-·se sem mais formalidades, o di-
reito 'de pr-0nunciaT-se sobre a inconstitucionaU.d.aide dos decr etos 
de abril e inconsentanea responsa:bilidade do Gov·erno e, o que 2 
mais grave, por seT de todo o ponto inconstituct.onal, arvorar o 
Congresso, isto é, a .Caim.ara e 1Senaido conjuntamente,, em um tribu-
nal político, a mo.do da co•nvenção franceza, para enunciar, seja a 
absolvição, seja a condemnação do .Poder Executivo! (Muito bern, 
ap:>iados. Troaam-se varias apartes prú e contra.) 

Como não? Com a invasão das fórmulas processu.aes, antes 
que a Camara t!enha julgado objecto de deliberação a responsabi-
lidade do Vice-Presidente da Republica, no caso vertente, graças 
á condescendencia de 'S. Ex., o Sr. pr.esi-dente desta casa, levan-
taes as mais tri:irnendas accusações ao Governo e, não satisfeitos 
cõm expan·dir vpssa a.nimosidade contra. o marechal Floriano Pei-
xoto, pretendeis que tomemos a-0 serio o alvitre, lembrado no pa-
recer em separqdo, de fusão das casas legislativas para o fim d2 
ser julg.ado spl·ernn emente, posto que inconstitucionalmente, o 
chefe do Estaido? 

VozEs - -Muito bem. 
Tudo isto é i.rreg0ular. (Apoiad\Js e não aqwia4oS.) 
Deixei prov11>do, .Sr. presi•dente, a não r ecei.ar .contestação, que 

nunca jarn.aiis •a Camara poderá se arrogar a attrlbu.ição, quer 
separadameUite do 'Senado, quer .fundida com elle, de proferir sen-
tença 1n.os crime:e de responsabilidade do Presi:d·ente da H.e;publica, e 
mai·s, que a occasião não é apropri•ada nem o processo é legal para 
a Camara formular, como é, aliás, da sua competencia exclusiva, a 
accusação dia Pfimeira autoridade do paiz. 

Estivesse 1eµ .na cadeira pres~dencial da Camara, para a qual 
reconheço me faltarem PJ'estig1o e haibilitJações (muitos não ap01.a-
cios), .teria escrµpulos de consentir que com evidente p·reteniçã.o da 
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lei processual do Presidente da .Republica, os decretos de al:l'rll tos-
sem dLscutidos, como ·estão sendo pela •illustre min.oria, do ponto 
de vi·sta da responsabiloidade dos r espectivos signatarios ; mater1a 
que a Cama.ra ai.nda não jul.gou objecto de deliberação, ;pois •na.o e 
disso que o•ra se trata, mas de saber si, em bem ida segurança 
pub1ica, devem ser mantidas ou suspensas a·s medi<las de repres-
são d:ecretad.ais .pelo Poder Executivo a l:l de abril. ~uanto ao ae-
creto .de 10 de abr·il, lot'titur questio ; ·não está ·em vigor. tApMa<!os 
e; não ap,oiados. Oruzatn.-se apartes pró e conitra.) 

sr: presidente, no art. 34 n. 21 da nossa Constituição, na.o se 
encontra nem um co·nce-i.to juri·dico, r eferente a este 1debate, por 
onde se 'l)ossa ·ooUiglr, . . 

o .S1i. AUGUSTO DE FREITAS dá um aparte. 
O SR. E1uco COELHO - conceito juri·dico sõ ·entendo aquoillo que 

propr~amente se r efere a fórmula judiciaria. 
V·ou demo.ns~rar •que o Congresso, Isto é, Camara 1)01' um lado 

e Senado por outro lado, nao tem faculdade neste momento, quero 
dizer, no acto .de ,approvar ou suspencler o uecreto de l:l de abr.il, 
para :pr.ofligar, por outra, .doar ·por más, condemnar, as medidas de 
segura!nça pubhca de que 'º Poder Executivo Iançou mão, com seu 
criterio propri<0 e ·de pleno direito consti tucional, afim de ir:es-
tabelecer a <>r·dem e tr.anquillisar o animo publlco, em ·abril do 
corrente anuo. 

>No art. 34 n. 21, ·dizia eu, Sr. presiâente, que não se depara 
com conceito algum jurídico, mas com um simples •pr·ece!to ·pololtico, 
uma norma legislativa. 

O Oongresso, a saber : a Camara. ·e o Senado, ·nao conjunta e 
simu1t'll!neamente, mas success!v·ament-e, po&to de pleno accõrdo, 
exer>ce uma funcção legislat iva, longe ·de ser jud10iaria, apreciando 
os motivos alleg.ados pelo Pod-er l!Jxecuüvo, •para dec!dlr s! ias medi-
das decretadas por este, ·em clrcumstanclas anorrnaes, devem ser, no 
momento ·em que o Poder Legislativo se reune. a:p.peovad.as, confir-
madas, <Ou se dev.em se;r .suspensas, revogadas paira bem dizer. 
(Apoiados.) 

Vou ler o ·art. 34 n. 21, Sr. presid.ente (lê) : 
".Comp·ete IJrivait!vamente ao Congresso declarar em estado de 

si.tio' um ou ma}s pontos do ten-I<tor!o nacional na emerge•ncia de 
aggressão 'POr forças .extrangeI-ras ou de comrnoção nntema e ap· 

16 
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provar ou suiipend.er o siLio que houver sido úecJarado pelo .l:'oder 
E:ccutivo ou seus agentes responsaveis. " 

.illstudemos a attrlbuição conferida ao co.ngresso, primel·ra. 
mente cingindo-nos á expressão litteral do art. 34 n. 21, dEpoi8 
conforme o espírito democrativo do nosso estatuto fundamental. 

Com as palavras approvwr e iiUSpencier, ;presas pela conJuncçao 
disjunctiv-~ - cm, o legislaidqr constituinte quiz sign11:t!lcar que essas 
proposições eram susceprt·iveis de affirmação, cada uma pela sua 
p·aTte, cada qual de per si, se'J.}aradamente .pois ; uma exclu indo a 
outra. A alter·nativa é esta: pelo facto de approvar as medMas 
tom-adas pelo governo, o Congresso não suspende .os effeitos dos <le-
cretos, reconhec~mdo a .necessidade de mamt>Bl-as ; pelo facto de 
suspender os efifeitos dos decretos do 'governo, o Congresso não ap-
pTovia, não sustent:a as medidas na oppol'tunidad-e de examinai-as. 
Com approvar, o rCongresso conf.irma o acerto das medidas, tanto no 

· temvo em que foram •decretadas, oomo no acto de 1dizer soo a sua 
convimienci-a á p~z interna. Oom suspender, porém, não, se entende 
forçosamente a reprovação das medldas ; porqua;nto o est-aid.o de 
siüo e aotos corrplativos podem .ter s.irdo acerta;dos, de conl!ormi-dade 
com ais circumst'ancias do momen.to politico de sua decretação, entre· 
tanto, ·no acto do Congresso emittir decisão sobre o assumpto, já 

não serem uecesi>ar.ias. (Apoiados.) 

Eis como entendo litteral e log.icamente os termos do .art. il4 
n. 21. A pro;pos!ção app'rovar ê equi·valente, tratando-se de leis ou 
r eso.!t1ções, 'ás expr essões - clar por bom - dar por bem feito 
1;onfirmar. A proposição suspender, porém, nunca fai tomada no sen-
ti-do de 11eprovar, prof ligar ; tratando-se de leis, ;resoluções ou regu. 
lamentos. 

PeTgunto á illuntre minO\ria: onde foi que já se vi·u a expres-
são suspender emp:rega;da oomo synonyma de reprovar? :Sus·pen-
dem•se os effeitos de um d•ecreto. Revoga-s·e um-a leir. lsto se com-
prehende é usual , ~ comesinho. Suspender é si.m vocabulo equivu.-
lente, bratand-o-se de -Ordens, leis, ou r egulamentos, a expressões-
revoyar - sustar a execução. (Apoiados.) 

i\IA voz - Está argumentando muito bem. 

O Sn. E1nco CoELHo-A má intelHgencia que a ·illustre miuo-ria 
quer dar ás proposições - cipprovar e susp ender; redunda no des-
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dobramento dos dous termos explidtos do a1't. il4, n. :n, Dodencto-se 
entender er.roneamente dest.:: modo : o Congresso .tem a attritrniçao 
de approvar .ou reprovar e suspender ou manter os decretos d·o· J:'o-
der ExEcutivo, em materia de sitio. 

VozES - Muito bem. 

O S1c AuGusTo DE 1F1.m1T.As - Mas si a camara nao acnar 
bom'? 

O S1i. E1nco iOoELIIo - Resolve suSltar a execuçao do decreto 
de 12 .de aibril, pois o de 10 do mesmo m.ez jâ foi d·err:ogad.o. (Cru· 
zam-se vcvrios apcirtes vrú e contra.) 

A intarpretação que a Hlustre minoria propôe ao art. ~4 'mio 
se concilia corri a analyse logica ·das propo·sições approvar e suspen-
cier, sinão com o .intento, da sua .parte, de d·esviar a camara do 
verdadeiro sentido político da Constituição. (Protestos e apoiados.) 

Occor.re-me, Sr. pr<:sid·e·nte, mais uma consioderação a oppõr á 
illustre minoria, der.ivaida do mesmo art. il4 n . :n e vem a .ser que, 
com r'!provar, por outra, p•rOlfligar a Gamara o aoto do J:'oder .illxe-
euüvo, impl.icita nessa i·eprovação a culpabi!i.dade elo Jjresid·ente da 
Republica, a r·esolução 1desta casa não ·poderia transitar pelo ~e

mado, v.isto como aquella casa legislativa não tem ·competencia 
para enunciar-s·e ·em materia de accnsação do P•residente ela Hepu-
blica, pela .razão de .qu·e compete-lhe funccion·ar como tr.lbunal jul-
gador, proferindo a sentença. Ora, o art. il4 n. :n, i•ncumbe ao Con-
gresso, subentendendo-se a Gamara e o Sanado por uma resoluçào 
de accôr·do, appivv·ar ·o·u suspencier os actos do .Poder Executivo. 
Logo no ·acto do Congresso approvar ou suspervcier as medidas de-
cretadas pelo Poder Executivo, as duas casas do legislativo não 
podem aidoptar a m esm a r.eslução, uma v·ez que nella se aiohar 
implicada a r·eptrovação do p1rocedimento do governo, •O que im-
portaria a affirmação da responsabilidaid·e do Presidente da Re-
publica pelo Senad10, atti·ibuição que, entretainto, é pa·ivativa da 
Calmara. (Vooes - muito bem; muito bern.) 

o iSR. CASSIANO DO NASCfMEN"fO - Então os crimes do r'residen•t.é) 
da RepubJ.ica ficam impunes '! 

O .SR. Enrco COELHO ~ .Si cri1m es ha não ficarão impunes . .illu 
me explicarei sobr.e a ·materia, ·daq.ui a pouco. 

Em que topico outro da Constituição encontra a illustre mtno-
r.ia a jurisdicção confeirida aio Co•ngresso, para no momento de ap-
provaT ou suspender as medi·das de excepção, decretadas pelo Po.. 
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lidade do President:c da Republica'! Onde ·1 onde ·1 Hem ! ~!ngu<im 
me responde. Desaf.i.o a .que aponto,m o antigo do· estatuto ·t edr·al 
onde se acha ess·a facuJ.dad·e judiciaria do Congresso. 

o SR. 'CASSIANO DO NASCBilfüTO - No art. 34 n. 21. 
O SR. ERico CoELHO - Deixei ·demonstrado que o art. 34 falla 

em approvar ou susp<:mder, isto ê, confi.rmar ou revogar os decre-
tos do Poder EX<ecutiv.o e mais •nada. Uma vez que o JegisladoT con-
stitu:inte não emp.r<egou .o vocabulo reprovar, em perfeita aulino-
mia com a p'l'poosição cvpprovar, nin.guem póde colligir litteral e 
log.icamente o que a illustre miuo1ria cogito.u no art. 34 n . 21. 

Tenho .ouvido dizer, .S.r. pr.esid:ent·e, a alguns :sr.s. deputados, 
que a p1ietenção da minoT.ta, de profli'gar os actos do Vice-Presidente 
da .Republica, no caso em discussão, decor1re o ·art. 80 §· 4° (Zê): 

"Art. 80 . Poder-se-lha d-eclarar em e-stado de siUo qualquer 
parte do ~errito.rio .da União, suspend&ndo-se ahi as garantias con-
stHuci-onaes :por :tempo ·determinado, quando a S·egurança .da Kepu-
blioa o e:x.igir, em caso de aggressão extrangeira ou commoção in-
bestina, etc. 

"§ 1.0 Não •se .achando reur1ido .o Congresso, e correndo a patria 
perigo, exercerã ·essa attri·buição 'O P·oder .hlxecutivo .l!'ederal. " 

.. § 2.0 E.ste, porém, durant.e o 1estadü de sitio, res.tl,ingir-se-ha 
nas me,di·das de repressão contra as pessoas, a impór : 1°, a .Uet:en-
ção em logar não .desti.nado aos ·rêo·s de crimes communs ; 2º, o 
dester·rn para .ouj:.ros si.tios do terr.Horio nacional." 

§ 3.0 Logo qµ•e reunir o Congresso, o Presidente da ·Kepublica 
lhe relata:rã, mo.tivando-•as, as medidas ·de excepção que houverem 
sLdo tomadas." 

"§ 4.0 As aut<Yridaàes ( ê este o ponto que me interessa) que 
tenliam ordenadp faJes nieclidas são r esponsave·is pelos abusos 
cowrnettidos." 

Diga.me a .illustre minorl•a : a dlsposiçao do § 4° do art. 110 .re-
fere-se acaso ao processo crime, ao modo .do Congresso proceder 
contra o Presidente ·da Republica. ou apenas d.efine a r esponsa-
bilidade de seus agen.tes imme.diatos, como os comnHt;n.dantes das 
armas nos Est:a~los, porventuPa encarregados de decretar o estado 
d·e sitio e tomai.' medidas de r epressão '! 

Sr. ;presi•d-ente, o § 4° do a:rt. 80 entende-se com os prepostos, 
mUita.res ou não, do Po0der Executivo, a proposito dos quaes -a Con-
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sUtuição, antes do a.rt. 80, •não ar:ti-cula a r espon.sabUldad·c em com-
mum com o Presi<le·nte da Republica ; ·quanto á deste alto func-
cionario, acha.se ·expli<li>ba em capitulo a~teriór, art. 5il. (.A.p'oiados.) 

Ne::;te ponto do meu discurso, trata,rei de apreciar o ·esp.irito 
demooratico da Oónstituição, ainda par·a sustentar que rauece ao 
Con:gress·o o tributo .de ·pr·()!fligar, co:mo pr-eteii:d·e a Hlustr·e minoria, 
o compo-rtamento ·d·o Presid•ente da Republica., n-o en-sejo <lo legis-
lativo ccinfirmair ou revog.ar ·O estado ele sitio e medidas consen-
taneas. 

Não sã0 todos os poderes delegações da nação? 
.&caso o Poder Legislativ·o representa a soberania d·a nação 

por comple-ta? 
Não são ind•ependentes os poderes, cada qual na orbita que a 

Corustituição lhe traça? 
Admira, Sr. presiden.te, que a •illustre minorfa. que sempre 

se tem manirestado no sentido da independencia a;lisoluta dos po-
d·eres, cada um na sua esphera, .afim •de faz·er crêr que o Poder 
Judiciaria podia inte1ripo.r sua autoridaide na questão do habeas· 
corpus, V·enha ·dizer-nos .a,goTa que descobriu uma . relação de subal-
t&Tn'idacle ·elo .Pocl.er Executivo ·ao •Legislativo, no tocante á decr·e-
tação do •estado ·de sitio! (Apoilbdo;s.) 

A attribuiçã0 d·o Executivo, na ·ausencia do Corugresso, de de-
cr.etar o estado de siüo ·e tomaT as med'i·das de r epressão que .en-
tender, é privativamente sua, quer dizer, com exclusiio dos gover-
naidores dos es-ta,dos. 

Acaso essa attribuição privativa, que a Constituição conf-ere 
ao Pr.esidente da Re·publica, nos termos do art. 48 n. 16, é uma 
delegação do Congresso, ou pelo >Contrario, uma faculdade consti-
tu•cional, no ·uso .da qual o Pod·er Executivo resolve com seu pro· 
prio criterfo, uma vez qu e •responda, como está expHcado no art. 53, 
·Pelos abusos da sua auto·rid•ad.e'! 

VozEs - Mui.to bem . ·V. Ex. está com a verdad·eira intelli-
genci.a da Oonsütuição. 

O Su. Emco COELHO - Onde, pois, de5cobriu a illustTe mino-
ria a relação de subo11dinação, dü Poder Exe.cutivo ao LegisI·ativo 
neste 'Particulair? 

O attributo do ,Poder Legislativo prima sohre a mesma facul-
dade constitucional confeTid.a ao •Ex•ecutivo, a saber, que funcci6-
nando o Congresso o de·clarar o estaido de sitio e prender ou des-
terrar ·cidadãos não é mate•ria q.ue 0 Presidente da Republica possa 
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resülver, mas executar sómente, e na filypofü e.se do estado de sitio 
e repressões pessoaes ser em de1cretados, no intervallo · das sessões 
legislativas, logo que se .reuna o Con·gresso d·eve, ajuizando dos mo-
tivos all f1gados pe].o Poder Exe·cutivo, decidir si as medidas ele -ex-
cepção, tomaidas pelo fP<resi dente da .Re1publ.ica, devem de ser ap-
p1 ·ovaiao~, que•r d izer; confirmadüs, ou se •devem s·er susp e1Mos, por 
outra, revogados. 

D'ahi, po1,êm, a armar 0 iLegi·slativo em tribunal de censura 
dos actüs do Executivo, sem que a lguma commissão, seja da Ga-
mara, seja do Senado, se pronunde pela inconsti.tucionalidade, vae 
o. grave erro em que labora .a i)lustre minoria. (A.poiiados; não 
apOtiados. ) 

Outro dia, quandü um illustr·e rep.resentante da bancada mi-
neira a11gum entou, .que .a faculdade de decretar o estado de sitio 
era privativa do c·ongresso quando estava funcdonando, mas tam-
bem era pri.vativa do Presidente da RepubÜca na ausencia do Con-
gresso; alguem ·da minoria riu-se, ente'llden•d.o que havia a.ispatrate 
no enunciado ·do digno r epresentante d·e Minas Geraes. Pois é as-
sim, Sr. presidente, que se entende o adverbio privativamente do 
cap. 3° das attribuições do ·Poder Executivo. :O legislador consti-
tuinte quiz ·esclarecer , qu e, por mais g.r ave que seja a .perturba-
ção de o0rdem puqlica em qualquer es tado fede.ral, só o Presidente 
da Republica, na ausencia do Congresso, póde decretar o estado 
de sitio e tomar as m edidas de r epr essão qu e o caso exigir, ficando 
excluida a aútoridade dos gov ernos ·estadoaes. 

Vou agora prpvar qu e não colhe, no câso em discussão, a dis-
tiucção que a ilh.istre minoria ·l evantou ·á altura de um .prindpio, 
entre .as eXopre.ssões - .~ornnioção interna, intestina tainbem assim 
denomina.da, caso ·em que o Con.gr csso dccu·ct'.i o estad·o d·e sitio 
(.art. 84 u. 211) e grave corn,nioção i r1;testina, hypothese do art. 48 
n. l r5 da competr ncia da Presidencia da R epublica. 

Sustento que conimoçfío interna. comirn01ção intest ina, são for-
mulas constitucionaes equivalente a p e1,turbação ela ordern , tran-
quilidade nos estados; i·nd·ependen.temente do gr-áo de gravidade 
dos acontecime•ntos. (Nci.o mp.oia llos eia rninoria.) 

No cap. 3" das attribuições do Poder Executivo, o art. 48 u . 15 
r eza que compete ao Presidente da R epublica (lenclo) " declarar 
por si ou seus agentes r esponsaveis o estado de sitio em qualquer 
ponto do t erritorio nacional, nos casos de aig.gressão estrangeira 
ou grave commoção intestina (art. 6° § 3°, :)4 n . 21 e Ç1:rt . 80). 
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Ora, o art. 6° § 3°, ao qual o ar.t. 48 n. 15, manda recorrer 
afim do 'Poder Executivo comprehender todas as hypotheses em 

· C]'Ue o estado ele sitio .póde ser dedarada, diz (L'3nd:o) '"art. 6° n. 3 
- Par.a Testabelecer a ordem e .a tranquHidaide nos Estados a re-
quisição d·os respectivos governos, o P-0der Federal poderá inter-
vk nos negocios dos estados. " 

Ergo, sã-O expr.essões analo.gas, commoção interna (art. 34) -
grave commoção Intestina (art. 48) - perturbaç!Lo àa or·àem ou 
intr.anquil'idade nos ·Estados (art. 6° n. 3). (.A.pOiad:os, muito bem:·) 

O Sn. Juuo DE :MEsQIDTA - O 1estud.o do art. 6° ·de facto é 
muito i.nteressante n·esta questão. 

O ·SR. Emco COELHO - Demonstr·aido que no caso .ae iutran{1ui!-
Jiclade publica .com ·perturbação da ordem nos Estados, o Presidente; 
ela ·R epubl.ica, á .r.equi.sição dos respectivos governado.res, póde ·de-
crntar o esta_do d e sitio, prender e degredar cidadãos, na ausencia 
elo Congresso, que diremos do :Districto F ederal, ·estado em evolu-
ção, que vive sob a tutela e immediata vigilancia do Poder Exe- . 
cutivo IF·ederal? 

VOZES - :Muito ·bem. 
O SR. Earco COELHO - Sr. presidente, ;responda-me a illus-

t-re minoria. Si o Presidente da Republica, nos intervallos das ses-
sões legislativas, tem .a prerog.ativa de decretar medida tão grave 
como é 0 sitio, a reqilisição dos governadores dos estados, em casos 
de iutra.nquillic1ade publica com pertuirbação da ·OT·dem, não resol-
vendo o ·ex·ecutivo federal segundo o ·critel'io proprio, mas o de •ou-
trem; acaso não ser.á permittido ao Presidente da .Republica, re1ati-
vamente ao Districto Federal, que não tem governo a parte do da 
União. onde a ordem e tran.quiUidade publica .estão a car.g-0 exclu-
sivo do Govern-0 Federal, ·empregar as mesmas med:idas que a 
Constituição autoriza-o no caso •de perturbação da segurança ·pu-
blica em outros pontos do territorio naci-ona:l, longe de suas vistas! 

Então! toda a ·perturbação da ordem publica nos estaidos au-; 
toriza a r·equisição criteriosa ou não dos respectivos .governadores! 
a decla.r.ac;ão do e·stado ele sitio pelo Presidente da Republica, sob à 
responsabilidade .exclusiva ·deste, e aqui .no Districto Federal ess;i. 
medida não póde ser r esolvida ao crite.rio do Governo Federal, 
oxigindo -tSe que ·Os motiv-os sejam de tal sorte ·graves que ponham 
em. risco a existencia da Republica ·inteira? 

VozEs - Apoiados. <Muito bem. 
Por menos grav8 que seja, 1Sr. i;>residente, a commoção intes-
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tina, no District0 Fecleral ou em qualquer outro ponto do territori<t, 
naci.onal , visto como a missão por ex<Cellencia do Poder Executivo 
é ·a a·e rna.nter .a paz interna, a harmonia na JlamU.ia hrasilleira, a 
interv.enção do Presidente da Republ'ica, com o cri>terio· proprfo, 
por mais energicas que sejam as medidas de segurança publica a 
decretar, na ausencia do Congresso, é legitima, indisoutivel, p-0r 
isso que é da i•ntelHgencia da Constituição. 

Não é de hoje que sustento esta •doutrina. Quando vim á tri-
buna justificar o comportamento do iGover·no Fed·eral n·a insurrei-
ção estadoal do Rio de Janeiro, pel.a ciTcumstancia de ter o Pre-
sidente da Republ'ka negad·o forças , afim .ao governador romper 
em hostilidades contra o pov0 fl.uminense sublevado, expressei-me 
da mesma fôrnna que .ago~a ... 

o Sn. STOCKJ,En - Apoiado. 
b Sn. Enrco COELHO. . . conforme se acha exarado no DiariO 

elo Congresso, sessão de 2 de janeiro do •co.rrent~ a nuo. Não ler.ei 
os topicos do meu cli<scurso para não perder tempo. 

A m1ssã0 principal do Pod·er Executivo !Federal, re,pito, .Sr. 
pTesidemte, 1é ·a d·e g~ra.ntir a paz 'interna, a 01rdem e ;a tranqu·illidade 
publica; sua interv~nção nas commoções estadoaes é como a lança 
de Achilles, que curava as feri<das ·á medida que as abria. (Riso.) 
Como assumir -0 ·g•overno civil •nos estaJdos, .dado o caso de commo-
ção intestina, decretar o estado de sitio e r eprimi·r as desordens, 
o papel ·da autorãqade federal é o de pacificador e nada mais. 
( A·poiado·s. ) 

No •Disti,i'Cto Jilsderal houve em abril uma commoção, que a 
illustre mino.ria qualifica hoje de leve, mas que .o Presidente da 
Repu•blica reputou ÇLa. maior gravid.ade, ·e nesta co.nformidade uso11 
dos r ecursos extr emos que a .Constituição lhe confer e ... 

o SR. HERMES :PA F·o SECA dá um aparte. 
O Sn. Eiroo CpELHo - A gente, Sr. presidente, não raro 'se 

iUude com a appa1,encia das .cousas: decipimur spe.cie r.CJctv, como 
diz !Horaci·o. 

A versão do Si;. deputado pelo lRio de Janeir.o pôde ser ver-
dãdeira, mas pôde ser que não •seja. 

A illustre minpri.a affir.ma que na tarde d.o dia 10 de abril 
houve uma simples arruaça, que coube n'um bond. Arruaça ou se-
dição flagrante, o que a p·o·pulação desta capital ·testemunhou na 
noite de 10 de abril, foi, pelo que refere o Vice-Presi·dente da Re-
publica, a manifestação de uma conspiração, isto é, a expressão qo 
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concerto ·em que .maii•s de vinte pessoas estavam, d·e .tentar a de-
posição .ao .bravo marechal Floriano Peixoto do cargo de chefe do 
Poder Execut-ivo. 

Essa arruaça que couDe n'um bond, Sr. 1presidente, tendo á sua 
testa representantes da nação e officiaes do exercito, foi o acto 
exterior de uma ·conspiração, que, com sobresalto do animo publi-
co, moPmente das clas·ses conservaidoras, lavrava ·não clandestina-
mente, mas ·ás escancairas; arruaça ou sedição que .po.r vezes fói 
annunciada com dia cer to e, o que é mais, transferida por moti-
vos que circularam de bocca em bocca . .. (apoiados e não apoiados) 
nas Tuas, nas praças, nos 1botequins ! Eis o versão que é do · do-
mini.o publieo . 

.Sedição ou ar·ru.aça, o facto é que o governo federal, .que, no 
desempenho do seu pa:pel de mantenedor da ordem .e tranquilidade 
publica, acompa nhou ·o movimento dos conspiradores pari vassu, 
esJ;>e.rou que o ·concerto, a conspiTação, emergisse, se mostrasse, 
sor.prendeu-a em flagrante, ·na flua, á luz do gaz, caminho do .pa-
lacio Itamaraty, e desde então tomou as providencias que julg·ou 
aceir tadas, afim de frustar d·e todo o plano tenebroso ·e tranquillis1r 
de vez a população alarmada. . . . (apoiªdo-s e não avoiados) e des-
de então a ordem publica n ão foi alterada nem ameaçada por 
boatos atEirra:d:ores. 

O Sn. NILO Pv:çAN'HA - Apoiado, V. Ex. está dizendo a ver. 
dade . 

O SR. ERrco CoEuro - O digno Vice-Presidente da RepU'bJi.ca 
foi no caso ver.tente. ma.is cor.r.ecto do que 'º Sr. Pell g.rini na R a-
publi ca A·rgentina .. Ao passo que alli , o governo federal declarou o 
esta do de sitio ant es de manifestaT-se, de qual'quer modo, a conspi-
ração contra a sua autoridade, aqui o Vice-.Presidente da •Repu-
blica posto tivesse co1nhecimento da -c,onspiração .que se tramava, 
11guairdou que ella emergisse, sahisse á rua, como de facto mostrou-
se á luz do gaz corr ente paTa tomar as medidas de repressão ·que as 
circumstancias lhe aconsefüavam., •Lá, na 1Republica Argenlina o 
estado de sitio ·foi dec·retado , p·r eventivamente; aqui, poré m, foi 
declara.d·o, a proposito, na emergencin. da conspiração. Chamem 
sedição ·cu arruaça o que houv·e; pouco iwpoTt.a. 

O SR. FONSECA HERMES - Onde estavam os corpos de gua·rni · 
çã'° .r·evo lt~dos, como se .dizi.a? 

·O SR. }<Jn1eo Com.Ho - Revoltados não sei si. 'de facto havia 
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corpos de guarnição. V . Ex. talvez saiba dizer. Provavelmente os 
corp.os estavam em quart.E:is, pe·nso eu . 

U S1i. Fo:-;sEcA H1m11rns - E lá ficaram o que prova que era 
tudo _uma fantasia, 

O Sn. Emco COELHO - Fantasia ou ·realidade, r elativamente á 
revolta d·e corpos da g•uarnição, •com os quaes a c~nsp i.raçâo con. 
tava, segundo ·se a.s·soalhava, o .que se viu foi, que o bravo marechal 
Floriano J'eiXJÓ~o, des.sa vez poz em prova o prestigi.o, de que gosa 
na classe, .e mais o espirito ·de disciplina e os i·ntultos patrioticos 
dos batalhões ·de guarnição ·salvando-se incolume, na tarde d e 10 
de a:b:ril, a .a,uto'l·idade do Vi0e-1P.residente da 1Republfoa. . . ( ?nuita 
bem, mwil!o- bem) o que é de muito •bom p•rnsagio ·pa11"a o seu go-
verno. E_' facto julgado. 

Resta a.o Congresso, em o·bs·ervancia do .art. 34 n . 21, g,pre-
cia.ndo os moveis que teve o Vice-.Presi.dente da Republica para 
d ~darair o esta.elo ele sitio·, · p.render . ·e desterrar cidadãos qu e en. 
contro0u implica.dos nos acontecimentos .ae :abril; resta ao Con-
gresso diz er, tão sómente, isto: avp11ovci, por outra, confkma o 
cl·eoreto ·ele 10, ou ~ i, pelo contrario, suspende, quer dizer: revoga 
essa medida .ele . rep

1
ressão pessoaJ. 

E agora, Sr . Presidente, .respondo ao .aparte elo Sr. r epresen-
tante pelo Rio G·ra11de do ·Sul, digno iea.der da minoTia, quando me 
p.erguntou se fica.v_am impunes ou não os crimes elo yice-1Pr esidente 
da R epu blica, se crimes ba, o que contesto. 

N o ructo .elo Cqngresso tomar conhecimento elos motiv.os que 
inEluiram no animo do Vice-'Presidente da Repu:blica para decr etar 
as medidas -extr·em~s de que trata a Constituição, s·eja na Ca:mara, 
seja no Senado, si /lS commissões permanentes de constituição, le-
gislação e justiçs., examina.n.ao clor,umentos, apreciando as 1·1zões 
allegadg,s pelo Pod~·r Executivo, opinaireip pela inconstitucionali-
dade do comportamento do governo, abusos de autoridad·e ou . como 
quer que seja, é .d13ver ·dos orgã.os, quer da Camara,. quer do Se-
na;clo, denunciarem a responsabi)idade do Pre·sid:ente da ·Republica; 
a oomrnissão da 'Caimara directamente a esta assem_bléa; a do Se-
nado , poT inte.rmedio da mes-a r espectiva á iCamara, e assim par 
d:eamte seguindo"se .os tramites da lei process,u.al na especie em 
questão. 

E ' cla.ro, Sr . Presidente, que, se a commissão ele constituiçãu, 
iegisla,ção e j\1stiça houvesse desc0<berto uo-s actos d-o Poqer E:x-
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ecutivo_ a razão de inconstitu cionali-d:tde teri3, formulado :>, pa~·te 
do_ Pl"O'Jecto ~2 A (do Sen 2do), a drnuncia do Presid nte da Repu. 
b!J?a pelo cnme de responsabili·dade . Seu parecer, nesse particulaT, 
teNa de cm-reir tra.m1.tes <liveTsos daqu-el!es a qu.e o proj ecto, vindo 
do Sen a.do . está sujeito . Constitu iria mate.ria pa.ra ser e:x.am in a<la 
previamente p.or uma commissão especiaL. cujo parecer ser h :sub-
m ettido a uma discussão, antrn da Caro.ara decidi.r si a d enuncia 
contra o P.residente ·da Republica se.rh obi ecto de deli-berncão ou 
nã.o. O mesmo succed·eria á comrnunicação d<i, commissã.o ~lo S e-
nado vinda po.r intermedio da mesa respectiva ao conh ecimento 
da Ca;mara . .Ora, essa norma •do Congresso P·!'ocede•r a resp eilo 
da -re-spon sabiHdad.e do •Presidente da Republica não se coaduna. 
com os tramites da .discussão .do proj ecto •52 A, do ·Senado. 'Contr '.l 
o modo que a mino.r ia .encara a questão, protestam a ConsULuição, 
.a lei processual do Presidente da R epublica e o regimento da 
Cama.ra . 

Vem a pello .dizer qu e estranh.e·i a opinião qu·e s.e. levantou no 
.Senado , ao sa:ber, que .aquella casa legislativa não ·devia se pro. 
nunciar sobre os .decretos referentes a.o -estado d:e sitio, antes que 
a Gamar.a o fizesse, pela consideração de qu·e, com examinar os 
motivos, os documentos apresentados pelo Vice"Presideute da Re-
publica, poderia resalta.r a responsabilidade desLe a lto fun cclona. 
rio, ou•ja p1.,onunci.a comp ete privativa;mente á Cama·ra. Ba.sta .re-
carrer á lei processu al para mostr a.r que o Senado laboTou em erro; 
pois a sua commissão, á qual fo ram ·presentes os pap'eis, pudera de~ 
nuncill'r o e.rime de responsabilidade á Gamara por inte.rmedio da 
mesa cl aqu ella assembléa. 

1De onde infiro que, tanto a commissão d.o Senado não encon. 
t.rou mat-e·r ia pa.ra responsabilidad·e <do Vice-P.residente da Repu- · 
blica, que não o denuncio u á Cama.ra . (ApoiaclOs.) 

A iniciativa ·do processo do Presidente da 'Republica caibe, é 
facto, á Cama.ra, 'Illas a denuncia pôde ser apresentada a esta as. 
sem'bléa pela.s commissões da iCamara e do Senado, emfim, por 
qualquer -cidadão. 

Sr. presidente. Não neste momento politico; não no acto do 
Congresso .dizer si approva, si confirma o decr eto de 1'2 de abril, 
ou si, pelo contra;río, o suspende, o revoga; não nesta occasião, 
atropell ada e conju.nctament.e com o projecto n. &2 A (do Senado), 
é que a illustre mino-ria pôde satisfazer sua intenção partidaTia, 
çom denunciar o Presidente da Republica em vista dos fei tos d·e 
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ab ril; porém a parte deslc r' e•bate; amanhã; quando acharem m e-
lhor ou 1SS. EEx. ela minoria opposicionista, ou os pr.oprios cida-
dãos ·detid os e desterrados ; e.m ultima a.naly-se, qual(]:uer cidadão 
brasileko. (Apofoclos; inu~'o bein .) 

O caminho .dir,eito é esse, o tortuoso é englGba:r com o projecto 
n. 52 A a pronuncia do Presidente da •Republi ca. O que a Camara 
vae dizer é si approva ou s·usvcncle o .deoreto d·e 12 de a:bril , a pro-
posito ·do proj ecto de amnistia,, vindo do Senad,o. 

o SR. CASSIANO DO NASCli.\'IEXTO - 1E si uma casa do parlamento 
approva e a outra r eprova. ? 

, 10 Sn. Emco ·CoEr.Ho - Não ·ha reprovar, mas s uspen·de.r. Si 
uma casa legislativa appr'.Jva, confirma,, ,e si outra suspende, r e-
Vüga. Não se verifica o accordo na r esolução das assern'b1éas ; po.r-
tanto, o Congresso não se pronunciar,á sobre o ca,so, ,e, por conse_ 
guinte, o acto do Poder Executivo ficará em v igor, até qu e o Con-
gresso. r econsid erando-o, emitta sua decisão. 

O SR. C~\ssrANO no NAsc1l\.lE:-1ro - Para obstar isto é que a 
fusão ,das casas do Congresso é conveniente. 

O SR. Emco Cor.:uwl - Será incon·stitucional qua,lquer resolução 
em commum, podendo o Poder Executivo n egar-se a compril-a . 
Só ha uma hypothese constitucional de fusão das duas casas do 
Congresso, •Sr. P r esideµte, a .ao * 2° do a.rt . 47, quando o Con-
gresso é chamado a ·decidir '.!lo ca.so de empate. e'.lltre os dous 
cidadãos mais votados, s·eja para o ca.rgo de presidente, seja para 
o de vice-presidente da Republica. Fóra ·dessa conjun ctur a, a 
fusão das casas do legislativo é de todo inconciliavel com a Con-
stitu ição . Ca:mara e Senado elaboram leis e Tesoluções de accordo , 

. mas vivem separadamente . 
'Até aqui, Sr . prn1:1 idente, critiquei as p.retenções da illustre 

minoria , o que fil-o de muito bom gr ado; agora, p011ém, má.o grado 
meu, vou cri t icar o pa.recer da maioria ela commissão de constitui-
ção legislação ·e justiça, com o que dou demonstração de isençã0 
de espirita paTtidario. (Apoiaà.os gr>rcies.) 

Minha diveTg,e.ncia com o pa:recer .d.os meus amigos politico3 
é mais formal elo que substan cial; po,r ém a fórrna. cumpre dizei-o, 
no caso ·em questão, é tud·o. A Camara não s9 dignou discutir a 
preliminar constante do requerimento que submetti iá sua alta ,con-
sideracão, para que tornasse o parecer á digna commissão, afim 
de ser formulada em resolução, em separado, a emencl'l. proposta 
ao projecto n. 52 ,A, dq Se.na,do. 
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•Pois ·bem ISr. presidente, em abono da verdade, devo declarar 
que, ne·sse requerimento, não fui feliz _na exposição do meu modo 
de P·emsar sobre a materia. 1Mesmo ·em •resolução s·eparada, a 
emen,da apr'esentada pela digna commissão não se concilia com a 
substancia do projecto. A approvação das medidas .relativas ao 
estado de sitio não se ·casa com o projecto de amnistia enviado 
p·elo Senado. 

A .camara tem dois alvitres a tomaT: ou a1pprovar o decreto . 
de 12 ele abril, unico que está ·em causa, .e, neste caso, r egeita, 
ips•:; fcicit.o, o p·rojecto ·ele amrüstia; ou suspender os 'effeitos do 
decreto d·e 12 abril, podendo a amnistia ser clecretacla complemen-
tairmente ou não sel-o. 

O ·Sn. An-rHun Rros - Não apoiado. A Camara de'v·e-se limitar 
á cliscus·são do p.rojecto elo <Senado, ·é o que pede o art. 123 do regi-
mento. A mesa não pócle acceitar a emenda tratando de materift 
estranha. 

ü SR. Enroo COELHO - O que pretendi evitar com a preliminar 
qu e a Camara recusou, foi que com a inf.racção do art. 123 do 
r egimento, a approvação do ·decreto d·e 12 de abril figurasse como 
emenda ao p:rnjecto de amnistia. Diz o art. 123 d:o regimento 
(lê): "Não é permittido em qualqu·er discussão •offerecer emendas 
ou artigos additivos que não tenham relação immec1iata com a 
materia de que se trata." 

ü que não ré permittido a nenhum deputad'O não é licito a um 
orgão da Oam.a•ra fazei-o, e a e.roenda proposta, tanto é materia 
es~ra.nha ao p.rojecto, que imp'D·rtaria uma inco•ngruencia, caso a 
Camar.a acceitasse-a dessa forma. Se assim, porém, acontecesse, 
succederia, ·s ·r. Presidente, que .a commis-são de r ·edacção, cin-
gindo-s·e ao disposto no art. 130 do .regimento, teria forçosamente 
d·e destacar .do projecto a ·emenda, a, titulo de .r.esolução em separado, 
a amnistia subiria di-rectamente desta ca.sa á sancção presidencial, 
a approvação do decreto de 12 de abril seguiria os tramites da 
discussão no Senado. ( Gruzain-·se varias apartes.) 

.o il!ustre representante da fürhia, signatario do voto em 
separado d·o parecer da commissão, ·está .se regosijando de ouvir-
me criticar a obra dos meus amigos politicos; pois tambem S. Ex. 
in·corre-tl no mesmo •erro: sua emenda ao projecto do ·Senado, e~
tendendo a amnistia a quaesquer cidadãos impli~ad?s nos ac~ntecr
mentos ele abril. indenomina.damente, cl·eve constrtmr resoluçao em 
separado. 



Os SRS. AUGUSTO DE FRElTAS e ARTH R rRros 
O SR. Emco iCoEr.rro - Attendam SIS. EEx. 

do art. 130 do regimento que vou 1€1r (lê): 

- Não apoiado. 
para as expressões 

"As emendas ou artigos additivos desde · que nãio versarem 
sobre o p.roj ecto, mas ·esten.d·erem ou ampliarem a disposição delle 
a objecto de igual natur·eza (mesmo d·e igual natureza) ou a outr':>s 
individuas, serão redigidos 1em pro·jectos ·em separndos, etc." Já 
vê a Camara qu·e a commissã:o de redacção druria á ·emenda do 
si·gnatario do voto em separado a mesma fó-rma ·e o mesmo des-
tino da emenda apresentada pela maioria da commis·são. o pro-
jecto n. 52 A, vindo do Senado, subi1'á á sancção. As emendas, 
no caso de serem acceitas, constitui.riam -resoluções em separado 
pa:ra serem submetüdas ao Senado. (Varias deputClidOs interrom-
pem ao -<J1'ja,dot.) 

Repito, 1Sr. presidente, o p.rojecto ·de amnistia é inconsidevavel 
com a discussão •s imulta:nea d.a ·emenda. mesmo sob a fórmula de 
resolução, em separado . Com a suspensão, direi ·revagação do de-
c:1reto de 12 de abril, 11- .amnis_tia se coaduna, significando que a 
justiça federal ficará jn:hib1da de dhamar O·S cidadãos detidos e 
deste•rr.ados a processo e julgamento por crimes politicos: a 

·amnistia ·é a esp·Olflja passada ·sobre os .acontecimentos de aibril. 
A revogação, simp.Jesmente, do .dec1,eto de 1i2 é a restituição dos 
cidadãos ao gozo de seus direitos, sujeitos acaso ao procedimento 
elos juízes ·e tribunaes federaes . 

Quanto á amnistia. depende de sanção presidencial. Quanto á 
MJprova,ção do .decr.eto de 1i2 d e rubril , independ1ente ·de samcção: 
não pela consi·deração de que, nesta I'esolução, iria in~erente o 
julga:mento a responsaibilid:ade do ·Poder Executivo, ·e o Vice. 
Presid·ente da Republica. ·como parte interessada, .não d-eve sainc-
cionrur o bi!l de indemr1idade que o Congresso lhe offerece; po·rém 
dispensa a sancção pelq. consideração decorrente do art . 34, n. 21, 
que attrtbu e a o Cnngresso privativamente, isto é, excl·uindo a col-
laboração do ·Poder IDxecutivo .e a interl!erencia do Poder Judi-
ciaria. o confirmar ·ou revogar o estado de sitio decr·etado na sua 
ausencia. (Muito bem . ) A dispensa de sancção, da mesma sorte, 
·se dev·e entender, S·r. ·Presidente, 11ia 1hypotlrese da Gamara. em 
"Vez de acceitar ·o proj·ecto d·e amnistia, formular, p·or ventura. 
outra r esolução revogando simplesmente o deCTeto de 12 d·e ab.riJ, 
afim d·e ser submettido :ao Senado . 
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Não terminarei, Sr. presidente, antes de passar em .revista 
varias assumptos .que a iU.ustre minoria tem ·explo·raido a seu modo, 
em detrimento dos actos d·o ·Pod-er Executivo com relação ás laisti-
mo·sas occurr·enci:ais de abril. 

(O Sr. Erico Coelho interrompe 'ª cLiscurso, visto ter oodo a 
hora regimental, obtendo permisséio do Sr. presidente pa;ra cam-
vzetal-o r11a proxima semana . ) 

Fica aid iada a discussão. 





SESSÃO DE 1 DE JULHO 

O SIR. ERIOO iOOE!LRO - ST. Presidente, no mesmo pr-0posit.c 2• Diecussíl.o 
em .que estive honte:m de pronuncia'l·-me com a maxima se-renidaclr do projecto 22, 
de animo e em linguagem, ·d•esornada ·embora, mas conv.eniente a 
homens de Estado, vou p'l.'oseguir no discurso interrompido por t e• 
dado a hora regimental . Antes de farei-o, porém, vejo-me na con-
tingencia de reclamar contra .a inexactidão do resumo de minha 
oração, como se acha exarada no Diario do Congresso, numero ·de 
hoje. O extracto da publicação official me attribue o seguinte con· 
ceito : ( l~) : "A Camara, pó de. por exemplo approvar o estado d" 
siti-0 e suspender os effeitos do decr eto de 12 de Abril. " Appello 
para os Srs. Deputados que hontem me honraram com a sua atten-
ção para que respondam se emitti ·esta conclusão, em contradição 
com a doutrina que expendi longamen te. Para que não s·e diga, 
algum dia, que publiquei discurso diverso do que pronunciei, vem 
a. tempo a rectificação. 

Disse hontem que a Camara tem dous alvitres a seguir no caso 
vertente: ·Ou confirmar o decreto de 12 de Abril, unico sobre que 
versa, a meu ver, a discussão, e, nesta hypothese, deve rejeitar o 
projecto de amnistia, inconciliavel com aqu ella .resolução; ou sus-
tar os effeitos do decreto de 12 el e Abril, podendo .esta resolução 
casar-se com a amnistia. immediatam ente ou posteriormente . Fo i 
este o enunciado d-0 meu pensamento, accrescentando que, -0om sus-
pender o Congresso os effeitos d-0 decreto de 12 de Abril, não vai 
nenhuma reprovação ãs medidas tomadas pelo Poder Executiv-0, 
PO'l'quanto, aio ·Poder Legislativo ellas pod.em se affigrnrar acertad•as , 
necessa.rias e urgentes na opportunidade em que foram decretaidas, 
entretanto, tendo cessado os motivos de ordem publica que as jus-
tificavam, não terem mais razão de ser. serem escusadas hoje em 

17 
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clia. (Apoiaclo s .) O mal entendido em que a Camara ·está, desloca 
rt questão do terreno ela conveniencia publica para o da confiança 
ao Governo, em contrari.o á 'i'ntelligencia da :Constituição. (.A.poia.-
clo's.) 

Interrompi a série de oonsiderações que fazia em defesa do 
comp'.Jrtam ento do Governo, attenta a gravidade dos factos de Abril, 
quando ia passar em r evista os artigos de accusação que a illustre 
minoTia tem formulad-o a torto e 'ª direito. 

Começou a illustre mirwria por censurar o d.igno Vice-Presi-
dente da Republica p.ela circumstancia de não ter incluido no bojo 
c'.a mensagem presid·encial o desconforme inquerito da fortaleza 
de Santa Cruz et reliqiLa. . Aquino a que o Presidente da Repubíic1 
está obrigado, nos termos do art. 80 § 3°, é tão sómente relatar, 
ncotivando-as, as m edi·das de excepção que houver.em sid·o tomadas. 
O:ra, po:r rnotivos não se •éntendem Utteralmente provas ju.ri-
dicas, documentos comprobatorios da criminalidade dos _ cidadãos 
alcançados pelas mefüdas ·de r.epressão; porem os moveis (<lo latim 
rn.over"'), a causa ori~nal da acçã0 do Gov.erno, a razão de or·dem 
publica que moveu o ·Poder Executivo ·a d·ecretar o estado de sitio, 
etc. 

·Essa censura é destituída d•e fundamento ainda p.ela conside-
ração de que a mensp.gem presidencial concluiu offereoendo-se o 
>Governo •a dar a:o Con&'r.esso qua:ntos ·esclaT·ecimentos exi.gisse; como 
de faoto, assim que o Sena,d0 ·os requisitou, foram-lhe pr.esentes os 
documentos colligidos pel-0 -Governo a respei.to da conspiração de 
Abril. 

Sustenta erron·eall,l·ente a illustre mino.ria que os eff.ffitos do 
decreto de 12 de Ab.ri.l deviam cessar desde que o Poder Executivo 
suspendeu ·O de 10 do mesmo mez; por •Outras palavras, cessado o 
estadü de s1tio, os cidadãos detidos nas fo.rtal'ezas. ·desta Cap'ital .e os 
degreda,dos para as para.gen.s o .A>mawnas -deviam de s·er Testitui-
dos ª°' gozo pleno d-e seus direitos e .garantias. 

Sr. Presidente, a illustre minor.ia argumenta por aml:>igulda-
de, confundindo a iJI\posição das rep.ressões pessoaes, -que d.evem 
de ser decretadas dur-1mte o -estado de -sitio, com a -execução dessas 
med!dias, que não teem limites. de 1-0gar nem de tempo sinão os 
traça,dos pela ·Constituição. T·eem po.r limites ·de loga:r os confii.ns do 
territorio nacional. Teem por lim,ites de tempo aquelles que a 



segurança publica exigir, de conformidade com o criteri-0 do Pod.ei• 
Executivo, no .interva.Jlo das sessões legislativas, ou segundo a de· 
cisão do Poder Legislativo no acto ·de ajuizar sobre os aconteci-
mentos. 

A suspensão die garantias, em virtude da declaração do estad.:> 
de ·siUo, compreheude todos os cidaidãos que se acham no logrur 
onde se verifica commoção intestina, mas tão sómente os que ahi es· 
tiverem então; porém os cidadãos porventura alca.nça:d·os .pelas me. 
didas de .repressão não r.eaidquirem os direitos e garantias de que 
forem privados momentaneamente, pela ckcumstancia d:e serem 
degredados para qualquer ·Outro ponto do territor.io nacional, isento 
dos effeitos do estado ·de sitio. E assim como a d•eclaração do es-
tado de s~tio não deve acompanha.r os cidadãos para o logar de de-
gredo. afim de se manteT .a res·peito dos mesmos a &uspensão d e di-
reitos e garanti.as, assim tambem não se deve p.r-olongar o estad-0 
d.e sitio no logar ond•e se verificar a commoção intestina, uma vez 
r estabelecida a .ordem e a tranquillidad·e publicas, gI'aças á deten-
ção ou afastamento dos desordeiros. 

O que seria mais gravie: manter a Capital F0ederal .em estado 
de siUo ·de 10 de Abril a esta parte, conservar a população o.rdeira 
e laboriosa d·este grande centr.o ·de activi·daide sob a o.ppressão dessa 
medida extrema, afim de fazer .effectiva a prisão ou degredo die 
alguns cLda.dãos, por mais .qualificados que S·ejam, n<0 ·caso que 
a intelligencia d-0 art. 80 seja de facto aquella que a illustre mi· 
noria lhe em.piresta arg0uci<osairnente! (A.poiaàos.) E .o que d-i.ria d'1 
estabiHdade da \Republica o extrangeiro, informal(J.-o d'e •que, ·a des . 
. peito dasJlumeu·os•a.s furças da guarnição1,que o Goveimod1spõe na Car 
pital Federal, achava-se na dura conting.encia de manber, por ta.nto 
tempo, o estado de sitio ? 

Não. Sr. Presidente, não é essa a interpretação II'azoav·el da 
Constituição, como a mustve minoria argumenta. A impQlilcão d·e 
prisões e degredos deve de ser feita d-uJ:ante ·O estado die siti-o, em. 
quanto duTa o eclypse da Constituição n-o toca.nte .aos di>r·eitos e 
garantias do cidadão; p-orém a execução das medidas decretadas 
não tem limites. de log.aor ·sinão os confi>ns do territorio nacfonal, a 
de tempo sinão a.o criterio do Poder Executivo, sujeito á d·ecisão 
do Cüngresso; do contrario, .a Tepressão seria inexequivel, salv·o a 
hypothese do pr-olongamento do estado d1e sitio além do tempo stri-
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ctamente preciso para ,o rest!llbelecimento da ordem e .tranquilli-
dade publica... (apoiados, não a;poip,àos) e além do lagar onde 
se verificar a commoção interna, contra o que protestam a lettra 
e o espirita do art. 80 da Constituição. 

A éxecução das medidas d.e repressão pessoal cessam, a juízo 
a.o Poder Executivo, na ausencia do Congresso ou em virtude dE' 
decj.são do Poder Legislaüv-o no ensejo de ap!'ecial-as, dado qu.e 
o resta;belecimento d;a ordem s.eja uma reaHdade e não .haja -receio 
d.e que a restituição dos cidadãos presos ou desterrados ã commu-
nhão politica possa trazer novas perturbações da paz interna. 

Serã preciso, Sr. Presidente, que eu demonstre o erro crasso 
da illustre minoria, com pretender qu,e 1estado de sitio não é ex-
piressão equivalente ã de praça de guerra? Trouxe paora a t.ribuna. 
estes livros ve1'hos (designa11Jdo grandes volumes) para desman-
tela;r com seu auxiHo a argumentação dos meu contorarios 
neste particular; mas, como ningue.m se digna me contes-
tlllr, limitar.me-hei a reproduzir o que diz o bacamarte do 
Larousse (riso) : "E~tado de sitio ( ZeiirlO) •é essa situação ex-
trema em que o GovBrno é posto em tão grande per\.go, seja pela 
invasão do inimigo, SE)ja pelo receio de insurreição interior, que 
se vê forçado a concenirar todas as suas forças nas mã-0s da auto-
ridade militar, ·e applicar as leis marciaes aos insurgid-0s sorpren-
didos em aggressão fl1Lgrante contra si. Um dos primeiros effe1-
tos dia ·d·eclaração do ·f)stad:o de sH:io é a d,e extender a competen-
cia dos tribunaes militares aios indivíduos não militares". Eis ahi 
como se d·efiine o ,estado de sitio; como sy;nonymo d·e .praça de guerra 
é expressão consagrada pelo uso, conforme dizem todos os .trata-
distas de direito publipo. (Apoiados.) 

o SR. AUGUSTO DE FREITAS - Autores ha que sustentam não 
dever ser assim como V. Ex. dlz. 

O SR. ERico COELHO - Sei que entre alguns publicistais faz-se 
um movimento no sentido do estado d·e siüo não comprehender a 
suspensão de certos qireitos e garantias, inclusive o processo e 
julgamento do cidadão não militar pelos tribunaes civis; porém n1lo 
argumento com o direito a constituir · mas segundo a fórmula si· 
gnificativa da Constituição de 24 de Fevereiro; e, em falta da 
lei que regule o estado ·de sitio. considero esta expressão constitu-
cicmal oomo equ.fvalente ã de praça de guerra. 
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O Su. AuausTo DE FuEl'l'AS - Do que V. Ex. cliz couclue-se 
que o P.res·idente, na ausencia da lei, .pócle crear tribuuacs milita· 
res. 

O Sn. Emco Con:u-w - Não ha duvida que, tomando a;o p é da 
lettra a autorização constitucional. o Vice-Presidente da Republica 
pode:rá ter areado tri.bunaes militar·es em Abril do corrente anuo .e, 
dada a mesma oonjunctura, não havendo lei em contrario, poderf't 

creal-os de futuro. Entr,etanto, seja dito em abono do Governo, o 
Vice-Presidente da •Rep.ubl!ca não armou nenhuma junta militar 
afim de pr.ocessar e sentenciar summarlamente os nossos compa-
triotas, e estou certo de que jámais o fará. salvo se a lei autor!sar 
a tanto. 

O Sn . JuLio i:Jn: M1~SQUTTA - O Sr. Marechal Deodoro creou 
tribunal militar . 

O Sn. AuouS'l'O DJ<: FnEl'l.'AS (cZiriginclo·se ao Sr. Julio ele Mes-
qwi ·~ci) - Ninguem se defende com as miserias dos outros. 

O Sn. Emco GoELHo - Eu não louvarei ao Pres>aente da 
R epublica que, na falta de lei que r egule o et1tado d·e siU.o, esta-
beleça tribunaes mi.Jitares. Alludo á gravidade da situação, cin 
gindo-me aos termos frisantes da Constituição e segundo a opinilto 
accórde dos pubHcistas, ·para mostrn;r até que extremo de rigor 

o dlr.eito, chamado de necessidade, póde levar o Governa, no mo-
mento de suspend.er as garantias do cidadão, afim de salvar a 
ordem p.olitica. S. Elx. mesmo, o illustre representante da Balíia, 
no acto ele ju.strficar a indicação n. 7, articulou a conveniecia de 
su'star-<Se a ·execução elo decreto de 12 de Abril, para que a justiça 
Jledier,al pudesse ·ehiamar o•s cidaiclãios d·eitidos ou d-es.tenados 'ª pro-
cesso 'e julgamento. Como 'S. Ex., ·eu entendo que, dm·ante o estado ue 
si tio, a jus.tiça federal fica i·nhibicla de processar e julgar os ci· 
dadãos alcançados pelas medidas de repressão, pelo que está con-
signado na Constituição. • 

E não tendo o digno Vice-Presidente da Republica affectado 
a tribunal militar algum o processo e julgamento dos cidadãos in-
cul;pados nos acontecimentos d.e Abril, é claro que a execução do 
decr.eto ele 12 ele Abl'il ,adi.a aperuas o p1·ocedi.mento dos tribun•ass 

civis, longe de sig.nificaT a revogação desta garantia constitucional 
elos cidadãos. 

MettL1me 'ª fal)oar em ·esta.do d·e sitio, com o seu caractei· ele 
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sevel'id.ade, não tanto par.a sustentrur a conv•enienci•a de tr·ibunaes 
militares, mas para mostrar outro erro, o mais grave, em que a 
illustT·e maioé!"ia tem Q·eincidid·O pe1'o orgão do festejado orador· da 
P.arahyba do Norte, 'ª ·f'Yaber .que. co'IIl •a suspensão de direitos e 
garantias, dev·erse entend•er ap.enas os direitos do homem (·esse 
pouco). .salvas as .immiuni·dades dos Senador·es e Deputados; de 
mod·o, qu'e as garantias do cidadão é •o menos, privilegf.os parla-
mentares é o mais ! 

Essa distincção será consentanea com a igualdade dos cida-
dãos, fundamento por •excellencia d•o regimen .r,epubíicano ? Flor.te 
absurdo! 

o SR ' CASSIANO DO NASCIMENTO - . A immunidade parlamentar 
subsiste; não fica suspensa co'IIlo as garantias indiyiduaes. 

O SR. ERico G0Err .. 1w - A Constituição não confere ao repre-
sentante da nação nem um privilegio absoluto s·obre os d•emaf.s ci-
d·adãJos, tão sómente l'he concede immunidad:es re1ativas ao :exercí-
cio ·do ma'I1dato legfalativo. INão o ti:;enta de ·culpa, e pena p.eJ.a c'f.rcum. 
stanoiJa d•e ser imemb110 •dip um l(J'Oder; •estiabeleoe e:iwepções .quanto á 
IJ'l'isãd e processo do mandatario •do p.ovo, o que depende do assenti. 
mento .da cas·a legislat'iv~,~.resp.ectiva, salvand•o, ·entretanto, o caso d~ 

flagmntel de\ lic'lio 'PO•r Cl'ime111íai:tiançavel, ·como lê ·o de cons•p-iiração. 
(Apoiados ) 

A illustre maioria ·flmpenhou-se ·em demonstrar por A+B que 
a Constituição, oonced11ndo immuni.dades ·parlamentar·es, pr.evê a 
hy.pothese do Presidente da ·Republica prender •ou degradar mem-
bros do Poder Legislativo, ageitando, na Cama:ra ou no Senado, 
maiorias de .occasião ·e, em ultima analys.e, impedindo que os d•e-
legad·OS da. naçãJo se P1ronunc1em contra s·eus actos. No cas·o em 
discussão, en,tend•e a minoria que o Congresso acha-se desfalcado 
como tribunal po'litico que tem de julgar 0 comportamento dó 
Vice-Presidente da Republica, e. portanto, a ausencia dos Senadores 
e Deputados, embora IJ.r.esos ·em flagrante de crime inafiançavel, 
não é admissível á vist;i, da Constituição, porquanto a responsabili-
dade do Vice-Presid•entE) da Republica está em causa e •esses mes-
mos que S. Ex. afastou do Congresso são os juizes dos seus actos. 

Dlgam,me: a prisãq em flagrante por cr.ime inafiançavel, como 
é o da conspiração, não suspende, ·ipso fcbcto, o e;>Qercicio do 'Qlan-
dato ? (A poiaclos. Protesto·s.) 
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O talentoso r.epresentante da Parahyba, cuja falta extranho, 
pois esperava que S. Ex. me honrasse com sua presença, p.revendo 
que forçosamenbe daria resposta ao seu discurso ... 

O SR. Auous'Do DE •FREITAS - Garanto a V. Ex. que o Sr. 
Epitacio Pessoa se !'etirou da sessão por mótiv·o cLe força malor; 
não com a intenção -de offender a V. Ex . 

O SR. ERroo CoELE!O - .. . o distinctissimo orador da minoria 
levou a sua argucia, tratando de demonstrar que as immunidades 
parlamentar.es não se suspencLem por força do .estado de sitio, como 
aco·ntece aos dir.eitos e garantias d.os cidadãios, miseras mortaes ... 
elev·ou-se nas .azas do raciocinio a ]!onto d·e incorrer no erro de 
logica denominacLo - ign.orancia do assumpto, o qual consiste em 
ap!'esentar, como argumento, circumstancia alheia á materia em 
eliscussãio. 

P·orque a Constituiçãio não p·ermitte que o numeno dos repre-
sentantes, no ·Senael.o, seja meuor ele tres para cada Estado; nem 
que a revisão da Gon.stituição possa ter logar neste se11ticLo, S. Ex. 
concluiu illo.gicamente que os Sena:dor.es não pod·em ser presos ·du 
degredados em circumstancia alg·uma. 

Uma cousa é, S.r. ·Presidente, a igualdade de representação dos 
Estados F.ederaes no Senado. materia sollre a qual nãio póde hav.er 
duvida .nem S·obre ·ella · v·ersar a revi·são ela Constituição de 24 de 
Fevereiro; outra cousa, é o exerci e.ia d·o mandato senatorial sujeito 
.a interrupçõe·s, po:r motivo ode molestia, e em casos cri·mes, seja a 
prisão em flagrante delicto, seja depoi!J do p.rocesso, precedend, 
a anuencia d·essa casa legislativa. 

A sophistaria de S. Ex. nos levaria á seguinte regra, com 
inversão dos nossos costumes parlamentares: o Senado jámais de-
veria cons•entir que nenhum dos seus m embros ficasse ,,m casa 
mesmo por do:ente. nem fosse J}rocessado ou preso, mesmo dada a 
hypothese do fl·agramte de!'icto, visto 'ª Gonstituiçãio não permittir 
que .a Teprnsentação dos Estados, no Senado, sej·a destacada de 
modo a)gum ... (Sussurro.) 

Vêde, Sr. Presid.entoe, a quanto obriga o espirita par.tidado! A 
logica ·dá nesse ·dispa~·ate. Da mesma sorte os imathematicos p0. 
d.em sustentar que dous •e dous não fazem quatro, mas vinte P 

doi·s. (Riso.) 
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Dahi proV'ém que S. Ex . , o Sr. representante da Parahyba, 
conferiu aos 1Senadores immunidades superla.tiva;s. De hoje em 
di·ante, SS. EEx. do Senado podem se gabar de que são, ma opi-
niã.o da minoroia desta casa, pessoas irr.esponsavei·s, i·nviolveis e sa-
gra;das (hilaridiade) e, emquanto durar o mandato representativo, 
podem attentar contra a Constituição, as leis e autoridades do pai::: 
impunemente . (Risos.) 

UMA voz - :Mesmo .durante o estado de sitio. 
O SR. ERico COELHO - O iilus.tre deputado, cu jos conoeitos estou 

ori.Ucando, figurou o caso de ·50, 100 ou mais representantes serem 
violentamente afastados do Congresso pelo Presidente da .H.epu-
blica, de mod-o a ficar o Poder Legislativo inhibido de funccionar 
e, por conseguinte, de f.iscalisar os actos do Poder J!l:lrecutivo, com· 
prehendida a attri•buição de processai-o e juigar os abusos da au-
toridade . .. 

o SR. FONSECA HERMES - Foi o que ene fez . 
O SR. Eruco COELHO - .. . e, dahi, •P. J;Jx. applioou o caso ao 

Congresso, com-o .si •Se 1veri1.icasse a mesmissim.a .d1fticuldaide, ·pela 
circumsta1ncia de terem stao pTesos .ou d•eportados alguns repre-
sen·tantes, aliás em numeTo que não impede o .Senado n·em a Ua-
mara de funccionarem, de julgarem acaso os crimes do Vice-J:'.resi-
dente da Republica. 

Em resposta ao .dtsthwto orador pela Pa:rahy·ba J.nverto os 
termos da sua hypothes·e. 1São agora 50, 100 ou mais Tep.resentantes, 
que esqueci.dos de que seu mandado é de paz, quer diz·er, a bem <la 
ord·em e 1prosperidad0e do paiz, que, em vez de p·orem co•bro aos 
abusos do Poder Exeputiv•o, pela palavra e pelo voto, sahem á 
rua, entram ipeloos quftr,teis e subleV'am as tropas da gu.arniçao, 
descem aos calabouços a aliciar os galés a troco de promess!ltS ou 
d·e dinheiro, alarma:m a sociedade com .boat-os aterradores, conspi-
0ram e, armados ou np,o, atroando os ares com gritos sediciosos, 
attentam contra a Pª2í inter.na na pessoa da primetra autoridaide 
da Republica. Que fará o P·oder Execuüvo '! (Mitito bem apoi.ados. 
Troca1n-se apartes pró e contra.) 

S.r. presidente, pa,I"a o caso .dos :a:busos do Poder .ll):irecutivo 
h.a ·remedia constituciqnal ; o processo e julgamento d-0 P.resid·ente 
da Republka, porém '{>ara o e.aso em que a minoria .elo Oongresso 
se torne facciosa, como resolver o Poder Ex·ecutivo que, ·na qual!-
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d11.de de d·ele'gaido do i)ovo, cumpre manter as !nstiotuições, a ordem, 
a tranquifüdade publica'! 

o S'R. CASSIANO DO NASCIMENTO - E' a .revolução nesse caso. 
O SR. ERrco CoELHo - E' a revornção, sim. J::l. Ex. previu a 

palav.r.a ,que eu ia ;pro,nuncíar. 
Tanto na hypothes·e ex,trema formulaida pelo ·Sr. rep•resentante 

da Parahy·ba, como na que eu acabo ide apresentaT ·em contracLícta 
á:quella, não •ha remedío constitucional. 

E' a revolução, e com a revolução 1não se argumenta. A revo-
lução é o imprevjsto, e para a révolução não se legisla. (Apoiad.os. 
Muito bem, muito bem.) 

No dia em que os memtbros do Congresso forem surprendLdos, 
seja conspiTand·o, seja a:ttentando com as armas na mão ou sem 
elJ.as con.tra a autoridaide do Presidente da Republica, 0pericterào o 
caracter de ·embaiixado·res da ·nação, de delegados 
sageiros da .paz e nãio da guerra intestina, e, roto 
elle a harmoni·a dos poderes, a revolução s·erá 
(Apoiados.) 

LMas é disso qu e se trata, 'Sr. presidemte ? 

do ·povo, d·e men-
o mandato e com 

uma real.idade. 

o SR. FONSECA HERMES - o V'ice-Pres1dente é caiusa de tudo 
isto. 

0 rSR. ERICO COELHO - Contra as in:!lracções da ConstLtuiçáo, 
S. Ex., o Sr. od·eputado pelo Ri·o de Janeiro. tem o remedío 0na pro-
pria Consituição. Promova .S. Ex. o pr0cesso do Vice·Presi>dente da 
Repll'blica, formulando em tempo a denuncia. Obrigue o marechal 
Floria.no P.eiX!oto a comparecer no Senaido, que é o jury de sen-
tença nos crimes de resp01nsa.bili,dade. Para -0 que não ha remedio, 
rep.ioto, 1Sr. pTesidente, é par.a o caso ·de deputados ou senaid.ores, 
em numero de impedi0r que o Poder Leg.islativo funccione, cons-ti-
.tuiorem facção ou coll!spira;rem ·oontra o Pode·r Executivo, quebrando 
a apregoada. ·harmonia constitucional. (Apo'iados. Protestos.) 

No memoravel discurso que na 'Sessão de l!7 de ma.io o Sr. re-
presentante ·da Parahyba protnunciou sobre os acontecimentos de 
a!bril, tS. Ex. apregoando a excellenoia das irmmunidades ;parlamen-
tares, como condiçãio •da i·n.depend-encia do Poder Legislativo, ao 
lado das qua.es os dir.ei•tos e garantiaJS do cidadão 1braziJ.eiro seria 
u:uateria de ·Somenos dmpo;rtancia., odisse (lendo) : "A theoria q·u,q 
aprendi e que vejo w11:iversalmente ensi1Wda como um cwgnia do 
àireilto constitucionai, é ([Ue o conce'ito jwridico àa suspensão de 
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garantiet.S, ronsagrnda. como niedida extrem,,:i à.e salv.ciçüo p·iibl ica. 
em qucisi toclas eis constilib·ições voli'tic;as, exvUoada e justifiocidri 
poi· todos bs public:ista.s. envolve apenas os direitos e libe1'dacl11s 
ineiividuaes, nqueLlas qiie cabem ao üidndão 1~a sua qualidade tle 
in·elividuo, e nci.o as immun·iclaeles qiie lhe cornpetem como m em-
br o de um voder p:J·litico. " 

E adeante accresc<:1ntou 1S. Ex. ( l enelo) : 
"Sr. presidente, ,d.lzia eu que o acto ela declaração elci esPaclo ele 

sitio atti.nge excltisiva1nent e os direitos indiviàuaes, aquelles que 
cabem aos i?'llcliviàuos como hornens. como 1nembros da comrnun,iclar 
ele soaial." 

Não quero cr<l'r, Sr. presi·dente, que seja i·sso, tudo quanto o ta-
lentoso representante da Parahy·ba apr endeu, compulsando as con-
stituiçóes democraticas de outros povos e os melhores tratadistas 
de direito .publ1ico, a ·proposi.to da .suspensão dos direitos e garam-
tias dos ci·dadão i:;. Não quero creir que seja essa doutrina 
v.enenosa que ·S. Ex. , esteja pro'Pinand·o á esperamçosa moci-
dade de P ernambuco, de.pois que foi despachado lente catheclra-
ti'co da faculdad e do R~cife . . . (Protestos dos l::lrs. OJi.veira Pinto e 
outros d·eputados.) 

Acr·edito, antes, ql.\e o illustre representante da Parahyba tem 
duas iopiniões: 'Uma, a verdadeira, para doutri.nar .a. mocidade aica-
demica, e outra, a er r onea,, para aguentrur-se na tJribuna da Ca-
mara; pois S. Ex. •certamen·te comp•r.ehende que influencia .perni-
ciosa não exerceria . . g;raças á magia da sua palav·ra, no animo dos 
jovens aicademicos i.nc\ltir-lhes a ambição de .Jograr esse IJllandato 
legislativo priv-iloeg;jado, com a segura;nça de desafogar impune-
mente as paixões 'Partidaria;s, o menosp·rezo pelos direitos do ·povo, 
pelas garantias do ctdadão ! 

O SR. AUGUS'l.10 DE lFRE:ITAS - Isso não está no seu discurso. 
o SR. EBico CoELHo - Mas são considerações que c1ecorrem da 

doutrina sustentada pelo i:llustre oTgão ·da minoria; comquanto eu 
<recC>Il!heça que tudo i·~so foi méra tirada .a.e opposição a todo o 
transe. 

Porque as constituições d·e alguns paizes crezam que a suspen-
~ão de gaTan'tias, em virtude do .estado de sitio, não comprehende 
certos direitos do cidadão, v1erbi gratia o de propriedade, exclue 
o resta:belecimento de ·penalidades caducas, etc., ·o acrgucioso argu-
menta,dor •da ·Para.hyba concluiu, aind.a iHogkamente, do partkular 
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·para o geral, que a:s immunidades parlamentares, são do numero 
desses direitos, dessas garaintias segradas .pela civilisação como as 
que se referem á ·pro.priedade, ·á familia e á vida do homem! 

Podia eu deixar pa;ssar sem replica semelhantes desproposi-
tos de arg•umentação d.o Sr . representante da Parahyba, Sr. presi-
dente? (Vozes. Muito bem.) 

Concedo, por hy.pothese, que a illustr.e minolI'ia tenha a razão 
de sua p.arte, isto é., que ·do exame dos d.ocumentos exhibidos ·velo 
Poder Executivo não s·e colli ja a criminalidade sendo de quatro ou 
cinco cidadãos dentre os detidos e degredados. 

Que concluir daihi? 
.Da deficienda de provas crimes contra o maior numero •dos 

cidadãos cl'etidos ou d'eg.ra:da:do·s, não .se deduz !ogica. juiiidica. e 
constitucionalmente a responsabilida:de do Vice-Presidente da >Re-
publica com abranger nas medidas de ·r epressão, d·ecretadas em oc-
casiã0 tão momentosa, cidadãos crimin·osos de facto e mais outros 
sobre os quaes recahiram suspeitais de connivencia na conspiração, 
tudo a titulo de me.dida suprema d e segu:rança ·publica. 

O •SR. OLIVEIRA PINTO - Então póde-se desterrar ex-informata 
consüi~nüiªí' 

O SR. Eruco COELHO - O rillustre iiepresentante do Rio de Ja-
neiro está oonfundindo, porque quer, medidas de segurança .publica 
com penalidades. 

As repressões autorisa:d.as n0 § 2° do art. 80 são do numero 
das medLdas que, tal seja a gravidade dos acontecimentos e urgen-
cia de remedial-os. podem recahir, acaso po:r erro de .apr1eciação, 
sobre pessoas sem cumplicidade rea:l na commoção interna, sem 
que daihi se deva ri:gorosaimente inferir a responsabilid.ade do ' Pre-
sidente da R epublica. A salvação da Republica - eis a lei su-
prema a que obedece 'º Poder Executivo. 

A todo tempo, porém, os cidadãos, porventura victimas da ar-
bitrariedade ou desorientação do gQverno .poderão a:rticular peran .. 
te a Caima:ra suas queixas, e taes sejam .as provas aliegadas con-
tra o Poder Executiv.o, nada impede que o Congresso proceda con-
tra o Vice-Presidente da R epublica. (Apoiados. :) 

Quer a iÚustr·e minOTia d·eduzir ·á força, 'Visto não encontrar 
dnournentos il"refragaveis contra o ·maior numero dos cidadãos in.-
digitados .pelo Vice-P.resid·ente da R epublica corno cons'Piradores, 
que não houve uma commoção na tarde de 10 de abril. que a con-
~piraçã0 annunci>ada com dia certo não emer·giu so'b a fórma de 
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manifestação pacífica ao bravo marechail Deodoro da Fonseca, con-
vertendo-se em movimento d·e deposição do Vice-Presidente da Re-
publica? Se:ría contrariar 0 que é do domínio publico. 

E' curiosa essa manifestação festiva ao ex-Presidente da Re-
publica, a despeito de ser gravíssimo o seu estado de saude, que se 
transformou inopinadamente em mamifestação aggressiva ao Vice-
Presídente da a.=tepublica. 

Entretanto, a brava minoria protesta que não houve conspi-
ração; que não houv·e sedição; que os discursos sediciosos, pronun-
ciados da janella da resídencia do marechal Deodoro da Fonseca, 
for,am hríncadeíra. . . que redundou apenas em uma arruaça; em 
summa, tudo não passou de um festefo promovido pelo alto com-
mercio, a proposito d-0 qual o Poder Executivo tratou de exercer 
vinganças pessoaes ! ! ! (Ri8'0.) 

o SR. FONSECA HERMES - Não passou -<Í<e uma cilada d-0 Vice-
Presidente da Republica. 

O 1SR. ERrco COELHO - Até hoje não se sabe a-0 certo si a ma-
n ifestaÇão ao marechail Deodo.ro da F-0nseca, que, na tarde de 10 
d·e abril, se achava rais vascas da morte, foi do alto comm~rcio 
ou da gente baixa do ensiiliamento . A manif.estação de apreço, que 
degenerou em manifestação de desapreço, indo de caisa do bravo 
marechal ex-Pr·esidente da Republica par.a a d-0 não menos bravo 
Vice-Presidente effecfivo da Republica, explica-se, na opi'llião do 
illustre representante do Ri-0 de Janeiro, que acaba de honrar-me 
com seu aparte, por uma cilada arranjada pelo governo. 

O facto é, Sr. presid-ente, que cilada -0u não dos manifestantes 
do mareahal :Oeodorn da Fonseca pegaram na isca. (Hilaridade. . ) 

O digno secr.etarfo geral do governo provisorio ... 
O SR. F-0NSECA I)[ERMES - Cargo que em nada me deshonra. 
O SR. Emco COELHO - Não foi com intenção de off.ender a 

S. Ex. que lhe dei esse título; mas, si o qualificativo o offende 
de qualquer maneira, retiro-o . 

. o SR. F-0NSEOA ·IfERMES - Julguei pelo tom com que V. Ex. 
profe riu. 

O SR. ERICo CoE~Ho - Orede-'m e, Sr. presidente! Sou incapaz 
de offender a n·inguern, a faso me obrigam meus princípios de edu-
cação; o que não me priva de atacar as personagens politicas co-
mo entendo. (ApoillãOs.) 

O .Sr. representaµte pelo Rio de Janeiro subiu á tríbu'!la para 
fazer a descripção -011 manifestação promovida pelo alt-0 oommer-
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cio, na ta~·d·e de 10 de a:bril ao ex-P·residente da Republica in ar-
t'iculo morti&, assim como nos fez anteriormente o histori·oo da in-
surreição ·do povo fluminense, cada qual a seu modo. Pelo que 
tenho visto, S. Ex. anda muito bem informado em matsria de in-
surreições, comipirações e sedtções ... visto {;Omo tem viudo á tri-
buna explicar os acontecimentos o mais detalhadamente possivel. 

o S1i. FONSECA HERMES - Lsso PTOVa que acompanho 'ÜS acon-
tecimentos poliUcos do meu .paiz. 

O SR. Eruco CoELHo - E acompainha-os tão de pert-o que cos-
tuma trazer a d1scussão até seu testemunho pr.esencial. 

S. Ex. que é o chronista das arruaças, sedições e conspirações 
d·esta quadra, contou-nos a proposito da manifestação feita ao bra-
vo marechal Deodoro da Fonseca, uma historia realmente interes-
sante; a saber, de um homem que Slll".d iu das trevas, ·entrou por 
uma porta e sahiu .por -outra da casa de r·esidencia do manifestado, 
llomem de capa preta que ninguem sabe donde chegou nem para 
onde foi, mas que aUrou, em plena manifestação pacifica, a nova 
de que o bravo gen:eral Clarindo de Queiroz .estava a frente de ba-
talhões rev.oltad·os contra a autoridade do Vice-Presidente da Re-
publica .. . E foi dahi, que os manifestantes do marechal Deodoro 
da Fonseca pegaram na isca do marechal Floriano Peixoto, pois o 
homem não era o>utro s.inão um esbirro do gov.:rno, e toda essa 
gente pacifica, com representantes da nação e mHitares á frente, 
sahiu á rua, atroando os ares não com saudações ao ex-'Presidente 
da Repu·blica moribundo, mas com gritos sediciosos contra o Vice-
Presi.dente da Republica, que os aguardava, disposto a todas as 
extremidades, em frente dos quarteis, cercado de populares. 
( ApUiados, muito bem. ) 

A anedocta do hom.em d:a capa pr.eta, da coTuspi:ração de 10 de 
abril, me traz á memoria o caso não menos ridicu1o - do homem 
alto , barbado, de chapéo Chile da revolta militar de 18 de dezem-
bro de rn89, no quartel d·e S. Ohristovão. (Hilar'iclacle.) a fantasia 
popular romantisou o homem do chapéo de Chile, ora sob o aspecto 
do sebastianista qu e a troco de dinheiro subordinara a tropa, ora 
sob a feição de um emissario do pro.prio governo provisori.o que a 
proposito do prnunciamento dessa brigada em hostilidade a Re-
publica, armara motivo para justificar a deportação do illustri;> 
Visconde de Ou·ro Preto e outros pr.o-homens do Imperio. 

Abalançaram-se até a dar ao homem do chapéo de Chile o 
nome de . •um dos nossos di.gTuos companheiros de representação, il-
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lustr·e d eputado pelo Estado do Maranhão. No entanto, S!I'. pr.esi-
den:te, verificada a historia, soube-se que o ihomem a1'to, bar.bado, 
do chapéo d•e Chile, era o dir·ector pr.esidente da CompanMa Ferro 
Carril d·e S. Christovão, um dos meus melhores amigos, cidadão 
respeitabilissimo, incapaz de conspi.rar por espirito de escola ·poli-
tica, a qual é a do pr·eclaro .Sr. Paulino J.osé Soares de Souza ... 
(riso) que aindava naqu·elles dias pelas immediações do quartel de 
S. Christovão, no ·interesse da dita Companhia Ferro Carril. 
(Riso.) 

10 digno .secretario .g.eral do governo provi.sorio recordando-se 
do episodio do homem ão chapéo d)f3 OMLe, inv.entou o hOfmem da 
capa preta, protogonista da par11tomima traidorra do governo, .en-
carregaido de attra:h1r, como S. Ex. o disse .. os manifestantes do 
marechal Deodoro a0 flagrante delicto d·e sedição. O homem da 
capa preta, que entrou por uma janella e sahiu por outra, repre-
senta, na sedição de 10 de abril, segundo a versão de S. Ex., o 
mesmo. papel de esbir:ro do governo provisorio, que a hniaginação 
popular descobriu no homern do chapéo de Ohiie, afim d.e justifi-
car a deportação de 

1
alguns altos peir.sonaigens do- imperio. (Apoi-

ado~. M·uito bem .t) 
O Sr. d·ep•utrudo pelo Rio de Jaueiro denominou p.antomlma 

traiçoeira ao procedirpento do governo na ta:rde do dia 10 ·de ·abril. 
Que nome havemos ~e dar, Sr. Presidente, á manifestação festiv•a 
promovida pelo alto çommercio. . . e realizada pela gente baixa do 
ensilhamento ao bravo marechal ex-Presidente da Republica ... ? 

U:M •SR. DicPUTAnp - E que foi sempTe uma victima de seus 
falsos amigos . 

O SR. Emco CoEr.Ho - Mainifestação qu e redundou em sedição 
füagrante' 

.Sr. presidente ainda hoje ha quem ponha em duvida si o 
pronunciamento ·da cla sse militar em 15 de novembro de 188!:1 
tinha por fim a declllração da Repu.blica ! Ha quem pe.nse erron·ea-
mente que esse movjmento visava ap·enias aiperur o partido liberal 
das posições governawentaes. ·Ai·nda não se fez a verdade historica 
sobre se que.m fez a Republica foi o l·egenda:r io Benjamin Constant 
com o escola superj.o:r d·e .guerra. ou se foi o marecllal Deodoro 
da Fonseca ajudado p·elo ma;rechal <Floriano P.ei:x,oto, fünalmente. 
se foi .Qui·nti110 Bocayuva, graçais á pTopa:ganda ... 

o SR. AUGUSTO D]\: FREITAS - Foi o Sr. visconde de Ouro Preto. 
o SR. ERrco COELHO - Pois,se a respeito d·e um ,aicontecimento 
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que estava na previsão de muita gente sensata, para o qual as 
classes civil e militar trabal'havam de commum accôrdo, realizado 
com pleno conhecimento de suas peripecias pela população inteira 
desta capital, a verdade historica não parece de facil apu.ração, 
como s·erá possivel alambicaT a intriga tenebrosa, inclusive o in-
cidente do homem da capa preta, da conspiração de aibril, urd'ida 
simultan°amrnte aqui e em varios Estados da Republica? 

Permitta a Camara que lhe conte um episodio da batalha de 
Solferino, tal qual r cfE:re d'Harcourt (lê): "•Foi no dia seguinte ao 
da ·batalha. Nós estavam os ainda sobre a colina onde a Juta ter_ 
minara na vesp·era . O marechal disse ao general, chefe do seu 
estado-maio.r, que submettesse á sua apreciação um projecto de 
re.Jatorio. O chefe do Estado-1Il1aior deu ordens a dous dos officiaes 
para redi•girem esse documento, cada qual pela sua parte. A cousa 
pairecia 11acil. Aibrangia-·se d·e um golpe de vi·sta o campo da ba-
talha . Todos os officiaes do •estado-.maior, que tinham transmitti-
do as ordens do marechal, achavam-se ah.i reunidos. Estava-se 
na fonte dos esclar·ecimentos mais completos e mais certos. Cada 
official redigiu srn relatorio em consciencia, poTéni, quando foram 
apresentados ao chefe no estado.maior, este prorompeu em excla-
mações . 1P.retendia que os factos tinham se passado bem diversa-
mente : o inimigo estava então de frente e nã:o ã esquerda: o ini-
migo fôra precipitado pm· tal corpo de combatentes, mas não 
como constava da descripção , etc., etc. O caso foi que os pro-
jectos de rel.atorio foram r etocados inteiramente, segundo as indi-
cações rio chefe do estado-maior . Feitas as .rectificações, apresen. 
tou-se o relatorio ao maredhal Mac~Mahon. que, apenas lançou 
sobre ell e os oJ.hos, d·eclarou-o inexacto de p;rincipi.o a füm. 
Enganae.v·os Tedandamen.te, bra:dou ellie, Teca~·rlo-me peTfeitamente 
das minhas ordens •e do porque as expedi, etc .. etc." 

Or~, Sr. PTesid·ente, se pa:ra fazer ·a J.uz da verdade sobre 
uma batalha passada a claridde do dia, em um campo raso. que 
foi testemunhada, em todas as peripecias por pessoas intellígentes 
na materia, de cima de uma colina. € ~-edi·gida confo1'me as infor-
mações daiqu:enes mesmos que tomaram parte no encontro das 
armas as difficuldades fora.m .g.rMldes, variando a 11.preciação dos 
factos '.mais simples na appa.rencia; quantas versões desencontTadas 
não se podem 1bordar sobre a insurreição tTamad.a nas trevas, mas 
que emergi.u, no dia 10 d.e abril, so.b a forma de sedição, ou ~rruaça 
ou, melhor, man1ifestações festivas que. começando na ;res1fümcia 
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do ex~presidente dia •Reput>lica, tran&bordou em hosti!id.a;de att 
as visinhanças do palacio do gov·erno ? (Apoiados. ProteS:to•s.) 

.São esses os ·r-eparos que eu estava o'bTigado a fazer á chronica 
haibilmente arranjad:a pelo ,Sr. repr·esentante do oRj.o de J·aneiro, 
com relação aos acontecimentos .la:stimaveis de -abril. 

o SR. FONSECA HERMES dá um aparte. 
O ·SR. E&rco CEOLHO - Quanto ao discurso ·de S. Ex. nada direi 

por.que não o ouvi de começo a fim . Mas agora me acod·e ·ás re. 
mini·scencia uma cinmmstancia . Qu·an·cLo 'S. Ex. o·rava, encoutrei-
me, .ao transpor 'ª entr:ada d·este recinto, com um illustr•e Tepre-
seintante que senta-is.e nas banca:das da m inoria, a quem perguntei 
- Oonw vae ·o orador d·a opposição ? - Não vaie 1bem, respondeu-
me ·S. Ex., está confundindo rnedidas de repressã,o com pen·ali-
dades ... 

o SR. FONSECA HERMES - Foi o .g.overno quem confundiu. 
O SR. Emco 'COELHO - Nã,o se .agaste o Hlustre .deputado, pois 

quem disse ta l cousa foi 1Um .seu companheiro d·e opposição ao 
gov·en10. 

- Não va.e be:rn , ~epetiu •S . Ex .. e accrescentou - prurece que 
nunca leu a .constituição . . . (sussurro.) Isso me 1iez lembT.ar uma 
anecdota que m·e contaram ha pouoo tempo. Havia na Italia um 
homem de lettras, jqrnal-ista ·OU co.usa ·a:ssim, n:otavel sobr·etudo 
como espadachim. 1,evou a vida a pr.ovocar .duellos, a pretexto 
d·e affi<rmar que Ari-o~to era superior a T·ass-o . Quem sustenta:sse 
o contrario, tinha que medir as arma:s com eUe. T·eve 12 encontros 
po•r tão futil •motivo, sahindo incolome, mas deixando os adv.ersa .. 
rios bem cutila,dos. No 13° duelo, sempr·e em honr.a d·e Ariosto, 
fataUdade do numero 113, foi ferido mortalmente. 

Um amig que lhe s·ervira de testemunha daquella e das outras 
vezes, dissie-lhe a titljlo de consolação - Morres como um bravo, 
sob'retudo coher-ente. ·sempre sustentastes que Ariosto ·ei~a superior 
ao Ta.sso. O mo.ribmtdo, ]JOT\ém, em um ultimo .esforço, disse --
Pois., meu ·caro, a v.erdaide :é outr.a. eu .nunca H, nem Tasso nem 
Ariosto. (Hilar i!dVJ,à,e.) 

Não ·cjuero, ·com lj-PPlicar essa .anecdota 'ªº caso do illustre Sr. 
r.epres·enta.nte do Rio de Janeiro, concluir que S. Ex. descon•hece 
a Constituição do seu paiz, senão que 'S . Ex. •bate-se na trfüun•a 
como um valente . 

o .SR. FONSECA HERMES - Agraideço a V. Ex. e prnmetto daiqui 
em deante _ estudar a Constituição. 
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O SR. E1nco CoELIIo - Sr. presidente, com pezar advirto que 
nãio me foi p.reciso lançar mão a estas metralhadoras (apontanclo 
os 1.ivros que tem a seu lacloQ, .para fazer frente á illustre minoria. 
Todavia, como nesta qua.d<ra de bibliomania epidemica não fica 
b~m a 1nenhum orador rep.roduzir poucos auto.res estrangeiros, VQU 

citar um dos ma:is estupefacientes. . . (riso), Refiro-me a Confu-
cius, •Sr. presid·ente ( hilctriclacle). Confucius qu e passa por ser pae 
e mãe da civilisação no Celeste Imperio. 

Diz esse philosop:ho, que a m ente não tem segredo que a oon-
ducta não r evele. Isto é profundo! (riso) c applicavel á illustre 
minoria no caso vertente . 

A illustre minoria pouco se impor ta que os nossos compa-
triotas estejam sendo comidos pelos mosquitos elas margens do 
Amazonas ( hi lariclade) e que os cidadãos detidos nas fortaler.as 
desta bahia ·estejam vendo a. capital por um oculo. 

A preocoupação da mino.ria não é a prisão ou degredo dos 
oidadãos compromettillos na conspiração el e aibril. (Apoiculos. Pro-
t estos ela minoria.) 

A illustre minot!'ia opposicionista p.rincipiou exigindo do-
cumentos; na falta el e esclarecimentos ela mensagE·m presidencial, 
para, no papel de juiz imparcial. apreciar com a maxima isenção 
de espirita parrtidairio os mov eis do comportamento do governo. 
Si do exame dos documentos, declarou a illustre minoria pela voz 
do seu digno l eacler, ~-.esultasse o convencimento ela criminalidade 
dos cidadãos detidos ou degradados, ella seria a p.rimeira a pedir 
que so:bre eHes p ezasse a manopia ela justiça federal. 

Pouco depois a illustre minoria, antes que os dooum1m Los re-
quesi tados chegassem ao conhecime11 to ela Camara, pois tinham 
sido presentes a1J Senado, pret endia que, s em mais formalidades, 
se suspendessem os ·e-ffeitos elo decreto de 12 de ·abr il e se sub-
mettessem os detidos e desterrados á acção dos juízes ·e tribunaes 
federaes. isso sem t e.r ai<n·cla indagado, segundo os documentos que 
o Senado estava manuseando, si as medidas de r epressão decreta-
das p elo Poder Executivo deviam de ser mantidas pelo Congresso, 
a bem da ordem ·e tra.nquillidade p.ublica ! 

Por fim a illustre m~noria, examinados os papeis CJ:U e vieram 
do •Senado, abstrahindo ·das p-rovas crimes qu e reconhece existirem 
contra algl111.S ciclad&os. dentre os alcançados velo deoreto ele 12 
de abril, levanta-se paira bradar pela amnis~ia de todos, de todos, 

is' 
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S,r. presidente, a despeito de affkmar a ccriminalidade de alguns ! 
(Apoiados e não a-voiaclós.) 

'l ão é só isso. Sr. presidente, a evolução da minoria opposicio-
nista foi em poucos dias de uma rapidez pasmosa, exor'oiLante e 
incoherente. Da altura de juiz imparc:ial que exigia provas crimes 
contra quem quer que fofBe, descahiu dEsde logo a pJnto de ver-
berar a pessoa do Vice-Presidente da Republica qualificando-·o de 
trai·dor, tyra.nno, ·comediante, mal uco, emfim ! 

VOZES - Oh! 
O SR. Emco CoELHO - ST. presidente, Confacius não erra: a 

mente não tem segredos que a conducta não r evele. (Muito beni.) 
A preoccupação da illustre minoria, de conformidade com os 

rancores P.artidarios que 1SS. EEx. ·da üpposição trouxeram dos 
seus estados para esta assembMa, é a permanencia do 
rechal Floriano Peixoto na ViceJPresidencia da 
(.Apoiados, niuii:; -beni . ) 

bravo ma-
R epublica. 

10 que a illnstre minoria se esforça por conseguir é o desp1·es-
tigio do chefe do il:Joder Executivo. Para o que ella trabalha é 
desgotsar de qualqu er modo o brav·o marechal Flori.ano Peixoto 
afim de S. Ex. l'esiunar esse posto, hoje mais do nunca de sacrL 
ficios , e dahi ella gt)iTuclar -tse ás alturas d·o governo ela R epublica . 
(ApoiJ:ulos, cont esta9ões .) 

Essa é a preoccppação ·da mi·nol'ia d·esta casa. Essa é a ver-
dade, da qual o paiz inteiro carece ser informad'O. 

Acaso a illustTe minoria consiga os seus fins, ST. prcsi·dente, 
com a renuncia do ·bravo ·marechal Flo.Tiano Peiroto do alto car.go 
que o Cong.resso lhe designou, não sei depois delle quem, com o 
prt'stigio necessario para amparar a •Republi ca; não sei depois 
delle quem vi.rã. (_lpooj[!.dos, niiiito bein .) 

Esta é a minhlj. preoccupação como representante do povo e 
amigo sincero da instituição r epublicana. 

Caso a minoiria desta casa engrosse. caso se constitua em 
fac!;ão anti-igoveTnamental, caso promova uma CTise pa.r1amentar, 
caso saia de novo á rua para del)or o Vice-Presidente da Republica 
e, como quer sue seja, consiga seus intentos, não sei prever o .que 
acontecetrá, e isto me contrista. 

Estou P'r·eparndo vara assistir a tudo, n esta quadra de agita-
ções politica.s. de pla'Thos partidarios inconfessa veis. 

Na incerteza do dia de aman,hã, a permanen cia do bravo 
marf<:.1ia1 Fwr:.ano re:xoüo, na t-esua .U·o governo e a esperança que 
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resta a 'Illim como aos patriota·s, aos amigos leaes da Republica, 
desta Republica que foi sonho, aspiração vaga ela minba juven-
tude e hoj e, na idad e varonil, é paixão absoTvente de minha alm ~t 

e coração, Republica para o advento da qual concorri na esphera 
de minhas forças , e hoje não quizera t e.r vida paTa v·el-a por t erra ! 
(Muito bem, muito bem. Palmas nas galerias e tribunas. O 'Orador 
é f elicita.do por t•:;dos os deput ados presentes. ) 

Fica a ·discussãio adiada pela hora. 





SESSÃO DE 2 DE JULHO 
,,_'Í') 

.O S1t. JosE' MAIUANo (pela ordein) r equer o encerramento da Rcquerilllento 
de encerramei:r-

discussão· to <1• discussão 
.Procedendo-se á votação do I'equerimento de encerrament-0, ve-

rifica-se terem votado contra 59 e a favor 5'5 Sr.s. deputados . 
.O SR. PRESIDENTE - Não foi approvado o requerimento de en-

cerramento; vae continuar a 2• discussão do .projecto n. 22 A, re-
lativo á amnistia. 

O .SR. J-osE' MARIANO (p ela w-tLein) - Sr. presidente, não Queetão de 
quero absolutamente pôr em duvi.da o r·esultado da votação annun- ordem· 
ciad0 ·pela mesa, nem obr.igar a -caimara a n-enhuma retractação. 
Eu e os meus colleg·as, po.rêm, contámos .&8 votos a favor ... 

O SR. JoÃo LOPES - Então vamos adoptar a sua arithmetica . 
(Apartes.) 

ro SR. JosE' MARIANO - E·st-Ou collocando 'ª questão no · terreno 
da maior cordialidaide. Contámos 58 votos a favor e do lado con-
trario contámos 53 .ou 54. 

Pôde ser, Sr. pl'esiélente, que nós estivessemos e:n erro ; mas 
atbenta a gravidaide -da mate.ria, attendendo os nobres deputados a 
que não ha quem ignore que um momento d·e d-em-0.ra n·este debate 
não ·traz nenhum.a vantagem ·ri:Jai-s que não seja a exJübição qu e 
possamos fazer de oradores; ao passo que .cada minuto ê um anno 
de vida que se arranca aos infelizes ·desterrados; a.ttendendo a 
tudo isto poderia appellar mesmo para a g·enerosidade da camara. 
Si ha criminosos, çondemn.aie-os1 mas não .protellemos este debate. 
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O SR. FuuQUlM WimNECK - Discutir não é protellar. (A.partes.j 

O S1:. .TosE' MAH1ANO - Veio infelizmente, Sr. presidente, que 
ha paixões agitadas nes,ta questão. Para que ·este .dilema? O nobre 
CLeputado por S. Paul-o, por exemplo, tem i·nteresse em que .se 
faça exbibição de um bello talento paulista ... 

o ·SR. JULTO DE MESQUITA - Não apoiado . 

O SR. J osE' MA1lIAN·o. . . que ha de ter occasião ·de brilhar 
muito nesta casa; mas não façamos exhibições dessa ordem sobre 
os soffrimentos das victimas, sobre as dores dos ·dester~·ados. (Mui-
to bem; apartes. ) 

O SR. PRESmENTE - V. Ex. ,pediu a palavra pela ordem. 
O SR. JosE' MARIANO - Sim, senhor. F'aço· um appello a V. Ex. 

e á casa. Teremos occaisião de ,diiscu•tir a·inda o aissumpto em 3ª 
discussão. (A.partes.) Mas, si nós pedimos a inversão da OO'dem 
do dia, foi para aprovei.tar o numel'o existe•nte na casa, porque a 
materia está suffiC'ientemente discutida. 

o SR. BEVILACQUt - Para V . . Ex. põde se;r. 

O '8R. JosE' MARIAN·O - .A-O;JpeHo para tiTaT todas as duvidas 
a respetto 1desta vota?ão. E como a v-otação symbo·Hca traz sempre 
cootestação, sobretudo em materi·a desta .ordem, e como além dtsso 
já ha precé'dentes ent casos ·identico.s, peço a V . Ex . que consulte 
a casa sobre si con-cf'de a votaç~o nominal, oomo ::no&l.; de verll.!. -
cação. 

O fi3R. VlN'HAES (p ela orae·m) - Sr. presic'Lente, a Cama:ra, 
annuindo ao pedido d·o ·nobre -deputado 1por Pernaimbuco, annue á 
desmoralização d'a mesa .. (Apoiaclos e não apoia.aos. Apartes.) Tod.:• 
o deputaido .que votar por esse requeri.mente concede que a mesa 
proceda sem a devi·da cor.recção. (Muii!o bem, apoiaaos, co.ntesta-
ções.) 

O SR. AZEREDO (1º sear etario) - A mesa oontou o numer.o 
de votos pró e contra como .entendia ·de seu dever e repitiu o 
seu ·exame, ·daindo~se que na mesa ·dous -de seus me'lllbros votaram 
oelo ·encerr:amento . Já vê, pois, o reclamafilte, que a mesa não fer, 
JLais do que cumprir o .seu dever i'l!V·estigam·do si a votação estava 
o.u nã.o exada. 

Eu e .o meu colleg·a Sr. Paulo Guimarães verifkámos duas 
yeze;; a votação cujo ,r~sultad-o foi 55 votos COjltl,'\a e 59 ia fayo·r, 
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sendo que ahi está :incluso o voto c1.:i Dr. Lopes T-rovão, que en-
~rou no momento ·em que se V·erificava a votação. (Apartes, p?·o-
t es'/Jos.) 

O SR. P1wis10ENTE - A mesa procedeu á (lOntlagem dos vo.tos 
com o DlJa;ior esoTupulo e cui·daido, annunciando o r esultaido a que 
chegou. 

A mesa, portainto, cOIIlsid·era a viotação .find~a. Entretanto, o 
nobre depuitaido Tequer que 1Sa pToceda a uma nov·a votação. 

O SR. JosE' 'MAIUAN O - Votação nomin'al. 

O .SR. Vr "HAJ"s - Não póde ·ser acceito o requerimento. 
O Sl\. ALF'HEDO ELus - E' um il'equerimento desconisiderando 

a mesa. 

O SR. ZA llofA (p ela oniem ) - Sr. pr·eS'Ídente, 1admira~me qu e 
o !llobre .deputado Tepr.esentante de Pernambuco tão acostumado ás 
d.ecisões da me.sa, v.enha levantar neste momento esta questão. 

O 1SR. JosE' MARIANü - IDstou mal a,costumiado ·Com os preCB" 
dentes. 

O SR. ZAMA - Sr. presidente, permitta.1me a minoria dfaer-
lhe .que não 'Parece r·agular o ·Seu ,procedimento de se querer i.m· 
pôr •p eva violencia . ( Apk!iados e não apdiacios, prolJ.estos.) 

1Sr. presirderrte, nesta ca;sa ha tr:es mo.dos de vi0ta:r: o v.oto 
symbolfoo , o esoruünio secreto e a votação n.om1nal. A GamaTa 
não r equereu a votaçã·o nomi•nal nem o .escrutínio .secreto, po•I'tanto 
procedeu-se ã votação symbolica e esta votação foi 'Perfeitamente 
verifica;da pela .mes•a, ma;ndando \!. Ex . que 1se levantassem os que 
tinham vot~.do con·fra. Está .completa. po1'tanto, a v.otaçãxJ (apoia-
dos ) , !llão se pód·e proceder a mais na:da. E si 1Porv1en:tuil'a esta 
Oaimaira ousasse ... 

V•OZES - Oh! Oh! 
O ·SR. ZAMA - Nãio é oom IQl'/Js ! que se res'POil'de a um .re.pre-

sentainte da nação qu e não 0oui1da s inãio de cumprir o seu dever . 
( Apk:>icido, .mwito bem.) 

Qua.n.do d·igo ousasse é porque sei ia li!lgua que fallo. 
Si a OaJll·aira .ousa.sse votar por u1ma seguruda v.otação, s·eri1a. 

is·s.o a ·exautoraçãio 'a mais completia da mesa. (Apoiaaos e não 
apOfoÇlos, protestos.) 
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E o humi1d·e .representante da Bahia que sou, não se ·sujeitaria 
a e.sta votação, não concorreria pa,ra essa descomnd:eração e exau-
toTação da mesa. 

O SR. PRESIDENTE - A mesa está conven0ida de que a vo·tação 
que se fez é uim ~acto con1summado; nisso estã até certo ponto. de 
aocô.rc1o com :as observações d.o nobre deputado pela Bahia, certa 
de que a contagem annunciada é exacta . 
:Cabia, certa de qu e a contagem annunci.ada é exacta. 

Quer endo, porém, conceder um appello de si para a Ca.mara, 
vae subm eter ã sua decisão o pedido do nobre deputado por Per-
nambuco. 

O Sn. l:.vl:Al!COT.INO DE MorRA - I>sso é que é nobre da parte 
de V . Ex. 

O •SR. VINIIAES - E' nobre da parte do presidente, mas não o 
é da parte da mitnoria. 

o SR. BELLARMI XO DE MENOOXÇ'A - V. Ex. faça a sua bar-
J'E:tada, mas não venha aflfrontar. (Trocam-se outros apartes.) 

O Sn. JosE' iMAJUANXO (p ela or dem ) - Sr. presidente, apre-
sentando o requerimen~o qu e ha pouco fizemos eu e os meus col-
legas da minoria não prvemos intuitos menos nobres, porque não 
se pôde duvidar da .el!)vação dev istas e da abnegação de todos 
nós que tra,balhamos pela causa da .patria. 

Si é nobre, Sr. prl"s idente, o procedimento de V. Ex., appel -
la•ndo para a Camara i].fim .de dar-se uma r e0tificação na apura-
ção feita pela m esa, ei:itou certo de que V. Ex. tambem não du-
vida1iã um só 'instanta da nobreza dos intuitos da minoria. 

Pois, contento-me com que V. Ex., qu e representa a mais 
alta encarnação da Camara, não seja capaz de duvid ar da nobre-
za de intuitos e do patr iotismo da minoria n esta, como em outras 
questões. 

Desde qu e V. Ex., não olhando os precedffil.te.s, não v ~1ndo 

que invocava um pr : cedente firmativo, para pedir a votação no-
minal, appel!a para a Camara. como qu e pedindo a confirma.ção 
da sua solidariedade com á mesa, declaro que não foi com ess!:' 
fim qu e a.presentei o requ erimento de votação nominal. 

P ela minha parte e por meus nobres coll egas, nã.o posso dar 
á Camara testemunho ma is elevado dos nossos i·ntuitos, pedindo 
votação nominal, sinão d 0 sis.tind·O do m eu r equerim ent'.J . . . (Mui-
to b ern; muito bem.) 

O SR. 'ZA Ní A - A:gpra tem os meus applausos. 
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O SR. JosE' MAIUANNO ... e só f::.ço votos para que a Camara 
nesta questão, que podia mover-lhe o coração e ferir-lhe a pie-
c'!ade .. . 

VozEs - Oh! oh! 
O 1S11. JosE' MARIANNO - Os nobres deputados pódem ser um 

pouco mais tolerantes. (Pausa.) 

Si nesta questão, disse eu, a nobre maioria chegou a duvi-
dar dos motivos que tivemos para pedir a verificação da votação, 
faço votos para que a 'Camara nunca mais firme precedente con-
trario. 

Ul\I :SR. DEPUTADO 
(Apoiados.) 

Resultado liquido-tres horas perdidas. 

E' annunciada de novo a continuaçã!l da discussão do proje- Continua a z,. 
cto n. 22 A, relativo á amnistia e á approvação dos actos do go- discu~stto do 

projecto 22. verno referentes aos acontecimentos de 10 de abril deste anno. 
E' lido, apoiado e en.tra conjunctamente em discussão o se-

gudnte emenda aditiva: 

Accrescente-se: 
A1't. Ficam igualmente amnistiados os sentenciados e as 

praças de ·pret implicadas na r evolta das fortal ezas de Santa Cruz 
,_ Lage, no dia 19 de janeiro do corrente anno. 

Sala das sessões, 2 de julho de 1892. - Oliveira Valladão. 

O SR. J1JLIO DE MESQUITA lembra que ora l'he cabe fal-
lar pela .primeira vez na assembléa dos depu.tado-s de sua terra. 

Tem a inestimavel fortuna de ver .que antecipadamente es-
tão desfeitas quasi todas as difii<culdades com que teria de luctar. 
Entra por conseguinte no debate com a vantagem de ter o cami-
nho a percorrer já esclarecido pela vivissima luz que veiu, tanto 
do magistral parecer da commissão de constituição e justiça, 
como do esplendido discurso do eminente r epublicano que a com-
missão acaba de ouvir na presente discussão. 

Tem a amparai-o a attenção sympathica da maioria da casa, 
mas, apezar de que é assim, amendronta o receio de que ao sen-
tar-se os seus chefes não encontrem mais nada que levar a conta 
de seus serviços á Republica, senão as boas intenções com que ora 
vem á tribuna da Camara. 

Emeuda ao 
projecto. 
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Antes de começar as observações que vae fazer t em o maior 
prazer em declarar bem alto que é amigo dedicado do homem 
honesto e patriota a cujas mães estã entregue o goven10 do nosso 
palz. 

Pede á Ol}posição que proceda para com o orador ·P ' lo m esmo 
modo por que elle procedeu para com o nobre deputado pela Pa-
ra.hy.ba. 

Passa a traçar p plano rque ha de seguir no seu d~scurso. 
Primeiro, •provará que não ha nada mais ·falso do que a dou-

tri>na sustentada pela minoria ·ele que a Gamara póde conceder 
a amnistia amtes de julgar os actos do marechal Floriano Peixoto, 
durante o estado de siUo; de·pois ha de provar que são igualmen-
te? falsas as do•utrinas constitucionaes em que o .nobre deputado 
pela Parahyba se bas e·ou .para sus.tentar a inconstitucionalidade 
do estado de sitio decretado pelo Vice-Presidente da Republica. 

Por ultimo, descerã, ainda que a contra gosto, ao Jabyr-intho 
n egro, frio, Tegelante das provas da conspiração de 10 de abril e 
da revoHa de Sa111ta Cruz. 

Sustenta que a ai:nnistia não póde ser concedi•da sem o julga-
mento dos actos do executivo. A Oonstituição, no art. 34. ~ ?,j. 
E·stabclece que é de privativa attribuição do Congressc decretar o 
estado de sitio; naausencia do Congresso, por uma especie de 
i1,tervenção, exerce E\SSa attribuição o Presidente da R epublica, 
obrigado, porém, a r Ellatar, ~notivando-a>S, as medidas de excepção 
que houver decretado em beneficio da nação. 

1Sendo assim si é exacto que a faculdade d ~ declarar o estado 
de sitio consUtue uma aittribuição do Congresso Naciona.l, corno 
é que os nobres deputados da minori•a querem hoje desisür do 
direito qu J teem de tomar CG'ntas dos actos do Presider.te da 
Hepublica? 

Dirão talvez que ninguem se des•pe deste dkeito. e que :ião 
" querem s ~·não adiar. Mas admira que a mi•noria, tão ciosa das 
;,uas attribuições, se queira agora curvar aos actos do executivo 
adiando o julgamento do processo e cuidando ap3nas de pôr em 
liberdade os presos .ppliticos de 10 e 12 de abril. 

A amnistia é uma m odida accentuadaJlll·e•nte política; appa-
rece qua.si sempre n11quelle período d e tTanquillidad·e que succe-
de aos grandes abalos politicos, nos quaes o Poder E xecutivo pó-
de dispor do r ecurso excepcional da declaração do estado de sitio . 
J'o:r çcmr;;eguin te, a Çamara precisa jul~ar pri:tµeiro, pelas pro-
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vas submetidas ao seu ·exame, si a culp:otbiHdacle dos ·presos polili-
cos, si a natureza da conspiração é tal que a volta cl o·s pr ' sos } 
desterrados possa de novo pôr em perigo a se'gura•nça da nação. 

A amniostia a·ppar ece qua.ndo a paz está inteiramente fir-
mada. 

S em examinar os motivos em que se baseou o Presidente ela. 
Republica durante o estado de sitio, a Cãmara não sa,be s i urna 
nova commoção vae emergir á chegada daquelles individues a · 
qu em o Poder Ex•ecutivo julgou n ec: ss2. ri·o desterrar para lon-
ginquos pontos do t erritorio nacional. 

·Supponha-se que o Cc•ngresso, como o quiz erradam ente o 
Senado, conced ~ primeiro a amnistia e depois en·tão procede ao 
julgamento elos actos poliUcos do Presidente da RepubHca. 

Em uma hypo t;hesc o Congresso r eco11h€ce qu e houve com-
m8ção intestina, que as m edidas tomadas foram con stitu c i ona~s 

E• que não ha inco·nveniente em r estituir á liiberdad e os presos 
poJi.ticos •e deste r rados; ahi, a prévia cO'ncessão el e amnistia não 
waria r esultados fun estos. 

IMas, em outra hypothese, si o Congresso r econhecer que h ou-
ve commoção intestina e foram constitucionaes os actos do Poder 
liJxecutivo, .mas ha grave inconveni«mte em conse11tir na liberda-
de elos pres~s poli.Ucos, como corrigiria o Congr :sso o erro de 
haver '.P r eviamente concedido a amni stia a esses presos, deixa•n-
do que ·elles para aqu i viess.em pôr em per igo a ordem publica? 

Ha ou tra hypothese ainda: é a de não ter hav·ido commoção 
intestina, e ser nulla a culpabilidade dos presos politicos. 

Nesse caso, a amnis.tia, além de ser um erro, traria a inda a 
intervenção do Poder Judiciario r·eclamada pelos proprios presos 
politicos, para a affirmação da sua innocenci.a. Amnistia não é 
absolvição e elles exigiram por certo que fosse solemnem ente re-
parada a offensa fei.ta á sua honra. 

Passa a •tratar da constitucionalidad•e da declaração do es-
tado de sitio . R eal.mente, como se tem affirmado, o estado de s i-
tio é uma m edida de r epressão uos Estados Unidos do Norte. Mas 
nos Es tados Unidos do Brazil é uma medida preventiva. E sse é 
que é o espírito da nossa Constituição. A Constituição dos Es-
tados Unidos ei;tabelec~ que se susp ~nde1•.á o direito de habeas· 
corpus em cas<a de r ebelião; a ConstHuição brasileira não trata 
·nem c~e rebellião nem das sup.pres9ão de uma i;;ó garantJia . Aqui 
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suspenderam-se todas as garanti-as constitucionaw na .emergencia 
d0 commoção intestina. 

No Brazil o estado de sitio não é medida de repressão contra 
pessoas, é medi·da d>e repressão con.tra factos. 

Emergencia ãe commoção não é a commoção na rua, é a 
commoção emergindo. 

1Fo•i o que se deu em 10 de abril; dahi a constitucionalidade 
dos actos do Poder Executivo. 

Uma prova de .que •nada valem os argumentos .da minoria, é 
que o ex·ecutivo, si não estivese reuni•do o Congresso, poderia ter 
decuetado o es tado de sitio para Matto Grosso e para o Rio Gran-
d1e do Sul, durante os ul.timos acontecimentos ahi o·ccorridos, ap~ 
zar de que elles nã:o abalaram as instituiçõ·es republicanas. 

O ·SR. PRESIDENTE lembra ao nobre deputado por S. Paulo que 
?-caba de dar a hora final da s~ssão . . s. Ex., caso .pr.::tenda conti-
nuar o seu dis'Curso, poderá liervir-se do pl'ecedentc estabelecido 
para com outros membros da Camara. 

O .SR. Juuo DE MEspurrA acceita o adiamento do r esto do seu 
discurso . S•E.'llte-se fatif ado e não poderia conünuar neste mo-
mento. 

Na proxima sessão provará que foi constitucional o acto do 
Sr. Vice-Presiden te da Republica decr etando o es•tado de sitio 
porque, si• no Bra.zil não houve grave commoção intestina, houve 
uma t ~ntativa d·e consp iração, de conspiraGão qu·e fa1'hou ridícula 
·e cov·ardemente, mas que em todo caso existiu. (Apoia.elos, ?nuito 
bem. palrnas nas galeria&. o oraclor 6 muito f eli cit.aclo .. ) 

Fica adiada a discµssão pela hora. 
Veem á mesa as seguintes declarações: 

Declarações. Declaro que votei contra o r equerimento relativo ao encera-
mento da 2" discussão do projecto que approva ·O ·Pstado de siti·:i 
e concede a amn•i·stia aos •presos e desterrad·os politicos . 

Sala das sessões, 2 de jul.ho de 1892 . - Brasilio elos Santos. 

Declaro qu ~ votei contra todos os pedidos da demissão for-
r.1ulados pelos dignos qe.putado·s da minoria que fazem parte d:;i. 
c:immissão . 

Sala da$ sessões, 2 de julho de 1892. - B elarmino Cariieiro. 



SESSÃO DE 4 DE JULHO 

Emenda ao projecto lll. 22. 
Art. 1.0 substitua-se pelo seguinte: 
E' conoedida amnistia: 
I. A todos os cidadãos implicados nos acontecimentos que 

mo·tivaram o decreto ex•ecu.tivo de 10 da abril deste anno, decla-
rando em estado de sitio a CapHal F ederal. 

II. A todos os que dil,ecta ou indirectamente tomaram parte 
na r evolta das !fortalezas da Lage e .San.ta Cruz -em 19 de janeiro 
c't este anuo, qua:nto aos crimes sóm ente que estiv er em ligados 3 

este movimento. 
Sala das .sessões, 4 de julho de 1892. 

Projecto n. 22, ·enviado pelo \Sen ado. 
Art. .addHivo ( (}nde convier.) . 

Severino Vieirct. 

Fica .approvado, nos termos do art. 34, § 21, e do art. 80 
da Constituição FedP.ral, o decreto de 10 de abril do corrente an-
no, -expedido pelo Poder Executivo, declarando em estado de sitio 
a Capital Federal. 

Sala das sessões, 4 d•e julho de 1892. - Severino Vieirct. 

Emendas ao 
projecto 22. 

O 1SR. JULIO DE MIDSQUITA é obrigado a resumir as con-
. 2• Discussão 

sid erações que ainda .tem a fazer; comtudo, ·por mais breve que do projecto 22. 
deseje .ser, mão ipóde dei·xar de fazer uma r ecapitulação da parte 
do seu d!scurso proferido ante-hontem . 
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Quando ante-hontem foi interrompido pela hora, dizia que no 
Brazil o estado de sitio é uma medida preventiva, o que não quer 
dizer que tambem não seja repir.essiva. PaTa que o Congresso ou 
o Presi·dente da Republica o possa adoptar, não é necessario que 
haja !'evolução a reprimir, basta que haja commoção-. E def-inin-
do o que é ciommoção ·disse que ·esta, si póde oo-1exisür com a re-
volução, si póde ser a ·sua consequencia, póde tambem antecedei-a 
de perto ou á distancia, pód·e ser um indido, ou apenas um sym-
ptoma precursor. 

Não se declarou adepto da doutrina que a Constituição consa-
gra; ao contraTio, disse que el'la :feria profundamente a tendencia 
eminentemente liberal do seu espirHo . · Justificou-a pela gravidade 
exce.pcional da occasião em que a Constituição foi votada, gravi-
dade que aiond.a não se extinguiu, pois que o pai·z ainda está em 
p Griodo de organisação e portanto caraJCteri·sticamente revolucio-
naria; mas accrescen·tou que todos tinham de se submetter a ella, 
visto que é lei ·e em face da. lei' é que se tem de avaliar os actos 
do Presidente da Repuplica. 

Disse mais que a 10 de a:bril tinha havido mais do que uma 
com moção; naquelLe difl não só o governo, mas todos os braziJ.ei-
ros se convenceram de que era realmente vel'dade o que se mur-
murava por tod-0s os cantos da cidade, por todos os cantos do 
paiz, isto é, que se tr:tmou um.a conspiração. 

A .opposição, p·ara jusUficar o seu voto de r eprovação aos 
actos do marechal Floriano Peixoto, t em de 'negar que a desco-
berta de um começo de revolução não produz profundo abalo na 
sociedade. 

Resta-lhe provar ~ i houve conspiração e começo de revolu-
ção . E' o que passa a fazer por um verdadeiro luxo de advogado 
que se sente firme no terl'eno que pisa. 

Ri.gorosamente, o que precisava •provar era apenas que tinha 
havido commoção, e para isso não precisava fazer mais do que 
trazer os jorna:es de 11 de abril desta capital e de todos os Esta· 
dos. A imprensa, que é inimiga a:cerrima da-s vlolencias do gov.er-
no, no dia 11 quast ll'U'animemente applaudiu as medidas ·energi. 
cas tomadas pelo marechal Floriano, e alguns j.orn.aes chegaram, 
patrioticamente, a incitai-o a que se mantiY.esse com .firmeza rra 
altura da situação gravi.s:sima em que o paiz se aC1hava. 



279 

Acha que as provas enviada;s pelo governo já de si são im-
portantes para demonstrar o ponto capHal do seu direito, isto é, 
que houv e CC'nspiração e começo de revolução; mas, acha tamb :m 
que houve deploravel desleixo no colligir essas provas. 

Para .provar que houve conspiraç;ão basta o testemunho pes-
soal do nobre deputado pela Parahyba, o qual d·eu .por provado 
que houve uma conspiração, não para rebentar a 10, .mas para 
mais ta;rd·e. A circumsbancia do t~mpo pouco importa, não impor-
ta, não altera a essencia do facto. 

Depois de ligeira referencia ao movimento r evolucionario de 
15 de novembro passa a expor uma ssria enorme c1e factos inti-
mamente ligados com o i·ntuito de deixar fóra de toda a duvida 
que houve verdad·eiTo começo de Tevolução, que seria tre-
menda explosão contra o governo do marechal Floriano, si, in-
d.epen.dente da vontade das conspiradores, não .tivessem occorrido 
circumstancias contrarias ao seu plano. 

Os membros da minoria qualificam os acontecimentos de 10 
de abril como arruaQa, deprimindo assim áquenes que pretendem 
tlefunder, pois ser arruaceiro abate e ser revolucionario nobilita. 

Para justificar a decretação a.o estado de sitio, o orador, di-
v.idi'ndo 15 .proposições d s•stacadas, apr-esenta factos que synthe-
tisam a •anormalidade que s·e apresentava na vida da capital, sen-
do esses factos ·de natureza eco:iomica e política. 

Ao passo que a dktadura de 3 de novembro tentara salvar 
as companhias ·arruinadas, com o dinheiro do Thesouro, o go-
verno do Sr. Floriano se conservava impassivel ante as imposi-
ç;ões dessas compa:nhias; o desastre da Companhia Geral .a.e Estra-
das de F·erro, arrebatando em um só dia milhares de economiati 
e a ·elevação do preço dos generos de prtmeira necessidade causa· 
vam grande impressão no espi:!'ito publico. 

Boatos mais e mais se avolumavam, já quanto á deposição 
dos gov·ernadores dos estados, já quanto ·á deposição do governo 
central. 

A esses boatos alliavam-.se telegrammas dos Estados. 
Aconteceu mesmo que, no dia em que se descobriu a conspi-

ração em S. Paulo, as forças estiveram de promptidão em Per .. 
nambuco. 
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Foram sur.prehendidas reuniões secretas, a que concorriam 
vultos politicos e officiaes altamen.te graduados, de idéas in-
fensas rã .poli.tica do .governo. 

A sedição nas fortalezas ·de San-ta Cruz e Lag·e trouxeram 
graves depoimentos. 

A isso segu1u-1s·e o maniflesto dos 13 generaes, a vo·lta do 
mareohal Deodoro, a manifestação a ·esse mar.echal, com os di•s-
cursos do deputado Seabra e do jornalista Manet, e no fim os 
acontecimentos de 10 de a:bril, chegando um coronel do 1exercito, 
o .Sr. Menna 1Barreto, a dizer em .frente da .tropa: "Vamos cum-
p['ir o inosso dev.er indo depõr o mareohal •F loriano ·P.eixoto, por-
que o verdadeirn presidente da R epublica é o marechal Deo'doro 
da Fonseca." 

O orador, mostran.d a intima ligação ·dos factos ![>oliticos OC·· 
corridos, conclue que houv.e um principio de revolução e, muito 
embora tiv•esse abortado a revolução, não deixou de haver com-
moção exigida pela Cons1Jituição. 

Em seguida, prEiju'dicando as outras considerações que Unha 
a fazer em r·esposta l'fº nobre deputado pela Parahyba, passa a 
defende o marechal flovia'llo :P,eixoto da :gravie accu.sação le-
vantada pelo nobre deputado í)ela Ba:hia, sobre estarem os des· 
terrados soffr,endo até falta de alimento. 

A esse pro:posito lê um docmmento, ·que prova nada ter fal-
ta.d.o aos desterra:dos; esse documento importantissimo é o tran-
sumpto do .depoimento dos alumnos da Escola Militar que os fo-
ram acompanhar ao desterro. 

Para demonstrar que 1S. J.oaquim não é o Jogar pestilencial 
que .dizem s•er, observ::i- ·que é situado em ponto eminente, e um 
dos desterado's, em carta de que foi por.tador um dos alumnos, 
mandou pedir ã f=ilta dinheiro a fim de comprar 1ã uma fa-
zenda. 

Adiantada que vaEl a 1hora e des ejoso que estã o orador ce-
derá a palavra ao nobrf'J relator da commisão, não se demora mais 
em precisar a constituçionalidade dos 1actos do Poder Executivo. 

A culpabilidade dos pr·esos politicos salienta-se na simples 
ex.pO'sição dos factos; mas os crimes politicos não deshonram e 
vae ser votada a am'lliE!tia, que é a lei do esqu.ectment.o. 
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A Republica está tr~nqÚilla e o ch~fe do Estado, que já sou-
be cumprir o seu dever em uma emergencia diffic!I, sabel-o·ha 
cumprir outra vez. 

O ·SR. FELI1SBELLO FREIRE - Requeiro a V. Ex. que re-
quisite do dlrector da secretaria os documentos enviados pelo go-
verno á commissão de constituição. 

Sr. presidonte, si não fõra o discurso do illustrado deputado 
pela Parahy•ba d·o Norte, o senhor Epitacio Pessoa, eu por certo 
1Em1teria a attitude que tenho mantido até aqui· na discussão do 
projeçto do julgamento dos actos do governo e da concessão da 
amnistia aos cidadãos detidos e desterrados pel<J decreto de 12 
de abril. 

Jioje, 1Sr. ·presidente, depois da 1bril'hantissima oração d<J meu 
no·bre aimigo, na qual não só impo.rtantes p·rincipios <le direito fo-
ram discutidos, 1com00 foram all'alysadas as ·provais o·ff!e1rec idias 
pelo goverono ã commissão de constituição, nas quaes o Poder 
Executivo motiva a decretação do si Uo; si não fõra i•sto o que 
me parece transviar a questão por caminhos escabrosos, eu não 
a d·iscu ti ria. 

O meu nobre co!lega collocou·me nesta contingen.cia. 
Hoje um outro dever assis•te-me, quer como membro desta 

casa, quer princiopalmente, como relator da commissão de consti-
tuição, de analysar -0 discurso do nobre deputado. A posição de 
relator com qu e quiz honrar-me o nobre presid·ente da commis-
são, .traz para mim uma gramde e enorme responsabilidade, qual 
a de definir o modo por.que devem ser ju!'gados os acontecimen-
tos .que se teJm dado, nesta Capital, desde .os di·as 23 de novem-
bro do anno passado a 10 de abril deste anno. 

O meu nobre ami·go cumpriu o seu dever, fazendo pa1,te da 
opposição, de entrar na analyse das provas, de entrar, permitta-
rue a Camara, no intesti•no da que'stão. 

Não o cri bico por isso, 'Sr. p!'esidente . S. Ex . fazendo ·parte 
da bancada opposid>onista e sendo um dos s eus mais brilhantes 
ornamentos, não podia, por certo, deixar á margem, esquecer 
elementos constitutivos do nosso julgamento so'b!'e a constitucm-
'l'.a!idade dos actos do governo. Só sinto que o nobre deputado, 
meu amigo, em vez de discutir os extractos feitos neste parecer, 
se desv·iasse de.Jles :pa1·a discutir pontos de prova que nem a com-
missão de 1-egislação nem nenhuma das oommissões de syndi-
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cancia Hg~ram o menor importancia, por exemplo, o cartão do 
sargento Si!vino, pedi.ndo um violão a um amigo, as cartas do 
sarg:·nto Guimarães, etc. Não ha uma cornmi•ssã!:l de inqueri.to, 
que ligasse importancia a estes factos. 

O Sn. EPrucro PESSOA - E para que este cartão •nos autos? 
o SR. FELISBELLO FREIRE - Respondo a V. Ex. 
Quaindo a autori·dade deu ·busca na ca•!x.a do sargento S1lvino. 

reuniu todos os pap.eis que n·ella encontrou, e collocou-os appen-
sos aos autos. 

listo é uma prova da sua imparcialidade e do seu espkito 
correcto, não occulotando nem rneismo o cartão. 

Si ella o rasgasse e alguem visse, V. Ex. viria hoje dizer: 
falta um cartão qu e a autoridad.e occultou, porque impHcava um 
amigo do governo. 

E' o mesmo que V. Ex. diz •hoje sobre a falta do original cln 
primeiro in>querito de Silvi•no. O cartão está nos autos e a meu 
ver não tem valor. 

E' um documen~o do qual a cri.tica não deduz nada de ·im-
portante. 

Sr. presidente, sinto que o meu no•bre aimigo em vez de dis-
cutir com a analyls·e de critica historica os acontecimentos do dia 
10, 'acompanhando tqdo o extracto deste parecer, se desviasse pa-
ra estudar documenyo·s ·de tão pouco valor. 

O SR. EPITACIO PEssôA - V. Ex. me dá Hcença para uma 
observação? Não deixei de analysar as provas do parecer; estudei 
as da bir'igaida policial e as ·d•c 1Sainta Cruz e não tratei das outras 
por serem posteriores ao estado de sitio. 

o SR. FELTSBELLp FREIRE - Sr. presidente, este pro·j ~ cto que 
ora occupa a att~nçã,o d.a casa, já tem a sua historia; já tem uma 
tradicção por onde se póde aquüatar os pri•ncipios que consti-
tuem os •programm.as de uma e outra fracção parlamentar. 

Em torno dell e se têm agrupado i!lustl'es oradores, defenden-
do conceitos e prinqip·ios d•e politica, que para uns são a ex·pres-
são da verdade ·CO!j-Stitucional e para outros são o falseamento 
desta mesma doutrina. 

1Do J.ad·o da no!fre mino.ria, affirma-se que é .inconstitucional 
a pr.ecedencia do jtflgamento da decretação do esta.do de sitio á 
amnistia; afirma-se a constitucionalidade da in.tervenção do po-
der judic<iario, antes m esmo do julgamento do Congresso Nacio-
nal; affir.ma-se e 'Ptra m1m •esta affirmação tEl'1TI grand·e valor, q.ne 



essa intervenção é mesmo constitucional, ainda que o COingresso 
julgue a decretação do estado de sitio como um acto illegal e af-
firma-se qu e os acontecimentos de 10 de abri·! não passaram de 
utna simples arruaça, d0e uma scena de comediantes. 

Eis o programma da nobre minoria. 
Por outro lado, af.firma-se que pela elaboração do nosso di-

reito constitucional e princi.palmente discutindo a questão em re-
ferencia ao facto, não se póde nem se deve p.recedr a amnistia 
ao julgam ~nto dos actos do governo, affirma-se qu e a intervenção 
judiciaria é inconstitucion·al antes desse julgamento 1e affirmasc 
mais qu·e se prepararam elementos paTa uma conspiração cujo ob-
jeoto real era a deposição do gov erno. 

Eis aqui o progra.mma da maioria. 
Neste historico da questão da amnistia, Sr. presidente, ha 

um ponto que é preciso não esquecer. 
A illustre mi•noria d·esta casa não mantem a mais e·stl'icta so-

lidariedade com a fracção opposicionista do S enado. Isto é a 
consequencia dos factos, que se impõem á convicção de todos pel·o 
mais ligeiro estudo. 

Si nós, pelo Diario Official, acompanharmos as phases deste 
proj.eoto e comp·ararmos o .procedimento da opposição no Sena-
do com ·O procedimento da opposição na Camara, peço licença pa-
ra dizer, não sei• o que deva concluir sobre a coherencia e a soli-
dariedade .dessas duas fracçõ es a respeito do programma politicci 
da minoria. 

Cumpre notar que •não está no meu intuito offender a quem 
quer que seja; analyso e critico o prooedimen.to politico de um 
grupo parlamentar. 

o Sn. BELLAllMlNO DE MENDONÇA - Tambem V. Ex. póde ana-
lysar e cri.Ucar o procedimento poUtico da maioria em uma e ou · 
tra casa. 

O 'SR. FELISBELLO FREIRE - Sr. presidente, ao mesmo tempo 
que no Senado partiu da bancada opposioionista o proje cto de 
~=is tia, na Camara, p.or intermedio do meu amigo o Sr. - A. 
de Fr~itas, a mesma bancada pedia a intervenção do Poder Ju-
dfotario e a suspensão das medidas de repressão, a fim dos crimi-
nosos politicos serem entregues aos seus juizes. 

Est~s dous faotos, pedir a intervenção judiciaria e pedir a 
amnistia têm a mesma signifi>cação? Ha · ccherencia nelles? 

O meu nobre amigo pede a intervenção judiciaria para julgar 



os acontecimentos de 10 de abril, afim de ,que os seus r,esponsa-
veis sej.am punidos ou aJbsolviidos. 

Eis a:qui a significação da indicação do illustre deputado, o 
Sr,. Augusto de Freitas; ,entretanto será essa a mesma signifi-
cação do pr.oje,cto de amnistia? 

As amnisüas são Jlecessaüas mas são depon·entes aos parti-
dos opprimidos, d·iz um grande estadista. 

Quando V.V. EEx. provarem que na amnistia não .está a con-
firmação de um delicto, acho que ha uma incorrecção entr e '° pro-
cedim ento do Senado e o da Camara. 

o S11. FONSECA HERMES - De accôrd.o •com V. Ex.; mas pre-
firo o .procedimento da Cam1ara. 

o SR' FELISBELLO FHEIRE - Sr. presidente, quando os poderes 
publicos na America do Norte deram . amnist-ia aos responsaveis 
pelos movimentos s e-ccessionis.tas, o oel,ebre ahefe revolucionista 
J efferson 1Davi's declarou que não se &ubmettia 1ás ex-i-gencias da 
concessão, preferindo ficar em sua prisão a reoeb e·r es·s'l ·favor. 

o SR. AUGUSTO DE FREITAS - Agrad•eço a V. Ex. ter trazido 
r, comparação de mini!J.a indicação com o projecto de amnistia ao 
conhecimento da Camara. 

O HR . FELISBELLO iFBElHE - Este facto serve para mostrar o 
procedimento da minqria na Camara ,e ThO Senado. 

Não posso conceb.er, Sr. presidente, que possa hav·er cohesão 
entre as duas fracçõe;:; da minoria nas duaJS casas do parlamento. 
ap:resentMldo.se quast no mesmo di,a uma 'ind·icação, pela qurul se 
reclama pelo poder judiciario e lá um :projecto de amnistia . 

Qual é a conseqlJencia a tkar dahi? 
Qual o programiµa politico deste procedimento? Né!nhum. 
A minoria, d.escu+pe-me a frianqueza, até 1aqui íllão sabe o .qm' 

quier. 'i , 1 

Sr . . presidente, qqando veiu o pr·01j1ecto de amnistia do 1Senado 
e foi par.a a commissão de constituição, a maioria da comnüssão 
J,evantou a prelimina,r da precedencia do jul'gamento dos actos 
do goveimo. 

Antes de en.trar no estudo desta questão de dir.eito e funda-
m·ental -a, a Gamara permitta-rue t,ambem ·que eu tire a J.'e.spon-
sabiHdaide não só indlV'idual como de toda a .fracçã;o gov,ernista da 
demora ou da protelação que se queira ver nesta questão. 

O projecto t eve ().a commissão do Senado o parecer no dta 6 
cJ.e junho e no dia 10 estava ene nas minhas mãos como re18Jtor 



285 

da com missão. Não se póde contestar que isto prova que houve 
urgencia em sua passa;gem. Entretanto é preciso qu e se conve-
nha ·ein qu'e a fracção govei'nista do Senado concorr·eu para isto. 

1Logo, esta 1Jracção não pod·e ser responsavel pela demoTa ha-
vida na questão. 

Quando o projecto chegou aqui, •no dia o tres di·as depois 
communiquei ·á commissão que o parecer estava prompto e para 
iss·o tive necessid·ade ·de ler seis grandes autos de cem e duzentas . 
folhas cada .um, para extractar as provas que n ~Jl e se continham; 
isto quer dizer que tive de trabalhar dia e noute, para qu = não 
podesse ser accusado de demorar uma questão tão importante . 
Logo, a. fracção governista da Caro.ara não póde ser accusada pela 
d em-0ra do pr-0jeoto. 

o SR. CASSIANO DO NASCIMENTO - Então somos nós. que já não 
o discutimos. 

o SR. FELISBEf, r,Q FRElRE - Não ·disse que eram vv. EEx. ; 
s implesmierube .disse que 111ão eraimos nós. 

Quaind<0 'º nobre dlepu~ado <pela Pamahyba €111trou na discussão. 
d:o prim<eh'o <p.o.nto dle d.i'I'eito qJUe is.e •contém neste pairecer. ·isito é, 
a p.l'ededencia da aimn'ÍStia ao julgamento ida decr.etação do sitio, 
appellou ,pa;ra <> :procedimento do Sen:ado, que votou ·a amnistia sem 
se aiperceber da conislbitucio•nalidaid!e dos actoo ido goveirno. 

Peço Hdença p·a;ra l•er as pal•aviras do Senado. 'Diz a cOllll111üssão: 
"As coIDIIIlitssões reuin:iidas de justi ça e legislação. . . (lê): 
Ais <!omlIIllÍssões 111eunidas de justiça e legtslação e de oousti, 

- twição, poderles e ·diplolillacia, tendo ide dar p·ar.ecer sobre o p1ro-
iectJo do .Senadlo, 11. 5, d1este anuo, que concede amnistia aos cida-
dãos desterrad•os .e detidos em vi.rj,ud e dos decretos de 10 e 112 de 
abril ul'timo, julgaram convenhenbe, ,para bem se ·esclairecer em a 
respeito das diversas questões, que sle I'elaoionam com -0s irut1uitos 
Ido aHudid10 pno1j•ecto, •ouVlir os ·S.rs. m.ii!1IB1t:ros da jlllStiça e ido i·n-
terior, que, .sendo convidados, compa;recerrum perante as mesmas 
commiis·sões no d.i:a 28, e, depois ·de haverem ip1,estado 1inllo.rrmações 
v/erbrues, entnegamam-·lhes em original os seguintes documieutos: 

"P·rocesso de syndfoancia miHtair, ·a que se procedeu sobre os 
faotos occoa,rhuos na fontaileza dle Santa Cruz, n.os Uias 19 e 20 1de 
jarnewo !doe 1819•2, contendo ,eim 263 ifolhias gl"at11d'e 1I1umei'o d·e !depoi-
mffillbos de testemunhas, documento,s, etc. 

"P.rocesso 'Cle syndicanda miliitar a que se :pirocedfeu no 10° 
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l!'egin:nento 4'e cavallan:ia die S. Paul<J, 'sobre 1JentatJiv.ais de sed-içàJO, 
q.u~ alli sie d:el1rum inos ultiimo,s dias ide 'ID'arço do corrente a11lll<J. 

"Dcms actos d·e :i.Iljqu:el.11to •policial ,acerca idos faotos occonriJdo1s 
na Capiltal Fedieral a 10 ,dJe abri.l ·do ·QOil"'I'ente anno. 

"Inquwi.Jto a qiue se proaedjeu na bl'lig.a,da ipo<Hoial da Oaipital 
F,ederal, ;relatiY1am·entJe aios 1mesmos fiaiato.s. 

"De IPOsse .cios esolameci.ruentos 1oolhidos,, e bem .ponJderad.o o 
val<Jr d'as provas, aissim m.i.niistrad:as, ,a,s ·oommlilsões pai;sam a dar 
o seu paTecw." 

Log;o, ,o Sena;do •nequizitou ·OS .d-0cu:mentos do governo para que? 
Quie ;nJecess·ild.aidie ,ti·nha o '8eDJadio, si ,ene julgasse ~er imp.r.es-

cind!vel ;ao conhecimento dos 'elementos que t ·eve -0 governo para 
decrietair o "estaid-0 .de sditio, pedir estes ·d-0cu1mentos? 

Diz mais a Ç()l]]lmissãio ido .Senadio ( !ê) : 

"As ·oommíissões J'eun,tdas ju:lg;aTam 1rnece:ssai:rfo en1brar 'ruesta 
exp:lainaçãio, porqu1e 'º ;projecto de aimn:i!Slti'a veLu p'I'e(\ed·id.o. ·de ·con-
sM011andos, em ique idienuncfaV'a-ISe g;rave i.r-reguLarr.itd'ardie na coud1u-
cta d'o g{)Vl&no . 

"No seu ex.a.1:ne, :ir·oirém, puderam 1eHJ8;S :v1eniticar ,que, ao con-
tr.arto, .si .coubesse 1aro Senado :a .in.i.ciativa da •questãio, ·d'ev;el'ia o 
pr·esente parecer concluir propond.o um substitutivo, no qual, com 
a CQl!l·ce&Sãio •de 1aimnistira "<lios dester.r.,ardos 'e td•etldos, fossem arP1Pr-0-
vadio,s os actos d·o g1oy~r·Il'O." 

E' o ·propr.io 1S·e11l31dO que ,está corrobOT:ando a Ol>i.n;iàJO dia Ca-
maJl'a. 

O 1SR. EPITA.CI<J PE\'lSOA. - S:i .o Sieruaido entencH.a imp.rescirudivel 
o julgwmelllt,o do 1esta1lo de .s~tfo 'P1révlaimente, 'PaJra que .ap,provou 
a 1aJmn1tstia? 

O SR. FELISBELLO fREIRE - RiesipOl!ldo a V. Ex. O Senado, .ni" 
conhecendo. q1ue a 1ruioiiativ.a desta. qulestãio ·cabia á Cama'I'a, illâo 
i>rejud.icava ra d.iscussiiio 'li.o PTO:jecto .de amn•irsitia, por :isso rque ·a 
si nãio comi>ete essa inlctaiti:va, segundo s ua piro,p:ria rdoutrina. 

81 V. Ex. me demonstrasse que pelo direito <:onstitucional 
pertencia .aio .Senadio a in.ici1aitiv.a d·e julgar a ·dieoret:açãio do es.laldo 
de 1s'itio, •dari<a 1entãio ;pazão ,a V. Ex. 

Diz .mais a co.mmissão do Senai.cfo (l~) : 
"A'IS commissões, ·~oirém, [pa:rece ·qUie, rt:Jrabrurudo-s~ de factos que, 

por sua n.aJtUJ11eza, env10.Jvem res;ponsabü!.dade, cump.r'e dei:x.ar essa 
parbe d.a questãio á i'ni·ciativa da outra ·carrnlaTlít." 
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Eí-s po.r que o Senaido votom o p.rojecto .da aimnis·bia. 
O ]}rimeh·ü aTgume nJto .do meu illwsitre amigio ]}ara ,provar a 

inconstitucionali1:lade da doutrina do parecer, 'isto é, a precedenci:.i. 
d<O julgamento do Oong.resso sobTe ·a dJeoretação d-0 ES>taido de 
sitio ... 

o ·Slt. EPITACIO ·PESSüA idá um ap.artJe. 
o SR. FELISBELLO ·FREIHE - Chaimo .a a;tJbençã.o do illust11e d>ePU· 

tado paira .a difFerença entT·e o p.O!Illto da quesit.ão em quie a com-
m.issão se collo-0a ·e ·o poruto .e<Jll ·que S'e colloca S. lilx. A commi&sã:o 
nfüo .diz 1em a:bsO'luto •que o Cong·11eisso n,ãio ;possa amnistiar, v1isto 
ser uma a1ttT.ibuiçã:o .ex,p,ressa •do· P.o.der Leg.islativo, que ningu.em 
pôde ·oOOl!testai; -o que a commissão 1d.iz é que o Cong.riesso nãü d•ev·e 
pôr .em •effectividade ·ess•a attribuição 1sem pT·ime1raimenbe cum:prir 
o pl'eceito do .ar.t. 80. Não estabe1e0i, como •Ulll principio geral, 
que o Congresso não DO.SSa amnistiar :independerntemenbe d•e vro-
nmnci,a,mento sobre os actos ·do g-0verno; 10 que dig.o é qu'e, no 
facto em discuss.ãü, -o Congresso não id•eve .ass;im :pTO•ced·er, :P·elais 
seguin·tles r.azoes: 1 ª, varque •rubé ho.j:e a cons•tiitu0i•anaHdade do ·es -
tado d·e s it io é 1ainda il!decLs·a, c1epen1d>e die julgamento, e chamo 
a attemção da cama;ra .par•a ·es.ta rr·.azão . Não ·deVJe 1allllnÍISltiar antes 
de julgar da .coool:ji.tucional:idad·e dos actos ·do g-0v·ern,o, porque até 
hoje, essa -conµ:;ti1tuoion•alidaide •estando. ind1eoi·sa, :isito é, não 1estanc10 
·firmada pel-0 iCo:rng.resso, '° 1acto •da ·amnistia fücarfa se'Ill ,expressão 
n•enhuma, sli 1d·e;po:is ien e v.iesse julgal,os in-consmtuciooaes . 

if'oor um la.do o Oongre•sso >diz que •os d1el,i.oto8 commetüdo1s pelos 
aocusa.d·os .n ãio f.o;raim elementos ·constHutivos da; con11moção .tn-
iflestin·a; é 'º qUJe sig.nifüca o julg.amien to da ·ilfl\consti>tucionalidade . 

Bo.r ·outro laido, j.á tendo daic1o a a;mnistia, nãio nega qu e esses 
delictJos não fosS'em oommetJtLdos . Peço á Crumar.a que concili1e ies" 
t es dous factos. 

Ora, co.!lJS'id•erando··IS'e .a amD:is·tia como o p.rejulgaJlllento da 
co:nstituci•onialid.rud·e doo acitos ·do gov·er.no, a consequencia inevd·ta-
vel é 10 Oongresso .abd'icar do .fü.reifo de julgar da r esponsabilidade 
d.os .aotos d-o V.i.cJe-PJ'esiidenJt:e da Rlevubl:ica, ·si eUe 1&ahiu fó.ra oda 
l ei. 

o SR. EPITAOIO PESS.OA - A amn>istia nãto é a favor .do Pl'es•i" 
d:ente da >Republfoa . 

O Su. FEL'rSBELLO Ftrnr&E - Nem estou fü~endo iJS·to. Quand o 
faço iesta1s .pondeTações sobl'e a quesitãio rde dfa'eito de precedenda, 
ou nãio •P'r·eüedenoi•a cio julga.meu.to po~iüco do Co1rngresso sob1'e a 
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decretação do sitio, não tenho o intuito de oppor-me ao project:) 
d'e amnistia . 

,Bem comprehend10 •quie uma •politica de .paz le .de harmooia é 
maJis v.aintal:iooa .do que a idos •excessos. O que quero dizer apenas 
é que é um 1piroced.imento inconecto, •i·rucoootiituci.on,a( que não tra-
<iuz senso juridico, P'!"omulgair o Congresso a ·ann'llistia antes die 
examinar t0s a.ai.os do governo . 

A 1P:tiinneiTa. razão a.oabo d'e 1da1l~a . A segUIIlda •razão é po.r.que 
os .dtelictos .e 'Ol'ilmes .são elementos d·eS:se julg.aroento p.oUtico. Quwn~ 
do a, CMnllJra vae julgar si o •gioverno a.ndou ou não denrt:ro da 1-ei, 
a Oau:nama .analysa, como bem dis.se o nobTte oolilega, factos .de duas 
Ol'diens·: ;pr.imei;ro as medidas .dle ;repl'essão 'e sua constitucionali-
dade, segundo si os acontecimentos provoca.raro Tealmente a CQl!Il-

mt0ção .intestim.a, ilSto é, si os actos dos suppost<Y.s conspiirador·es 
<11110.uxieram per.ig10 á paz •e ás .fo1stituições govern,a,meI11taes. 

II.Jog·o, ia Ca.ma11a 'V'ale analysa.r os actos d•o.s cO!ll·stPi.mid,o;res em 
si, nàJo pwa Lainça.r penas, ,p&que ·a Caimara :não é 'º Poder Judicia-
l'Lo, mas para vterif.i.car si houvie a collllIDoção •intestina, e sem taes 
a.ctos não ,podia haVler ;a oommoção. (Muito bem, muito bem. ) 

•Si a 1Carrnara 1oonc~de a amnistia, cQl!Il que dkeiito va.e poste-· 
riormente examinaT o p·rocedimento d-0 governo, procedimento que 
se baseou nos p.ropr-ios actos dos aimnitStiad·os! (Muito bem.) 

O SB. EPITAcro PESj"OA - Orun •bo.d·o o dlreiito, ;porque a Ca.mara 
não amnistia Q gov-ernf> . 

O !SB. :)!'ELISBELIJO F1tEIRE - Plerdôe o meu aimigu, mas isso é 
mainMioota pa.Tóal'idade e capricho <pa'l'tidairio. OoonlQ .poder emos es-
quecer ess~ iactos •em r elaçãio a u:mia p;arüe, 1e nã:o esquecel-lo.s em 
relação a outr<a? Oh.amo a attenção do meu .collega para o procedl-
ment:Jo ,d,a ,caimara :llranoeza •quand10 •tmatav1a d!e asS1UJmpto idtentioo; 
nós •como jui2les, 1devemos imira.r n.u-ma regiãio illu.ito •el·evada, abc 
soJutamemte insus,peilt1a de ,parci,alida.die, d·e suggestões pa1iti<dari·as. 

O SR. EPITACio IPEsso.A - Nós •esqueceilllOs 10 cr.inn·e com l'ela-
ção .aoo autoces, •ID.aJS Jlíiio com relação a .tercJeiras pessoas. 

o SB. FELISBELLO FREIBE - Mas, ·Sr. Presidente, deixo de lado 
esta questão de tdi;rleiito, porque er.Lia tem sido lar.gaimente dti•scutida 
aqui pelos •oradio1res, ·e ·p-Oírque não foi elLa quem me tl'ouxie á 
tribUIIIJa. 

UM •SB. DEPUTADO - Mas V. Ex. estiá discutindo perfeita-
merute. (Apoiamos.) 

Q SR. FELISBEL!Xl FREffiE - o que m~ tT()'UXe á tribuna foraiJl! 
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os facto.s, :foi 'ª p:arte d\O 1d1i1scuiiso id.o rH~bre id·apUltai~o '€llil qwe 
S. Ex. ·entro'll rua ·an·alyse destes documerutas. E chaimo muito 
·espieci:almente a aittençãio da rCam~ra pa:pa 'º •qiwe 'V.ae segu.ir-se. 
(Movi1n.e.nto de at,~enção.) 

1S·r. ·Pr·estderute, .quand.o ·O nobre .cJoep.utado .pe1a Pai!"ahyba ·en' 
tr.ou 1110 .iJntesiti.n-0 da questão, Dlo ·esrtud-0 d'as p:vo·vas, · a ~11~IIJ1eil'a 
cousa que rS. 1Ex. dhs8e, ·no intwit-0 de demoI1Js·b11a.r a falta ,die valor 
dais mes1II1as [JiI'-OVOO, :foi qiue a .carta ditr.igilda pelo sargento· Gu·i-
man'ãies ao seu caimaraida J.v.l!edeiros tinha ipor f.im um pedi-do de 
t'I1anS'Jier·encia dia .gua;rnição da. Lage, ond·e se aichava, .para a guar-
n:içãio •de iteiira. 

E' ·iJs;to 'º qUJe ·e:Bitlá ruo discurso ido meu ho.nraid-0 'aimigo; ·e p.a.ra 
provar •etais 1russerçãio, S. Ex. ; diz .que a dia.ta d•e 25 de outih110, "ª 

1 
que .irnsoistenteme.n•te se •refer.e 1GuiIDJarãJes, er.a ·O d1iia •em :qu-e ell f 
es.perav.a 1es1sa tr.ansrerencia. 

o 1SR. EPITACIO PESSOA - J'leT.f.ei>taimente. 
o SR. FELISBELLO FREIRE - Está .a1qui o O•riginal dos autos 

11e1'aitivo:s 'á sublevação da forlalez·a d·e :Santa Cruz; estão aqiui a~ 

cartais do sargento Guimarães .a Med•eiros; .e vejamos si estas car-
tas teem a significação ·que lhes quiz dar o meu honrado collega 
e .amig·o. Sr. p'vesiod·ente, o maiJs s·irmples bo:m S·em~o. 'º •€sipiritô 
maiis :rufümentar - ·e é ·nes·ta hyp.01these que ,quwo ·admiitrtir o e15-
piT.ito :d.o ·sargento Guimairães, que :a:o .co:ntir.a1·io é um moço ha-
bil, ,perspicaz 1e b.a1staTI11:Je i'ntellige111te - ·o ·e~pfo:':ito maiis ru:d'imen~ 

ta;r nãio faz 1ais ·diescriipções constantes 1destas cantas refe~·in·d·o-se 

a urm .si1mrpl•es [J·ed·id-0 de ·transf.erenci·a d·a guarll'içãio d·e maT para 
a gu:aJl1n-içifo 1de terr:a ( l't) : r 1 

"AnciOs·a;mente espero ver hrHhar aos meus ol'ho·s, com rtodo 
liulgor 1e com tod10 •enrthusiaiSilTho a .aUT•Ol'a d·o .di.a 2,5 d.o' lboirh,Elnte, 
qUJe pa.T,a :mim i!lãio passar·á d·e um so.nho ou de um ·a.cto viaiOIIIa: 
rii.o ! . .. " 

Lst·o nã.o é d·e •quem pede rtr~a;ns1fererucfa. (Riso.) 

o .Slt . . EPITACDO PESSOA - À.SISli'm •erlle s•e ma;ruires·ta em f·ela-
çãJo' .áJs q1uieSiliões m.aLs :futeÍIS:. O moço é ,pal.avroso. 

o .SR. FIDLISBELJ,o FREIRE - AnalyiseirnjOS esta questão coon es-
pjJri:to calmo, com .o ·espirli:to critfoo. Diz mais o sa1rgenrto Gui-ma-
rães, roefwind'O-IS·e •a ·esta cousa que 'ene esp era. n-0 dia 25 (Vê): 

";;'\.·credifae, bom cormpanheiro, que o aidiaTes lá ú9ss~ exc11r-
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são ,parr.a 10 dita 24 do coir:l"ente, só póde tr.a:z,er-:me ·irmmeTusra ale-· 
gria, m•airs um ra1i·o de luz e menos um di.a, ertc .... " 

Diz aimrda (Zé) : 
"Praza aos céo.s que t'll·dro nos .saia .a no1sso parecer . ,. 
E d·ii; mais ( ,~3 ) : 
"Nãp •DaL!oemOtS mais mo rdi•a 25, 27, 28, 29, dji.ais d·o pT>eis·entA 

mez, •e&tes d.ias foTam p.airra mirm verd·aideiir.os rsecul:as que illlO meu 
cerebro s.e giermiwaTam. Tr.ata-se .de -d:escobrtr ou.two dia ... o da 
liberd•a.de ... ·e ·O da veir.aci.c1adre :effücaz." 

01'.a. 1Sr. iJJrs•ildemte, queim ped·e uma si1mples trarusferencia usa 
desta linguagem? rSó o faz -quem fôr louco. (Hilaridade.) 

O SH. EPJTACW PESS10A - Que d.ata item ess·a oart.a? 
Ü SR FELTSBEIILO •FBElRE - .Eu •chego lá. íO.iz aind.a •elle (Zê): 
"Tenho fé que hais de •ser um 1mi.!lionari10 futuro." 
01,a, Sr. pr s.sident1e, ess·a 1phraseologi.a não· par·ece 1r·eferir-'se 

a um :E.i1mplrn pefüdo d•e tra1ILSferenda, como 1diiss·e 10 meu rnobre 
co lleg..a. Q:ue o •saTgieinto· Guimarãe·s nãJo ·é um louco, •esitá claT·o; 
que ·elie .não .requer.ia uma ·simp1'es trans·fereinci.a, •provaim ias .phra-
ses de •que usa . 

1 

Outrn facto: .Si e/le nes~a carta tem por fün ~az·er um .pedi·do 
de tran.s!'·eTen.cLa, por~ue usa D aipp1ellid·O ide CharcJot? 

·Sd 0: rs:fü ilJl.tuirto ·era ·es.te, p·ara que ,p·ro·crn·a ocou1t.~1· •o •s,eu 
nome, usaJUdo daquellre outvo? 

UM SR. DEPUTAlYo - Talv·ez 1se.ja . .ap·peHIÍ·do. 
O Sn. · ·FELISBELLo FR1uau: - Não p&de ser. E s·i el le ursa d•este 

nom e, cormo é -qure .o nobre deputado pela P·ar.ahyba sabe que esta 
carta é d•e Guim.airãesq 

~ ""'" 'íl'DI'.•'ACIO PESS'OA - P.eLa l·ettr·a . 

o SR. FELISBELLO FHETRE -- Mas (]:Uem ped·e um.a 1t.iran·sfenm-· 
eia de guairn.içãio, _que .nreces·s id.aide -ti.nh:a d•e ·escrevr um no.me Jl'U!IJ-
posto? 

o SR. •EP'rTACl!O PESSOA - Por que 'llão ,pódA >Ser um appelli>do? 
o SR. FELISBELLO FREIRE - Char!cot 1Tuão ,póde ·s·er .appe11Ld·O. 

Sr. :pr·esi·d•ente, 'º JlOQre d•eputado •p.ela P.ar.ahyba, lendo a caTta 
do sar.genrto -Guima:rãies, .cieu-·lhe a .signifü.caçãio que aie:abo d·e oD!n-
testair. AppeUo taimbElm par.a -as 1cl>atas •d.aJS oar.tais dre que f.allou 
S. Ex . . 

Uma., rtem ·a rd·ata ·d!e 21, out1 a d·e 22, o.ultir:a d•e 23, .outra 1diE1 .z4 
C!·e outubro ·e aissiirm .:i:rqr dii,an•te. 
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O St~. CAllSIANo oo NASCIMEN'l'O - Ainrda g·o·vernava o 81·. gz 
lKmiJ Deodor.o. 

o 'Sn. F ELISHELLO FREIRE - A,poiad•o! Mas, pergunto p·orque, 
quaindo falia ,el!e ·em tra:nsferencia, füz que es·pera arranjaT mes-
mo com o Moura? Quem é ~sse Moura? E' natu:rail que 'sa fr e~tra 
ao miniisü-00 da guer.:m. 

o ISB. EPI'.l'AClO PESSOA - Els1tá et11Jga11'3id'O; o S:r. Moura é mi-
ni·stro da gue:nra ha pouco tempo. 

o Sn. CASSIANO DO iNASCJMJm 'l'O - Quem sabe, não .são os da 
conspiração d·e VV. EEx. ? 

o .'SR. F ELISBELDO FRETRE - Quero P'l'O'Valr que as oar'tas são 
anti-'dat:adas. Por ,que razão, quall'do ped•e ,tr.ansforencia. r·efor~-se 

ao ST. Moura? Este ·era ministr·o 'da ' guen ·a ·em 21 de outubro LI. e; 
1891? 

O SJ{. EPlTACio PESSOA - Dá licença ,paira um 13.\parte? · 
O SR. FELTSBELLo Fmc"IRE - Pois não·! 
o ISR. E.l?'l'l'ACIO PESSOA - Como sabe V. ·Ex. que o Moura a 

CJlll''ID se r efe.re ia ·carta é o minliostw da guerra'/ No temp•o dla ;:ne-
v-o1ta de ·Sainta Cruz era ministro da _guerra o Sr . José fümeão 
e .não se fallava ainda no .Sr. Moura. 

o .Sn. CASSIANO DO NASCIMENTO -- Quem s.abe si se refer-e á 
conspiração ·contra o general :D eodOll'o? 

ü ·Su. ·EPl'l'ACro PESSOA - S•i estas cantas são a;nte-'datadas, 
como Guimarães se .refor.e áJs festas ,pre:p.araJdas ·em Sanita Cruz 
par.a solemm1Lsar ·o dia 15 d•e 'llOV'eIDb:oo, data da pll"oclama.ção d.a 
RlepubUc.a. 

Então elle i·á tPTevia que .efltSas cartas lri1am .p.ariar ás mãos 
da policia? 

O 1Sn. •FELISBELLO FnErnE - lRes'pon<l..e11ei ao meu nobre cone · 
g.a. sobre ·e~te ponto·, e p.air.a iiSJso vejamos qual a ({losiçã;o que o~ 
cup•arann Guimarães e Medei•ros na sedição de Santa Cruz. 

Si· . presid·ente, o pro1p<r1!.o S.il v.in·o de Maced.o, ILo int•erroga.to-
rio, quando a au.toridade lhe ,perguntou qu.aes os seus molho1res 
auxiliar·es, ·elle, entre uma sér.i.e eno.rme, .cita o•s n-0°mes do sa<rgen-
t:o Sl!vino 'e do cadE1te Medeiro.s, p.ara qu em .escrevi.a. A segunda 
prova de que M2deiros e Gutrnarães estavam implica:d·o.s na sediçâo 
tl :i Santa Cruz, 'está em uma ,ca<rta o.riginal, d.i<rigi<d·a a Mr.: c1 ?-\ros, 
p0dirudo que eHe v'â ter ·conferencla coI).1sigo, sobre n-egocio c1 e 
1nuHa 'e multa lmpor.tancJ a, 
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Uma outra ,prova está na carta or.iginal de Si lvi rw, ·JiTigida a 
Medefr·os, dizendo : 

"IBoa tande. Por aq.ui temos m:il homens em ~!h' lTa. R'3met-
t0-·vrs uma -relação para vota~·es ,pa'.Ta todos os commaudautes e 
d<''' olve-ime logo que deres o teu parecer. Aqui t-0do<i rntarom . 
:oó espero o seu voto ,para ver .os connnandanlt.es dais f·artalezas. 

De ... D. SilvVn.o.'· 
Chamo a attenção d.a Gamara. porq ue adiante vamos ver a 

coutra-prova disto. 
Esto u trazend-0 €sites factos para a Cam1ara ju lgaT bem o ·es-· 

pi1r ito dfü> cartas :d·e !GuimaTãies a M'ede.fro•s. 
O SR. EPITAcro PEsso.a - Que elle era conn.ivenlte na rev.olta 

não •ponho em duvida. 
o ;•SR. FELTSBELLO FREIRE - Aqui está a 1dec1al'ação d·e Medei-

ros, n.o ·seu •i:nJ~erogato•rfo, 1qualllc'Lo declara .que aicceiJtou o com-
mando d-a fortalez•a d.a Lag·e e que lá levantou a rebellião ( ié). 

E' o ,prcrprio cadete GuilJll.lllTães que affoirma que floi para a 
fortaleza da .Lage .:Pªllª p.restaT -O seu OOThCU-rso ·a Medeiros, afim 
de fazer a ·sublevaçãio n.aquella ;p~·aç.a d·e guel\ra . 

F.iualmen:te, Sr. wesi-d•ente, está aqui uma car ta dirigda po·r 
Medei·rns e Gu1marãies ao 1p.residente do conselho de guerra, o Sr. 
Costa Guimarães. ·em que •estes declar aim que querem trazer luz 
aos acon.tecimentos de Salllta Cruz e, 'Portanto, querem ser inter-· 
·ro.g·aidos, que •são I'espQl!l•s.av:eis, 'Porém que h:a m uita .gente Tes-
pon<Sav•el, reispe>nsabil id-111d·e que não era pubUca até áqiuelle dia (lê) : 

"Esta:mos centos de que não nos lançareils ,o J.abéo de v.is de-
latores. poi·s nosso unico escopo é concorrerer para a s•o.Jução 
d·es1se tristíssimo acouitf:lcimento, e estas d·ecl.arações não n.o.s foram 
sugger i·d.as por odios ou v,ingainçais mesquinhais, nem tão •pouco 
o faze'lilos mo pueril .i.ntu.il•,o ·de 1m\inorar a nossa CTiminalidade, 
sobre a qual. •estamos caI11Scioo, já haveis asserutaido 'V'O\Ssa aba' 
lisada op~nião . .Fo·r-talEtZa da Lage, 6 de fever.eiro de 1892. " 

Ag.o•!'a, pergun.to á CMnara si as ·CaTtas ode Guimarãee a Me-
d,ei.J'os ver·sarrn :sobr.e tranisferencia. 

O SR. EPI'l'Acro PE;sso.a - Então os ·conspLr.adores não podem 
cscr2ver ·Sobr.e outro a~.sumpto '! Que elle teve cC'nnivencia na re-
volta estou d·e accondo, mas que essas cartas pr oV"eim a lguma ·cousa, 
p.ãa. 



'Ü 'SR. ALMEIDA NoGUEiliA - iSi V. Ex. não oonJtlesfa. a a'l.tthert.J 
ticidade das cartas Ilão pód.e contestar ·O seu valar. coono prova. 

Sr. presi,derute, o seg,umd.o ponto d·e accusação ido nobre· depu-
·tado 'Pela p ,arahyba foi que o primei·ro depoimento do sargento 
Silvino ·estava em có.piia .. . 

ü S1t. EJPITACIO PEsso_~ - E estava; V. 1Ex. não ,pód·e neg•ar. 
o Sn. FELISHELLO FREIRE - Esitava e está ·e eu VOU mostrar 

á Caimar.a con10 o ill.Jobre d ep\llt:ado ldiss·e a verdade. 
•Elsibá aquJ, Sr. presi.denJt;e, .o documento .a que ae refere o imeu 

c.ollega. (Mostra. os autos. ) Realmente, está •escri·pto aqui á mar-
gem do docwmento cópiia e •está aJqui ao 1'arlo o IS'ifüite da 1S>eje!r~ 

tari.a. da justiça. 
Para ·que o meu nobre amigo trouxe este facto? O que é que 

qu er provar .com ·Esta aHegação • Elle mesmo disse no seu discurso 
- porqu e cOillsta-lhe que n eSit,e inter.rogato:rio Silvilno fez declara-
ções graves e im,portamt:es contra amigos do g.overn.o, contra umR. 
p·essoa a ltrumeute ·coHocaid.a . 

o SR. EPI'fACIO PESSOA - F-oi abé pubHcado n:a imprensa. 
'Ó 1Sn. F ELISBELLO FREIRE - ST. presidente, que•r.o dar de baJ 

r ato •qu e .seja v·erdade o que fd.iss·e .o nobre d.eputaicio, qu() •este do-
cumento .fig.ura .aqui 'em cópia, J>O·rqu.e .se quiz 'Oocul1tar a respon-
sabili·dad•e de um am igo da situação. 

P.o.rém, o que ,p.rova j,sto? Prova por .acaso qu·e as decl31rações 
de Silvi,no são ineiLactiais? 

O Sn. EJPTTA CT·o! PESSOA - Não fo.i esse o meu .intuito. 
O SR. FELISBELLo Fmmm - P,rova que nessa sublevação nã,o 

estej•am env.olv-tdos homerus poliUcos, membros do ex,ercito, ·e que 
e lla tenh a um füm •polittco ? Não prova, como não prova tam-
bem qu-e ,s·e quizesse livrar um ami·go do go·ve•rno. 

Está aqui (mostHindo um cloG'lhm1entO) .o OT·iginal do doomnen-
to e eu peç.o até ao meu aimigo, deputado ,pela Pal'ahyba, q ue 
fique com a cóp.ia q1u e1 f.igura neste auto, afüm de que p.ossa veri-
fi.car pela leiltu r a s•i é .ou não o mesmo documento . 

Eu acabo de .obtel-10 1depoi•s de .grand•e trabalho. Estava em 
mão do ex-ministro da jus,tiç.a, o S.r. José Hyg'i[I,(). Dooumem.1.o 
fei•to em UJm paipel .suj·o, qu·e se ea:i.con trou na fortal eza d'e S.amt.a 
Cruz, qu.an·do .a fo rça ·que r epnimiu a sublevação entrou naq1uella 
praça de guer,ra, foi copiado em owtro ,papel. 



O SR. Er1TAGIO Pm:;soA - Ahi e·atú isso a provar o desleix·o do 
governo. 

O SR. FIDLISBELLo FREIRE - Esse documento diz o seguinte: 
" Aos 20 .dia.s do mez d s j.ain·eiro do anno de 181!~. na 

enfermaria da fortaleza de Santa Gruz, ao meio dia e meia hora 
da tarde, onde se •achavam presente·s os dignissirnos ·Srs. ministro 
da marinha ·oontra-alrnimnte Custodi-o de Mello, ministr·o da guer-
ra general José Simeão de Ohv2ira ·8 officia·e·s ab:Lixo a,o.sig·1ndos, 
foi inter.rogado ipelo E=. 1Sr. ministro da mairinha -o 2° sa11gento 
do io batalhão d.e 1engenheir-Os Sylvino Antonio de Macedo p·elos 
acontecimentos dados na mesma forta1eza nos dias 19 e 20 do 
corrente, e fez as seguintes declarações: que tomou parte ·em tres 
reun•iõe-s, 'ª .prim·ai ra na rua d·a Imper atriz · e a-a outras d ums ignoril 
os n-omes das rua,s, qu·e poderá dizer, podendo ir á .ca,pital ; que na 
primeira tomaram pairte differentes officiaes ·do exercito, igno. 
rando os nomes, e alguns deputados do Congresso tambem assis-
tiram a essas reuniões; disse mais ·que se lembra do nome de 
a,lguns ·d·eputados, •entfe ·elles o do Sr. José Mariano; que nessas 
reuniões tr.aJtOU"Se de depo:r o general Floriano Peixoto, elegendo 
o general Deodo,ro, qpe oito dias depois rooignairia o cargo em 
~ma junta. ·Pelo estado ·d·e saude do ·en:Derrno não pôde ~roseguir 
ri,iais. Corno testemunhas, capitão Celestino AlV'es Bastos, .alferes 
Osorio da Cm1ha Tel1EtS, alferes Antoni-o Rodrigues Portugal. " 

E' o mesmo documento que está aqui •em cópia. P1edi aio meu 
nobre ooUe.ga que v,erifi.oa;sse. 

O SR. ZAMA - IflSO pelo meu-os tev.e urna vantagem, que foi 
a de. ·desi!lP'pareoer a fjuspeita <le que houve um acto de d·esprobi-
dad•e p·or par>te do governo. 

O SR. FELISBELLO FREIRE -· 'Estão esciriptos rresse depoimento 
os nomes do ca:pitão Celestino Alves -Bast-os, alferes Oso.rio da 
Cunha Telles, ebc. 

Passo ás mãos do nobre deput:aido para examinar. 
o SR. OLIVEIRA PINTO - Não .oompr·eh1ando P·O·r que vei·u a có-

pia e não veiu o docl.\mento original. 

O Sn. FELISBELJ;.o FREIRE - Vou dar a razão. Visto que se 
quer tanta 1exigencia ·~testa questãü, é justo que tudo se esclaireça. 

1S.r. presidente, dig;o aio nobr·e deputaidoQ p·elo Rio de Janeirn e 
chamo a attenção da -çasa ipara a .resposta que vou da.r ao aparte 
do meu nobre amig-o, j:á feito pelo illustre deputado pela Parahy-
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ba : quando as forças do g·ov€rno chegaram ã forta.l eza ide San~ 
Cruz, achava-se fer.ido o sargento Silvi.no biavia algumas hO!!'as, per-
dendo uma quanttdade de •sangue pela região oude se tinha dado 
o ferimento. Foram os Srs. . . ministr-0 da marinha ·e ministro 
da .guerra e as pessoas que ·constam d•esse depoimento, que ·entra-
ram p.rimeir.o na fortaleza. E' natural, depois de um .aconteci-
mento tã-0 grave como esse, que interrogassem o sargento Silvino. 

õ med•ko presente, sendo p Jrguntado sobre s i o estado de ~H
vino lhe permittiria fallar, declarou que o seu estado de saude 
não o permittia. 

Algumas horas <deipois de entrarem .estas pessoas .na fortaleza, 
entrou a commissão constituida .pelo governo para syndicar do 
acontecimento - •era essa commissão ·que devia intem-ogar Sil-
vino e abrir inquerit-0 sobre aquelles !factos, ;po.rque os Srs . minis-
tro da guerra e ministro da marinha não tinham competencia para 
fazer um interrog.atorio que tivesse valor .legal, e ·por conseguin-
be, duas horas depois - chamo a attençã-0 ·da casa para este fa_ 
cto - duas b:orais -deipois de it<er em entrado -0s Srs. ministros, 
entr.ou a commissão composta d-0s Srs. co.ronel Guimarães, etc., e 
procederam ao verdadeLro interrogat-0rio . 

Está aqui -o interrogatori-0 com a mesma data, e competente-
mente assig.nado pelo coronel Abreu Lima, ca;pitão J eronymo, etc. 

Este documento foi escripto .pel-o coronel Abreu Lima, 1por 
isto mesmo que o ·estado ·do sargento •Si!vino não lhe permittia •es-
crev·er. 

Logo, Sr. presidente, ·os dous documentos são ido mesmo dia; 
e por conseguinte fica per empto.riamente destruid-o o segundo pon-
to de accusação -do nobre deputado pela Parahyba. 

O ·original do documento não diz ter dito Silvino achar-se 
1mplicaido n-o movimento um amigo da situação. (Muito bem.) 

() 1SR. EPITACI-O PESS-OA - Tenho duvida em que este seja o 
origi'Ilal e .chamo -a attenção dé V . 1Ex. para -o seguinte : -que ahi 
não ha -assignatum, n em de Silvino, nem daqu·elles que o inter-
roga:mm. 

o ·SR. •F ELISBELLO FREIRE - Mas reste documento não tem va-
lo.r. 

O Sn. EPITACI-O PESS-OA - V. Ex. me d·á licença para uma per-
gunta? Onde está a pr-ova authentica de qu e este docum e)lto é 



justamente aquelle de que se juntou cópia aos autos? Como V. Ex. 
fa.z esta prova? 

O .SR. FELISBEtLLo FREIRE - Ma,s esta lettra não foi escripta 
hontem, ILem .ante-hontem. Eu tra;go a .carta do ministro da jus-
tiça. 

Eu pflovei a V. Ex. ·como este docu1JI1ento 'ê o original . 
.Sr. 'Pr.esLdente, lastimo que esta questão tiv·esse tomado este 

caminho tão imprud·ente e tão escabroso, forçando,me, como relator 
da coni.missão, a trazer ao conhecimento pu!Jlico documJntos con-
fiden·cia;es. 

Devo .decl·arar qu e este parsoer foi formula.do sem que d.o.mi-
nasse paixão ipolitica; foi escri1Pto rpelo cumprimewto de um dever. 

Eu v.ou dar a .prova ao n°obre deputado. 
Sr. ipflesidewta, dentre as causa:i qu.e me fiz eram não subir 

á tl'ibuna no dia immediato ao em que fallou o nobre deputado 
pela Parahyba, foi o não ter ·encontrado •este documento. 

Eu comprehendia que, como relator da ·commissão, tinha o 
dever •de subi.r ·á tribuna .com o .ori-ginal na mão. Eis a causa 
por que não 'PUd·e dest1ruir naquella occasião a;s •considerações de 
S. Ex., pela diofficuldade· de ·encontrar este documento, que foi 
r emetvido pe<lo .Sr. José Hygino a,o ministro da justiça. 

R!ecebi esta carta, que o acompanha (lê) : 
Ri-0 d·e J an-eil!'-0, 4 ~e junho de 1892. 

lRemetto a V . Ex., da :parte d-0 J:>r. Fenw:ndo Lobo, o .incluso 
original que acabo de r~ceber do Sr. Dr. José 1-Iygino, do t ermo do 
p.rimeir·O depoimento tomado, a 20 de jaJweiro rdeste anno, d-0 
sargento Silvino d·e Mapedo, •um dos cabeças da .revolta havida na 
fortal·eza de Sa;wta Cruz. 

Fica assim ·rectifi.cada a informação que sobre este o.riginal 
tran.smitti a V. Ex. en;i. carta ele ante-hontem. 

1S0emipre, com toda 'l- estima •e consideração, 
De V. Ex, mni'go attemto e ·c.riado respeitador Carlos Bor· 

ges Monteiro. 
Cumpre-me dar uma expJi.cação das. phrases fin:aes d:a carta. 
Tinha recebido já ?- •carta do ministr.o da guerra dizendo-me 

que o clocument-0 que eu buscava estava aippenso aos autos. Res-
pondi .pela negativa. 

Hanrou-me com um11 conforencia o gen•eral P·ego, para me dar 
razão. 
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Mostrei ao .getleral que .o d·ooumenw a e que se tratava. er ... 
o original cuja cóipia ·estava nos autos. Hoje, quamfo entrava ipar,. 
a Camara, o recebi com a carta que acabo de ler. 

O J.lobr·e deputad·o deve achar que ·O Dr. José Hygino não era 
crupaz de prestar-se a ·esta falosificação. 

O .SR. PRESIDENTE - Leml>ro ao nobre deputado que dispõe at 
pouco tempo '.Para fallar; previno com antecedencia para V. Ex. 
<leci-dir si quer prorogaçã.o de hora ou adiar ]}ara a sessã.o se-
guinte . 

O SR. FIDLISBE1:.LO FREIRE - V. Ex. acaba de observar-ma que 
é h.:i ra d·e -entrar na 2ª 1parte da ordem do dia. Eu agradeço muito 
esta opportunidade .que V. Ex. m e clã para concluir po:r hoje, por-
que eu ainda tenho muito .que dizer. 

Eu só respona1, por emquanto, ãs duas affirmações do nobrt 
deputado pela .l:'aranyna, •e além da resposta completa que · dev.o 
a 18. Ex . , preciso .trazer ª'° connec1mento do paiz, d-e modo belli 
claro e evidente, po.r mais qu e isto me fatigue, prim eirn que "' 
procedimento da commissão não obedeceu a nenhum sentimento 
de partidarismo, segun·d.o que os .acontecimentos de 19 de ja.neiro 
e 10 ·de .al>ril precisam ser ·aqui estudad·os e analysados, perante o 
povo que nos ouve . Por isso .peço a V. Ex. que me r eserv·e a 
palavra para amanhã. (Muito bem , muito bem . O oraàor é feZici-
tGào.) 

Fica a discussão adiada pela hora. 

··· ... -





SESSÃO DE 5 DE JULHO 

O ·SR. FELISBEI.JLO FREIRE - Começa requer.endo que lhe 2• discuss[o 
sej,am ·entreg.ues os ·documentos apresentad.os pelo governo, 05 do projecto 22• 
quaies se acham com o directo.r da secretaria. 

Em ·seguida, agirad•ece ao Hr,, pres·iodente a g·entUeza oorÚ que 
lhe permitt~u continuar nesta sessão o ·seu discurso •encetado hon-
t em. 

T·O'm:a a palavra soib a impTessão dolorosa que ·Lhe ip.roduz:iu ha 
poucos momentos, o occorr.i·d·o na Cama:ra; mas apella para a Ca-
mama, a fim de que, durante o d ebate so·bre o pTOjEl<!to que vae 
disoutir, se mantenha .em a ltura digna ·da ~·ep.resentação nadonal. 

Como disse ·hontem, sómente di0scute o ·p.resenbe projecto pela 
responsabiUda:de que lhe p.esa, como relat01r d·o pairecer da com-
missão, e tratará d·e resumir quanto ·possível o que tem a dizer. 

Passa a •estudaT o discurso d.o nobr.e deputaido pela Para-
hyba com ·O intuito ·de contestar-.lhe a affil'mação de que os .ele-
mentos .que •possue o gove·r.no não sejwm solid'os ie just:ificativos da 
decr·etaçã;o do estaido de sitio e que os •acontecimentos d.e 19 de 
janeiro não ·se ·prnndem poT .efJieito algum aos acontecilúentos de 
1'9 de abril. 

Par.a isso acompanha o estudo analytico feito por aqueUe seu 
coUega so·bre os deipoimentos do sargento SHvino, os quaes com-
paTaidos d·eixaim, na opin·ião do mesmo coUeg.a, i»esaltar evid·ente 
oon:tmadfoção. 

Na opinião do o:rad-or, tal contraidicçã;o não •existe, como mos-
tra comparando os diver.sos topicos em questão. 
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Quanto ao referente á intimação feita ao •Pr.esid.ente da Repu-
blica, :realmente o nohre deputado peJ.a Parahy·ba tem razão; ma-
trrrialmente ha contradicçãq, m~w es.tudado convenientemente o as-
sumpto, essa contradicção dcsapparece : o or.iginal desse d1)-
cumento existe e o orador .espera trazei-o CL Cam:lra, que, vcriti· 
cando a identidade da lettra, verá qu e a aprparente contradicção 
não passa de ignorancia do depoente. 

Passa a demonstrar q~ie a rebe!Não das fortal ezas ele Santa 
Cruz e L<i,ge é um facto politico e que as p.essoas a.pontadas pelo::: 
documentos parecem ter Tesponsa1bilidacle i1 elle. 

Antes ele entrar na analyse elos documentos chan1a a attenção 
da Camara para o·s phenomenos subjectivos que caTacterisaram os 
primeiros dias ele janeiro .. O que ·então dominava o espüito pn-
bli co era a cen·teza ele um rnovime·nto revolucionario, mais ou 
menos proximo. Os boa.tos circulavam, o espirHo publfoo vivia in-
quieto, sob o dominio quasi exclusiY.o destas noticias, que foram 
cada vez toman·clo maior incr•emento .até que rebentou a rebe!lião. 

E1h seguida, passa a .examina:r os autos. Observa que o in-
terrogatorio de 26 test'em unhas, que consideran·clo a sublevação um 
facto poliLico, são unanim e.s ·em affir.mar que o seu int uito era n. 
cl.eposição do Sr. marechal Flo:riano ·e que ella fôra aconselhada 
pelas pessoas indicaclai:; nos " autos. Além desses, ha o depoimento 
de 13 presos ela fortaleza, os quaes confirmam qu·e estavam impli-
cados no movim &nto membros elo exercito e do Congresso Nacional. 

·Responde ao t opico do discurso do nobre deputado pela Pa-
rahyba, em qu·e S. El\'.. s.e refeTiu ao que a minoria tinha resol-
vido fazer no dia da abertura do Congrresso Nacional. Não sabe 
como a minoria, embora transformada em mai.oria, pudesse d9-
volver a mensagem do Vke-1Pn·esidente da Repu1bJica. O executivo 
é que •é competente pf1ra interpretal· a Constituição, e se •elle ·en-
tende poT um modo uma di·sposição oontrov·ertida, o .que o Con-
gresso tem a faze,r é ~clara.r o ponto em questão por meio d ~ um::i. 
lei in terpTetabiva. 

Ao orado!'., falta a.inda .tempo ·para ·estud a:r os auto.s do inque-
rito poHcial so·bre os acontecimentos de 10 de ab1·iJ e do inque-
rito dos illustres moços militares, a quem foi entregue a difficil 
tarefa ·de com.mandar ras ·escoltas dos desterrados. :Mas r ·ecela 
abusar da paciencia qos collegas. 

Vae concl.u'ir,. Lq.menta que hoje no Brasil a politica haja 
arrastado tanta g.ente pelo camjnh'o sem ori-entação e até r evoJu. .. 
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donario em que o governo sur.p.re11endeu -os presos politicos des-
terrados d·e hoje. E' um faoto que para ,as soluções politicas estii 
se usando ·de mais do elernento militar; seja 'embora um er.ro fu-
nesto, id,e r esultaidos desastrosos, o faoto ·existe. Essas soluções 
p:r·ovocaim outr as no mesmo genero, e 'Podem dar logar a. que no 
dia de am:xn11ã haja no Brasil 'Prnfuud.as perturbações até na 
vida .ctaqueHes governos que teem por no.rma de con.ducta na sua 
administJração os principios da justiça e da honesti dade. 

Lastima ·que a rpol<itica ·bra;sHei"ra se vá acostumando tanto a 
servir.rse da força armada. Mas está nas mãos do Congresso, 
tendo mais ·prud.encia, mais calma, -me'Il·OS paixões, p-rocurar para 
ella soluçõ s que melhor a encaminhem. •Com isso tudo l·ucrará 
a Re'Pub'lica. (.ilpo i.Mlos, ?nui!o bem , ?nUito bern .) 

Fica a d,iscussão adiada pela :hora. 





SESSÃO DE 6 DE JULHO 

O 1SR. PRESIDElNTE - Não hayendo numero :para se v·otar 
as materias in dicadas na oTdem do dia, :p·assa-se á continuação d-a 
2ª discussão do projecto n. 22 A, do Senadq, 3.Jllprovando os actos 
do governo referentes :a:os acntecimentos de 10 de abril e cons-
tantes elos decretos de 10 e 12 d.o .mesmo mez, com voto em sepa-
rado, e conced·endo amnistia a todos os cidadãos detidos ·e d ester-
rados 'POr foTça do d·ecT·eto ele 12 ele :abTil do comente anuo. Tem 
a 1palavra o Sr. Lopes Trovão,. (Pa:uJsa.) Tem a ipalaVTa o Sr. Ar-
minio A:ffonso. (Paus<a.) Tem a :palaVTa o Sr. :Francisco V·eiga. 
(Pausa.) Tem a pa1avra o Sr. Baptista da Motta. 

O .SR. 1BAPTIS-TA DA iMOTTA - 1Desisfo da :palavra. 
O SR . PRES1IIDENTE - Tem a pala na o Sr. Casstano do Nas-

ci'Illento. 

O SR . 'CASSIANO DO •NASCIMENTO - Desisto da :palavra. 
O SR. BRES]DENTE - T·em a palavra o Sr. Alcindo Gu2.-

nabaTa. (Plausa.) T em ·a palavra o Sr. •Espírito Santo. 

O SR. E.SPIRITO SANTO - Desisto ela palavra. 
O SR. PRESIDENTE - T em a palavra o Sr. Nilo Peçanha. 

(Fla·usa. ) Tem •a palavra o Sr. ·Ba.daró. 
O SR. BADAIRO' - Desisto da palavira. 
O SR. PHE&IDENTE - Tem a palavra o Sr. Marciano de 

Magalhães . (Pausa.) Tem a pa lavra o Sr. Azeredo. 
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O ·SR. AZEREIDO - Desisto da palavra. 
'Ü SR. PIRESIDENTE - T·em a palavra o .Sr. Alristides Maia. 

(Pausa.) Não .ha mais oradores inscripto. 
Si ninguem •pede ·a pa.lavra, dou por ·enoe-rrada ·a disoussão, 
Está encerrada ~ di!lcussão do project-o 11. Z·2 A, 



SESSÃO DE 7 DE JULHO 

E' annu•nciada a votação do projecto n. 22 A, do Senado, ap-
pr.ovando os actos do gove.rno r efer.entes aos acontecimentos de 
10 de abril e constantes rlos decretos de 10 e 12 do m esmo mez, 
com voto em .separado, e conoerlenrlo amnistia a todos os cida-
dãos detidos e desternarlos por força do d·ecr.eto de 12 de aibril rlo 
conente anno (2ª discussão). 

Requerimento O SR. Z Allf.A (p ela ordem) - Sr. presidente, peço a V. Ex de preferencia 
que, nesta votação, submetta â consideração da Camara, .em pri- do sr. Zam :.1 . 
meiro logar, .as comclusõ-es do parecer rla commissão de consti -
tuição, legislação e j·ustiça, a•pprovando os actos do governo refe-
rentes aos factos de 10 e 12 rle abril, afim de que não fique ·pre-
judicado o voto •em separado. (Trocam.· se cliversos apartes.) 

'Ó SR. CASSIANO DO NASCIMENTO (pela ordem) - Com o de-
vidü r espeito "que me mer ece o nobre deputado pela Bahi·a, peço li-
cença para dizer que é absurdo o que tS. Ex. aca;ba de requerer . 
(Apo,iado,s e não apofodo·s.) 

E' absur.clo em face da l ei que rege os trabalhos desta casa. 
N1Lo se comp.rehe•nde, que se vote a oonclusão dü pa:r·ecer antes 
de v·otar os artigos do proj·ecto. (Ap·oiaclos.) 

A mi.noTia está no desejo de maxima cordi·alidade para com 
;;i, maiori•a, não quer cr ear dirficulclades, quer agir dentro da lei. 

Questão tle 
ordem. 
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E em seu nome ass evero ao·s illustr·es membros da maioria 
que não lil.Os retiraremos da casa e, aio contrwrio, aij.udaremos em 
tudü que •S1S. EEx. jul'garem que é •necessario para a manuten-
ção do bom nome elo paiz; mas entendo que não ha necessidade 
de sacrificar a lei ela casa, votando em primeiro Jogar a conclu-
são do parecer com prnteri•ção elos artigos do proj·ecto, que todos 
queremos votar. 

P edirei ao Sr. presidente que r esipeite o r egimento e não ad-
J:Jitta o requerimento do .Sr. d eputado ·pela Bruhia, porque é uma 
inversão das pTaxes r egimentaes, e caso o Sr . presidente entenda 
que não t em competencia para resolver, o qu e •não lhe parece cer-
to, ainda aippello para o sentimento da Hlustre maioria e peço. 
lhe que não aidmitta tal preoed·ente, que r espeite a Iei d.a casa, e 
não faça disto questão polLtica. 

Approve-se a amnistia e garanto aos nobr·es deputados que a 
minonia contri'buirlá ipara ser.em alJ.provados os actos do governo, 
si VV. EEx. desejam... (Vcirios Srs. deputaclos interrompem o 
101,aclor.) 

Como dizia, a izjirroria concorrerá ·com a sua presE!nça, para 
que sejam .approvadqs os actos do governo, si ess·es aictos m eTe-
cer.em •a ap'Prov ação (Lesta miuoria, salvo o nosso direito de, como 
representantes da nação e como juízes eles.ta magna questão, pro-
nunciarmos o seu veredictum, de accôrclo com as opiniões ante-
riormente emitüdas. 

Nestas condições, parece-me não haver razão para discordias 
entre mi•noria e maioria, discordias que proc1uzem estremecimen-
tos funestos fóra deste r ecinto. Antes de tudo conserve-se a or-
dem para a irüegridfl,de e o e·ngrandecimento do paiz. Vote-se a 
amnistia, .ponha-se um véo sobre tudo 1sto, .e colloque-se a Cama. 
rn s uperior ás proprias paixões. (Apoiados.) 

O SR. PRESJDENTf. - Não ha no regimEOnto di>Sposição alguma 
que me .autorise a r efoitar o requerimento do nobre deputado pela 
Bahia ... 

O SR. ARTHUR Rros - Ha sim senhor. 
O .sr~. 1 PRESIDENTE .. . •e si ha peço ao •nobre deputado que me 

interrompeu, a bondade ele me indicar essa disposição. 
As 1unica.s disposições elo regimento a respeifo de emendais, 

são as que mandaim preferir as emendas r est r ictivas, e suppr es-
sivas. 
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Não ha .fü.sposição aio r.egimento que me inhdba de submetter 
á appTovação ·da casa o requerimento do nobre deputado. 

(Trooam-se vehementes avartes.) 
O SR. PRESIDENTE - 1Si, pol'ém, os nobres deputaidos se op-

põem, peço que me indiquem a disposição r.egimental que me im-
peça de submetter a votos o r equerimento do nobre deputado, vis-
t0 como ·o •nobre deputado, acaba d·e dirigir á casa um requeri-
mento. 

Neste caso a mesa cumprirá o seu dever. 
O 'SR. ARTHUR Rros (pela ordern ) - Sr. presiq.ente, V. Ex. 

ha de permitir-me que antes de desenvolver a questão de ordem 
que me traz lá tribuna, diri1ja á mesa uma pergunta: sobre que 
rnateri-a vae versar á vo•tação? 

O .SR. PRESIDENTE - So•bre a maiteria discutida - parece1r da 
commissão e o proj·ecto, 

O 1sR. AR1'TIUR Rros - 1Sr. pr.esirdente, a materia ora suj eita 
á discussão e votação, é o projeeto vindo do S enado. (Apoiai(ios .) 

O r egimento assim .a determina.. E' a votaçãio desse rpr.ajecto 
que ha de preceder a todas as ·demais votações. (Apoiados .) 

As conclusões ·do ·parooer da commissão .de constitu,ição e jus-
tiça não 1J•odem ser aicceitas rp ela casa sinã.a •como ·emendas â.o 
P'l'o jecto do Sen·ado. (Apoiados.) 

Es1ta é a primeira prarte de minha argumentação, com que 
r E>spondo a V. Ex., quando diz que, no regimento, só se encon-
tram dLspo•sições \I'efer.entes a votaçõe•s de emendas quando es-
tas .são ampUativais, restrictivas ou substitutivas. 

Sr. Prnsidente, ha uma outra disposição ·que se ap·plica in-
t eirrament•e ao caso e é o al't. 128 que diz: cun: 

"Termina da a 3" discussão do projecto . .. 
(Varias Srs . deputados int'erro1npern o orador.) 
O SR . ARTHUR Rros ( com força) - Ainda não p·erdi o bom 

senso para saber que a questão verE<a1 sobre projecto em 2ª dis-
cussão e •não em 3", mas .preciso deste artigo para tirar as con-
clusôes da argumentação ( comtinua lendo) : "Terminada a 3" dis-
cussão do projecto e das emendas, que nella tiverem occorrido e 
julg;ando-1se concluída por votaçáo da Camara, o presidente porá 
primeiT.a a votos as emendas e depois proporá ·a Camara si ada-
pta o pl'ojecto com as emendas approvadas ". 

·A' disposição clara •deste ~rtigo estabelece que só na 3" dis-
çussão p. yotação de eprnndas deve pr.eceder a vo.tação do proj-e-
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cto, ou materia prindpal. (Vctrios Srs. devutados in1terro11iqrn11i o 
orcidor.) 

ü .SR . ARTHUR Rrns - Sr. presidente, si a regra geral não 
fosse votar a maiteria principal, antes de votar as emendas, este 
art . 128 seria uma desnecessidade, e não se compr ehende que uma 
.Jei tão meditaida como fo i esta, contenha d·isposições desn e.-
cessarias e inuteis .. (Apoiados.) 

E sempre repugna ao bom senso votar materia accessoria, an-
tes da materia principal. 

o SR . ALMEIDA NOGUEIRA - A hypoth ese está no proprio ar-
tigo que acaba de ler . (Trocam-se cliversos apartes.) 

iO ·SR. ARTHUR Rros ~ Como se ha de emendar aquillo que ain-
da não exis-te? Como é que uma emenda ha de prece.der na votação 
em 2" discussão quando nesta o projecto é discutido em detalhe, 
aTtigo .por artigo? (Varias Srs1. deputados interro1npem o or·ador. ) 

O SR. ARTHUR Rros - E a prova é, Sr . ·pr esidente, e appello 
para V. Ex., que na votação do projecto em 2ª ·discussão a for m ula 
adaptada por V. Ex. que é a regimental, é a seguinte: os senh or es 
que .aip·provam o proj1~cto, salvas .ais .emendas, .queiram levan.tar -se. 
(Apoiados. Trocam-se varias apa'f'tes.) 

O SR. ARTHUR Rros - Nunca V. Ex. submeteu á votação 
emendas antecedendo o projecto . 

.Sr . presidente, fl,inda uma outra questão muito impor tante 
se prende a este incidente, •é que a mesa, em face ·do art. 123 do 
r eg imento, não podia acoeitar a conclusão deste parecer" nem sub-
metei-o a discussão. 

O art. 123 diz (Zê): Não é permitido em qualqu er di•scussão 
offerec~r emendas ou artig,os additivos que não tenham r elação 
immediata com a materia que se traita." 

Ora, .Sr. presidep.te, tratando-se de um ·projecto de amnistia 
:::pprovado pe1o Sena.do, não se podia offerecer corno emenda a 
::i.pprovação do •estado de sitio e das medidas repressivas . 

o SR . ALCJNDO GUANABARA - Isto é cousa debatida. 
0 SR . ARTHUR fl,ros - Não estou discutindo propriamente a 

ncaiteria, estou defendendo as disposi<;ões ·do r egim ento, que deve 
ser por todos respeitado, •e por V. Ex . fi elmente i:J.terpretado. 
(.A pofodos; mwito bem.) 

O Sn . PRESJDEKTV: - ü nobre de•putado combateu uma del iib e-
ra~ão que a mesa não tomou . A mesa .sa:be qu·e a votação dos pro-
jectos póde preceder a votação das emenda:s. 
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U111.i1. voz - Não pôde m<o.s deve. 
O SR. PnESIDENTE - Mas a mesa tem visto que da propria 

bancada partem rnquerimentos no sentido de ser votado emendas 
e substitutivos antes da materia principal. (Apartes e protestos) . 
No caso actual trata-·se de votar proposições importantes e a que 
se qu:r preferir •não é d 0 pendente ela outra. 

En•tretanto a mesa uão tomou deliberação alguma, limitou-se 
apenas a submeter a consideração da casa o requ erimento apre-
sentado. 

O SR . FRANC1S100 GLYCERJIO - Sr. pr-sidente, quanto á 
inte.r.pretação do r egimento, cleu-a já V. Ex. tão racional e equi-
tativa, .que me s·into cl.eso•brigaido de considerar o que já disseram 
sobre ese assumpto os .oradores pr~cedentes. 

Venho occupar a atenção ela Oamara no i>nteresse de expor-
lb:e a razão de ordem que presidiu á apresentação do r equerimento 
de prefe.r.encia pelo honrado deputado pela Bahia. 

No seio da comrnissão de constituição, legislação e justiça, 
quando SJ discutiam as questões do estado de sitio e das medidas 
dt r epressão tornadas pelo Poder Executivo, discutiu-se tambem o 
projecto ele amnistia que viera do .Senado. 

O relator da commissão, nosso caro amigo F elisbello Freire, 
a quem me permitti incumb:ir do studo dessas questões, por me 
uarecer que eram essencialmente connexas, offereceu ao estudo e 
delib eração da commissão a prel'iminar de que não era licito á com-
n.issão con·hec: r ·do projecto de amnistia sem primeiro examinar 
(' julgar da constitucionalidade e justiça dos actos do Poder Exe-
cutivo em re.Jação á declaração do estado ele sMio e ã;s medidas de 
r epressão tomadas poo· vktude dessa suspensão de garantias cons-
ti tucionaes. 

O SR. NTLo PEÇANHA - Preliminar necessaria. 
O Stt. iF11ANc1sco GLYCERIO - Neste sentido foi vencedor o 

voto .da maforia da commissão, e consequentemente foi• votada a 
conclusão que se encontra no parecer cuja votação es·tá eminente. 

Vê-se, pois, quanto é logka a preferencia r equerida pelo no-
bre clepiutado pela Bahia p8!ra que se vote em primeiro logar a 
C!enda que conhece dos actos do Poder Ex~ cutivo, que os julga 
constitucionaes é nec essarios, mas que obedecendo ás inspirações 
clt uma política de clemencia e de concordia, concede amni,stia ás 
pessoias attingicla:s por detenção e clesten·o. 



3iô 

Andar .assim é .a:ndar com prudencia, com criterio, .e a.tê com 
l::igica, o que é mui.to raro observar-se na vida dos parlamentos. 

Demais, a di>fl!erença de .tempo é de .dous minutos a.penas, pois 
tal é o espaço que vae d·e uma para outr•a votação. E si, a .prefe-
r enda pedi·da não infrin.ge o regimento, e foi requerida .de boa 
f6 e no unico inter.esse d·e ordenar as votações, Jlão se comp1·ehende 
por que a op.p·osição leva'!lta tamamho embaraço, a ponto de pre-
j-ud.icar .a marcha lda.am'!lis,tia ipela qual ta:nto se empenha. (Apar-
tes e corv.testações .) 

O -SR. FRA1"CISco Gr,YCERIO - Perdoem-me .os nobr.es depu-
tados da minoria, mas S>S. EExs. estão fazendo chicana de regi-
m·ento em prejuízo da amnistia. (Violentas contestações cobrem 
a voz do orador.) P·el'doem-me, \hão de -ouvir-me, isto pesa-me 
àizel-o, mais é preciso que o p·ai•z safüa que por uma chicana regi-
mental (continuam as contestações e ois apartes·) prejudicam a 
ammistia, demo.ra.ndo-lhe o a.ndamento, o que faz crer que a mino-
ria tem •explorado a desgr.aça d°'s presos e ld.esterr.ados como arma 
de opposição (cruzam-se viole'J'l;tas q;)ntestações e apartes entre 
deputa.dos da opposiçãjo e da maioria; o oraàor conservarse siien-
cioso por algum tempp, e o Sr. presúilente agita ·as tympanos cia-
1nando orcZem) de odiosa oposição contra o Poder Ex·ecutivo . .. 
( continumn as contest;ações ) Pfü'·doem .. m e, mais hão de ü uvir-me, 
bem sei que is.t.o que estou dizendo faz o mesmo ·effeito que brazas 
no .sera ( coniiestações e apartes) mas é 'Pl'eciso que as esposas, os 
filhos, os irmãos, os paes dos presos e .d•esterrados, fiquem saben .. 
do quem foi mais patrio ta si a maioria que cencede-lhes amni•s.tia 
ass·egurando a ordem 1publica. .. (Apofodos e vozes no recinto : 
Sir17r, sirn, mwito bem) ou si vós que fazeis da desgraça d·elles arma 
d.e o.p·posição áquelles 1me1smos que des,ejam .JlacHitar-lhes .o re~ 

gr.ess:o á socied·ade e á familia. . . (Vivas e revetidas conl!estações 
~ntlerrornpem o ora.dM. O Srã p1~es{tcZente reclama attenção e or-
cie1n) ... Ah! os nobres .deputados s•e 1ev.a.ntrum iracund,os .po.rque 
eu m-e r efiro aos parentes ld·os desterrad·o.s, .mas a.inda mão me re• 
fer.j ás mães!!! .que em bald.e tentarãio oomp.rehen:der, nos a.n0ei.01s 
de um coração dãJacerrudo de ,dor e die sauda.des, •essa ... Teivind·i-
caçãio da leg.alidade ·r egimental, cr:t'O momento em que se dechte da 
J.ibet,d-ad•e dos fühos . (Silencio.) 

V·OZES DA OPPOSIÇ.Ã,o - o oraJd'Or ·es.tJá 'lllOS ·i'lltrigai11d.o. 
O iSn. EJPITAmo PESSüA - Q•uandü holrutem fugi.raim não se 

lembra'!'.am das lagrima:s Idas famUta.s. 
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o SR. FRANCISCO GLICERIO - Fugira;m! Quando? 
A maforia a inda a1ão <l·eser.tou um llÓ dia desta casa. F<ostes 

vós que, illuminados não sei por que calcu1os de poder .e de do-
mínio, imped-istes a abertura ann,ual .do Congresso, aguamdan<lo 
a chegada dos .deputaiclos que, •em voss,a louca ,pretenção, suppu-· 
nhei.s vo•ssos al!iados. T.o.dos a~I11da se J.embra:m dessais romarias 
que fazei·s a bordo dos vapores que chegavam do '!lorte, a tal ponto 
que um de vós foi <lar com a sua excellentissima ,p.essoa a ibor.c1o 
de um navfo de úmmigra'Iltes. (Risa<Xas .). 

ü ISR. LOPES TROVÃO - Não é com '° rtdicuLo que •se \ha •die 
domina:r a indignação Jmblka ·contra a prepotenoia 1d.o g.ov.erno 
e a tyrannia da maio ri.a ela Camara. 

o SR. FRANCISCO ÜLICElUO - SIÍlm, mas não é com .o dies·r es-
peito do poder publico, COIIll a an;archia <la;s ruas, coim .as cO'Ilsp·k.a-
ções sem origens nacionaes, que havei·s de 001J11Sio.liclar a ·Repu-' 
blka. Ouvi bem: é mi.ster parar nesse ca:miuho de louca;s ·am-
bições, de "Dccultos intentos de represaHais materiaes. A -amnisüa 
que se v.ae votar n•este momento é o esquecimento d:o )Pasisado, 
mas não é o ensejo ·pa;na novas •emprezas do ·es.pirito mão da .a;naT-
chia .e <la r .ev.o.J•ta . O P.oder Executivo está .anmado, é ·cer.to, ldoesde 
a ·cabeça aité aos ·pés, pela ,força imoral .ele .sua autorild-ade ~eg1td-· 

ma, ·pel·as forças militaT•es que 'ª •essa mesma autor.ida;de obedecem, 
para dominar quaesquer t entativas de perturbação da ol'dem pu-
blica . 

. Mais, .o que .o P·o,per Executivo .não pôde é d.ominar •as per • 
tur·bações economicas que .se originam, .cte um mo.do g.eral, do .es-
pírito ·de des·ordem que 11.aisce dias l·utas poJi.ticais,. que ,se alimenta 
ido•s ranco.res pessoaes, e ·que invade to·dais as claJsses sociaes, €1111 

clamno graviss.imo da .riqueza material •da ,paiz e da ordea:n moral 
ela sodedaide brasileira. 

Vmt sentar-me, Sr. presidente, rogando á Camara que dê o 
seu assentimento ao r equerimento do nobre deputaclo peJ.a .l:lalüa. 
(Muit•o be1n; inuito bem .. ) 

O SR. P1msmEN'l'E - Supponho que a questão está bem elu-
óclad·e e que a Camara ganha em passar á votação . 

o Sn. AUGUSTO DE FHEIT~\S - Desejo saber si V. Ex. me con-
cede a palavra 1p·ela ordem, ·e si pôde manter a ·Ordem para eu 
fallar. 
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, fO 
1
SR ( ,PHESIDEN'l'E - P.arccia-me que V. Ex. tinha desisti-do 

d·a rpalavra. 
Quanto á m anutenção da ordem, não d.epende só da mesa. 

T em o nobre deputado a palavra pela ·ordem. 

O ·SR. AUGUSTO DE FREITAS (pela ordem) vem lavrair ·O :seu pro-
testo contra -o r.equerimento do .nobre deiputado pela Bahia; ·e 
si toma parte nesta questão -é simplesmente ~p-o.rque o nobre sena-
dor po.r S. Paulo, .presidente da commissão :de constituição, allu-
diu a um facto passado n-o ·sei.o ·d.essa commissão ·quando o orador 
fazia rpa.r.te de!Ja, e cuj.a •exposição não· J'h.e par.eoe enc~rrar 

inteiJ·.amente a .verdade d.o que se passou. 
O •SR. ZAMA - Antes ·de V. ·Ex. continuar devo dizer que 

requerer nunca foi um crime. (Risadas.) 
o .SR. AUGUS'.l'O DE ·FREITAS - o .Sr. p.resid.ente sabe que a Ca-

mara commetteu á commissãio de constituição o encargo de dar 
parecer sobre a mens•agem •pr.esidencial, no :ponto realtiv-o ao es-
tado d·e sitio, examina.r os documentos q·ue porventura fossem ·for-
necid.os pelo govern.o 1e decidir com -o ·Seu rpar·ecelr •sob.re a app.ro-
vação ou r eprov•ação do estado de sit.io. 

Mais tard·e, :a·· coIIfmissão, sem que a Camara lhe oommettesse 
encargo -especial, teve de dar .par.ecer sobre o projecto de amnistia 
vi·ndo do .Senado. Os nobres d·2iPUtados qu s r epresentavam a mai-oria 
da "commissão ·e entre ·elles o seu amigo .o illustr.e relator do [pa-
r·ecer, em me u -ent:end·er, menos acertadamente, ao ·envez de limi-
tar-<se a dair parecer sobre o projecto de amnistia, ou antes, sobre 
o topico da mensag.erp. pr-esidencial, por uma r·esol'ução em serpa-
rado, julgou melhor ad·ditar ao projecto .de amnistia uma emenda 
pela qu.al .ficava approv·ado .o estad•Q de sitl-o. 

No seio da commissão debaite-se a questão da p.recedencia do 
julgamento do ·estad.o d·e sitio; mas a despeito do iseu 1protesto, a 
maioria da commissão decidiu que :não podia a Camara julg·ar so-
bre a amnistia sem préviamente ·dar -o seu voto :ao estado de sitio. 
Era uma questão de doutrina. 

Quando o nobre r·elat-or da commissão apr-esentou •o seu .rpare-
cer, concluindo por l.\ma emend:a,. tainto -o orad·o.r como o nobre 
deputad·o pela Pair·ahy.ba disseram a .S. Ex. que ·essa emenda não 
poderia ser .aceita pela commissão, nãio só .por ser iHegal, por-
quanto era sujeitar á san·cção do PLresidente -o julgamento de um 
aJCto delle, ·como porque encerra doutrina contraria ãquel-La ·que 
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era a de 'suas convicções. Portanto, j'á no seio da commissã,o ,31pre-
sentou -0 seu protesto. 

lDm tal .caso. si a ·CO·=issão apresentou esta emenda, pôde a 
Camara dar ip:rimeiramente -0 seu voto á emenda, para depois vo-
tar o p.rojecto? 

O SR. ·ALFREIDO ELLIS - Pócle; e tanto pód·e que o vae propor. 
o 'SR. AUGUSTO IDE FREITAS - o .aparte d-0 nobre deputado re-

vela simploesmente a ty,ra:nnia do ·seu 1pr.ocediment-0. 
O SR. ALFREIDO Eq.1s - Não se pôde dar amnistia sem primeiro 

app.rov·aT os actos .do governo. 

O rSR. AUGUSTO DE FREI'l'AS declara em seu nome e, talvez, no 
de alguns membrns d:a maioria, que a esse argumento do ·nobre 
deputado :po.r S. Pàulo - Tanto pócle que o vae f.azer - pôde res-
porncler : Não pócl·e, po·rque não o fará. ( 'l'ro oom-se muitos 
apartes.) 

p,ed·e a-0 Sr. IJ.}resid·ernte que lhe mantenha a p1alavra. 
O 'SR. EIDUARDO GONÇALVES -A gritaria v'em de 1'á. (Apartes.) 
o 'SR. PRESIDENTE - Attenção ! 
O 'SR. AUGUS'l'O IDE FREITAS admira-se, e relevem-lhe os seus 

ho'llra.d-os 'coUe'gas e ·amigos da matoria que estranhe qu e, á paila-
vra un•gi.da de patriotismo, cheia d·e paz e de ordem .que partiu do 
nobre l eader da minoria, o ·digno deputado pelo 1-Uo Urande do 
Sul e SS. 'EEx. respond·am com o requerimento cuja apresen-
tação fez o nobr·e d·eputado da maioria. 

UM SR. DEPUT.AIDO - O r equerimento foi anteri.qr. 
O SR. AuousTo DE FREITAS admira -se ·de que, quand-0 a minoria 

diz: votemos -0 projecto oorno sempre ·Se :f\ez, excepção un.i.cru ·dos 
casos em que ais emendas são substitutivas, ;porque então consti-
tuem novo .projeoto ; quando a minoria ·diz : procupemos nüs pre-
cedentes da cas•a, nas decisões da m esa, o modo pelo qual 11avemos 
de proceder rnesta questií<o ; qua111clo a minoria, pela palavra do seu 
l eacier, diz que fará caisa . .. 

u M SR. DEPUT.AIDO - E isso é um dever. 
o 'SR. AUGUSTO DE FHE!TAS... porque •O seu intui to, porque o 

seu dever é ,afastar d•a di•scussão todas essas quesrtõ·es püliticas 
que só podem aff.eotar ele um modo desastroso a vicia d·o paiz, 
quando a minoria se compr·ornette a p•restar todo o seu ia:poio ao 
governo·, vota.nd.o os or9amentos, o oraclor admira que a maioria 

\il 
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respond:a ap.resentando um requerimento cond,emnado pelo -,regi-
mento, condemnado pelas ;praxes estabelecidas pela mesa. 

Permitta o 1Sr. presidente que neste momento . o orador se di-
rija especialmente á mesa. As emendas ap11esentaclas ao projecto 
- e o ·Sr . 1presidente ·sabe di•sso, p,ois o oraidor já t eve occasião ue 
m:;:Jnifestar particularmente a S . Ex. o seu modo de ver a este 
nes.peito - :as emendas apresentadas ao projecto ou não teem Te-
ferencia com o projecto,_e então cabe á mesa eliminal-as da discus-
são, não ais acceitando, o que S. Ex . não fez, permitta-lhe que 
o diga, sem quebra do Tesip.eito ·e ·d.a deferencia que S . Ex. lhe 
merece, não observando muito restrictamente o .regimento, ou es-
sas emendas tt.eem relação com o proj·ecto e então o que "regulai o 
assumpto é o art. 130 do r egimenito (lê ) . 

Na hypothese, :admittindo que a Camara queira acceitar que a 
om0ucla t em T•elaçã.o com o projecto de ani.nisti.a, o· procedimento a 
seguir será este : .approvado .o projecto e a emenda, a com.missão 
terá de converter esta 'em projecto especial para ser suj·eita a 
nova discussão. 

Si assim é, o Sr.1 presidente não pód'e &ubmetter á aippT.ovação 
da casa o requeri.mento do nobre deputado,, sem abdicar do di-
reito que tem como presidente da Gamara. (Jl!liiito be1n ; mui"to 
bem.) 

O !SR, COSTA MACIIADO (p ela ordem ) tem receio de entrar em 
semeuhante discussão. Não .o fará '3 pede aos seus collegas da 
minoria que .não o interrompam; sabem que não é um •energumeno. 

A questão não está bem collocada. O ST . deputado Arthur 
Ip.os estabeJ.eceu um:;+ doutrina verdadrei.ra, mais a questão é a se-
guinte : ·si a sua doutrina tem applicação ao caso occorrente. 

Calda vez o orador ,se convence mais de que todas estas dif-
ficuldlades que se apresentam, são consequencias de um erro com-
mettido peJ.o 1Senad.o e pela Camara. 

·Desde que se aipresentou o pTojecto de amnistia, votado pelo 
Senado, á consid·eração desta Cam::tra, ·desde que esse projecto foi 
enviad·o á respectiva commi.ssão, necessariamente tinha de appare-
oer a seguinte duvida: como é possível votar-se o projecto de 
anmtstia, ,sem que se tenha v·otad.o a ,precedencia .ou nãio elo .e&tado 
d·e sitio? (Ap.oicbdOs.) 

Resumindo, pergutará,. ã honrada minori:a: o que que11ei's? 
quei:eis a ·amnistia ? Logo, r ewnhecerei-s a v1·iri o d'eli cto que 

1 
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não quereis .reconhecer (apoiacios, muito bem), e r econhecendo o 
delicto, ipso facto a minoria approva o estado de sitio. 

Logo, deve-se considerar a emenda apresentada pela commis-
são, não como uma verd:aidei•ra .emenda, porque é coll'tra o bom 
senso .que se apresente como emenda uma dispos ição que •1üi.o tem 
r.elação com .o fim do projeoto, que é materia completamente á 
rparte . 

.Ora, si a emenda contem materila completamente 'á parte do 
pr.oj ecto, a .doutrina. exp·en·dida pelo nobre deputado a respeito da 
emenda não pôde p.roced·er. 

Nem .soe pód•e ·app e!lar para o r eg.imento, porque acima do regi-
mento, acima da;s p.rax·es da m esa estão a conscienci.a e as leis 
delJ.a. (Mil{lto bem.) 

Ora, •com.o se ha de apresentar oomo emenda ao projecto seme-
lhante disposição ? Supponham os nobres il eputados qu e o projecto 
pa;ssa com a emenda e que v1ae á sancção. Não é certo que o . Pr.e-
sidente da Republi.ca fica sendo ao m esmo tempo juiz e parte? 
(Muito be,m .) 

Ass.im s endo, ·O que s e segue é o seguinte : não l1a prejuízo n em 
para a. 11),aioria, nem para a minoria em votar-se projecto e emen-
da como materias •separadas; e ipor conseguinte o orador ap:iia e 
.vota pelo requerimento do nobre <foputad-o pela Bahia. (M1iito bem; 
muito bern.) 

E' pos•tO a. v.otós e a[pprovado por 73 votos o requerimento de Approvação do 
preforencia ·do 'S.r. Zama. . requerimento -

o 'SR. CASSIA"'º DO NASUL\IEl\'l'O Apelei ordem ) r equer ver!Uca-
ção da votação. 

Procedendo-se á verificação da votação, reconhece-se terem vo-
1tado a J)avor da ·pref e.r encia pecli·da pelo Sr. Zama n e contra 5'1 
Srs. depu tados. 

Ü SR. PRESIDElN'rE Em virtude ela deliberação ela Camara, 
vae-s·e proceder á votação da cc•nclusão do projccto da commissao, 
que é assim concebida: 

"A -Oamara, em ·cump.rimento do disposto no art . 80 e do 
n. 21 do art. 34, res.olv1e ap:vroV!ar os actos do g·overno refm·entes 
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aos acontecimentos da noite de 10 de abril e constantes. dos de-
cretos de 10 e 12 do mesmo mez. " 

O Sn. IND!O no BRASlL (pela orclern) .r.equer votação nominal . 
Consultada, 1a Camara não apprnva o rpedido para votação no-

minal. 

O SR. LEoVIOILDo FILGUEIRAS (pela orczem ) requer verificação 
da votação. 

P·roced•end-o-se 'á verificação, reconhece-se terem votadJ contra 
o pedido da votação nominal 71 •e a favor 32 Srs . deputados . 

E' annunciaela a votação ela conclusão -d·o projecto n. 22 A. 
Posta a votos, é approvada rpor 78 votos a seguinte conclusão 

do projiecto n. 22 A: 
A Camara, em cumpri'mento do dispos.to no art. 8() -e -d-o n. ~1 

do .art. 34, resolv e aippro·var os actos ·do govern.o r efer·entes aos 
aconteci•mento•s da n9ite de 10 de abril e cons-ta.ntes dos decretos 
doe 10 e 12 do mesmp mez. 

O S1t. Vr:"IH.AES (pela orclern,.) requer veri.ficação ·da votação·. 
Procedendo"se á verificação, reconhece-se te.nem votado contra 

a conclusão d·o pTojecto .apenas 22 Srs. deputados. 

O Sn: PHESIDENTE -- Votaram. a fav-or da conclusão do projecto 
78 e contra 22 •Srs. d·epu tados. Total, 100 d1eputados . 

Não ha numero. Vou manclia:r tproced-er á chamada . 
Pa:-oced0endo-se á chamada,_ v.er.ifioa-se .terem-s·e ausefrtado os 

Srs . Pedro Chermont, Anfrisio Fialho, Nelson, Martinho Rodri-
gues, Nascimento, Amorim Garcia, Epitaci'O, iPedr.o Americo, Sá 
Andriade, José Mariano, Juv•efrcio de Aguiar , Andr é Cavalcan.U. 
J oão de Siqueira, João VieiTa, EStpirito S·anto, Theophilo dos San-
tos, Augusto de Freitas, Santo·s Per0ei<ra:, Fonseca Hermes, Cyrillo 
ele Lemos, 01.iveira Pinto, V.i.rgilio P•essoa, Lopes Trovão, Moreira 
ela Silva, Fleury Cur<1-do, Domingos Porto, BelLarmino de Mendonça, 
F ernaindo Simas, La~ro MuU.er, SchmLdt, Lacerda Coutinl10 o Oas-
siano do 'Nascimento. 

O Sn. PHES1DEN'.l.'1" - Responderam á chamada apenas 99 Srs. 
d•epu tados. 

Fica adiada a votação. 



SESSÃO DE 15 DE JULHO 

O SR. LA1110uNIER (plei1a1 orclem) - Sr. ,presidente, deante da Requerimento 
importancia da questão que vaie ser v .otada {Pela Camara dos Srs. de votação no-

minal. Deputados, questão para a qual o J;>aiz inteiro tem os olhos volta-
dos, peço a V. Ex. que consuHe á Camara si concede votação no-
m inal af.im ·de que a naçãio possa oonhieoer o· modo de votar dos 
seus representantes . 

o SR. FRANCISCO GLICERIO (pela oq·aem) - Não sei si a Ca-
Il1'aira pod•erá V·Otar o .r.equerimenfo que acaba d·e ser apresentado 
pelo nobre deI>utado, n em sei •si ·a mesa [lóde acce:itar esse l'equeri-
mento, [lorque a Oamara já resolv·eu d·e modo conbrario sobre a 
mesma m1ateria em uma das su·as sessões an.terio0res. (Apoi<Iid:os.) 

Si o nobre deputado pretende, o que é aUás muito louvavel, 
qu e a n·ação conheça o modo d·e votar dos se us rep·resentantes, 
S. Ex., além da votação symbolica, tem o r0ecu:rso dre ·enviar ã mesa 
uma declaração a.e voto. ( A'lloiaclo .) 

Parece-me, .porta:nto, que a Cama11a não pod·erá acceitar o re-
querimento do nobl'e d·eputado, e que .a mesa não pod·eTá submet-
tel-o á sua consideração. 

·Em todo o caso, 1Sr. pr.esidente, pelo r espeito .e {Pela considera-
ção que V. Ex . me merece, .eu desde j·á declaro que m e subordino 
á decisãio que fôr proferida por V. Ex. (Muito bem; muito bem.) 

O Sn. PRESTDENTE - Attenta a irmpo:rtancia da materia, o il-
lustre presidente d-a Camara já deliberou ha dias da comp1eten-
cia da mesa para resolver uma questão regimental, su1>mettendo-a 
á cleci•são da Camam. 
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Seguirei o mesmo exeIIliplo, fazendo votar o requerimento do 
nob.re deputado. 

Consultada, ·a Camara J1ão approva o requerimento d.e vota. 
ção nomi·nal elo 1Sr. Lamounier God·ofredo. 

·Em s•eguida é po-sta a votos e aip1provad-a por 79 votos a se· 
guinte emenda ao projecto n. 22 elo .Senaido : 

A Camara, em cumprimento do disposto no ar.t. 80 e no n. 21 
do 1art. 34, re·solve approvar os acto·s d.o governo :r.efel'entes aos 
acontecimentos -da noite d.e 10 de abril e co-nstantes dos decretos 
de 10 e 12 do mesmo mez. 

E' annunciacla a votação elo art. 1º do projecto do 8'enado. 
O S!t. S1wEmNo Vnm.R.A. (v eza orclern) - 1Sr. ipresicl-eute, tendo-

se de vo.tar o projecto vindo do Senado ·e tratanclo-s·e ele 2" discus-
são. pe\.o nosso regimento a votação dev-e ·ser feita iPOr artigos. 
E, corno tive a hon.ra de apresentar um substitutivo ao a.rt. 1°, re. 
queirn a V . Ex. que con.sulte á Cama.ra si cone-e ele preferencia 
para a votação dessa emenda substitutiva. 

Consultada, a Camara concede a .preferencfa pedida pelo Sr. 
Severino Vieira. 1 

P.ro0eclendo"Se ','Í, votação, é a.pprova.da .por 79 votos a seguinte 
emenda: 

Art. 1. 0 Substitua•se pelo seguinte: 
E' ooncedida amnisUa: 
I. A todos os -cidadãos impli cados -nos acontecimentos que mo-

tivaram o d·e01~eto eJ0ecµtivo d-e 10 de .abril d1est-e .anno, declarando 
em estado de sitio a Caipital F·edeiral. 

·n. A todos .os que dil"ecta ·Ou indiir.ectamente tomar.alll1 parte 
na r.evolta d-as fortalezas da Lag-e ·e Santa Cruz, em 19 de janeiro 
deste 1anno, quanto aos crimes sómente que •estiverem lig•ados a 
este mov.imento . 

Sala dais sessões, 4 de julho ele 1892. - Seve'rim:o Vieira. 
O Sn. PRESIDENTE - Oo'Illsidero p.r-ejudicadas as emendas ad. 

dHiva.s offerecidas ao proj.ecto n . 22 A, pelos Srs. Oliv·~ira Valla-
dão ·e .Severh10 Vieira. 

O Sn. CANTÃO (peia orciem) entend·e que o additivo do Sr. Se-
ve1·in8 Vieira não estií prejudic:i,do pela a:pprovação das conclu-
sões do parecer, ·e add4z ligeiras pondeTações justificativas · da su<1 
proa:>o·sição. 
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O SR. SEVERINO Vmnu. (pela orcvem ) declara que se conformou 
com a decisão dada pela 1roesa, por duas razões : ,em primeir.o lagar, 
porque a emenda •encerra materi.a que já foi app.rovada; em se-
gunc:LQ Lagar, ;porque s·e reserva o dir·eito ·de renoval-a na 3ª dis-
cussão. 

Em todo· caso, si ainda houver .alguma reclamação a r espeito 
está disposto a cortal-a, rr·equerenclo a retirada da emenda. 

O Sn. P1msIDENTE - Vou consultar a Cama:ra no sentido da 
reclamação do nobre d.ep·utado pe1o Pará. 

Consultada, a Gamar.a considera rprejudicada a emenda ad-
ditiv.a, offe.recida pelo Sr. Sev.erirw Vieira. 

O SR. PRESIDENTE - Considiero igualmente pr·eiudicadas as con-
c1'usões do v·oto •Elm separado ·offerecido p·elos Srs. Augusto d:e 
Frei tas e Ep.itacio P·essoa . 

Em seguida é posto a votos e app·rovado o art. 2o do projecto 
do Senad:o, ,rev,ogando as disposições em contrario. 

'E' o projecto 11 . 22 A, assim eme11dado, adaptado em 2" dis-
cussão. 

O SR. PRESIDENTE - O proj ecto vae ser enviado á resp·ectiva 
commissão, para redigil-:o para 3• discussão. 

Apprornção 
do projecto em 
2ª discussão. 





SESSÃO DE 19 DE JULHO 

EXPIDD IiENTE 

R eela1cção para 3" dis ciissão elas e11iendas da Oa11iara elos Deputaelos [Redacção 
a:.o p1·ojBcto n. 22, vindo do Sena,do, qite approva o·s actos do 
governo ·'l!efere'.nt6 s ao-s acontecim,entos de 10 ele abril e constr.Ln· 
tes elos, decretos e~e 10 e 1.2 do 11ies11io mez e• concede amnistia 
a todos 0•11 mooelãio•s detiebos e desterra,dos por força do decreto 
ele 12 de abril do corrente anno. 

Accl'escente-se como art . 1 º - São a;pp.rovaidos, em cumprimen· 
to do disposto no aTt. 80 e do n .. 21 <lo art. 34 da Constituição 
Federal, os act-os do governo .r.eferentes aos a0ontecimentos da n·oite 
de 10 de .a.bTil e consta:nt;es ·d·os decretos de 10 e 12 do mesmo mez. 

O art. 1°, substitua-se pelo seguinte, passando a ser o art. 2°: 
E' -conoed.ida amnistia: 
I. A todos os cidadãios implicados n,:i.s acontecimentos que mo-

tivaram o decr•eto executivo d·e 10 de abril deste anno, declarando 
em estado de .sitio a Capital ~ederal. 
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I I. A todos os que directa ou indirectamente tomaram parte 
na J·evolta das fortalezas da La:ge e San.ta Cruz, em 19 de janeiro 
deste airuno, quall'to aos crimes sómoote que estiverem ligados a este 
mov.i·men to. 

O art . 2° passa a s·er ·O 3. 0 

O Cong.resso Naei·onal decr eta: 
ProjecLo do Art. 1.0 E' concedida aimnistia a todos os cidadãos cleUdos e 

Selltldo desterrados por foTça do decr·eto de 12 de abril d·o co•rrente anuo . 
Alrt. 2. 0 R evogam-se as disposições em contrario. 
Sanado Federal, 8 de junho de 1892. - Pruelente J . ele Moraes 

Barros, pr.esiderrte . - Joc7o Peclro B e-lfort Vieira.; l o eecr-etan:.io. -
Gil Diniz Goiilart, 2o secretario. - Antonio Nicolâo Monteiro Ba.e-
·1ia1, 3° secretario . - D.omingos Vicente Gonçalves de Souza, 4° se-
cretario. 

Sala das comrnissões, 19 de julho de 1892. - 1"eliSbello li'rei?'e, 
relator. - Glioerio, presid ente. - Gcisimiro Junior. - Dulni Ni-
ccioio. - João das Ghafi!aS Lobcito. - li'rµnÇdi •Carvalho. ~ JuUo ele 
Mesquita. - O. Pa~ettci. 



SESSÃO DE 22 DE JULHO 

Depois de encenada sem debate o .pr.esidente aanuncia a vo- Approvação do 
tação do projecto n. 22 B, de 1892, approva:nelo os actos elo ·governo projecto 22 em 
referentes aos acontecimentos de 10 de ·abril e constantes dos de- 3• discussão. 
eretos ele 10 e 12 do mE':smo mez, com voto em separado, e conce-
dendo amnistia :;i, todos os cidadãos detidos .e desterr:ados ]JOT for-
ça do decreto de 12 de abril do conente anno (3• discussão). 

·Elm .seguida é posto a votos e ap'provado o seguinte pTojecto 
com as emendas: 

Accrescen:te-s·e coIDo art. 1°: 

São approvados, em cumprio!nento do disposto no art. 80 e do 
n. 21 do ar-t. 34 ela ConstHuição F edeTal, os actos do governo r e-
ferentes aos acontecimentos da noute ele 10 de abril e constantes 
dos decretos de 10 e 12 do m·esmo mez. 

O ·aT.t. 1. 0 substitua-se pelo seguinte, ])assando a ser o art. 2° . 
E' conced:ida a amnistia: 
I. A todos o·s cidadãos implicados nos acontecimentos que mo-

Hvaram -0 decreto .executivo de 10 a.e abril deste anuo, declarando 
em estado a.e <1.í:tio .a Oap:ital F ·<J>deral; 
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II. A todos os que direota ou i.ndirectamente tomaram •pairte 
na revolta das fortalezas da Lage •e Santa Oruz, em 19 de janeiro 
deste anno, quanto aos -crimes sómente que ,estiver em ligados a 
este movimento. 

O art. 2° rpaJSsa a ser, 3°. 

Sala das commi•ssões, 19 de jul1ho de 1892. - Felisb ello Frei-
r e, relator. - G-lycerio, pr,esidente. - ac~siiniro Junior. - Dutra 
Nicacio. - João àas Onagas Lobato. - França Oarvaino. - Ju-
l'io 111esquita. - O. Palleta. 

O Congresso Nacioillal decreta: 

At·t. l. º E' concedida amnistia •a todos os cidadãos d,efados e 
desterraidos por força do decreto de 12 de abril do corrente anno. 

Art. 2.º R evogam-se as dis.posições em contrario. 
·sala das sessões, 8 de junho de 1892. - Pruàente José ele 1110· 

rcies Barros, vice-.prdsid€!llite. - Joc7o Pedira Belfort Vie:ira, 1° se-
cretario. - Gil Din·fz Goulart, 2° secr,etairio. - An,tonio Nicoláo 
Monteiro Baena, 3° secretario. - Domingos Vicente Gonçalves ele 
Souza, 4° secretario. 

O Su. PuESIDENTE - O projecto vae ser remettido á commi,s-
são de r eda;cção . 

O Su. BEvIT,AQUA (pela orclein ) - Peço a V. Ex., Sr. presi-
dente, qu'e me informe qual foi o numero de votos a favor do pro-
jecte n. 22 B. 

VOZES - 97 yotos. 

O SR. BEVILAQUA - Sr. presidente, s•i .V. Ex. não achar des-
cabido, peço-lhe o obsequio de verificar a votação . 

VOZES - Oh! Oh! 

O Su. CASSIANO no Ni.AS('JMI~N·ro (p ela ordern ) - Sr. presi·den-
te, o repl·est.:ntante do Ceará o que quer é ficar sabendo quem vo-
tou pró e contra. 

Nestas co1iclições, declaro desta tribuna que eu e meus ami-
gos votaria;mos pela amnis1tia si ella não viesse com o barbicacho 
da arppTOvação do,s actos d'e 10 de ab;rH. 
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O SR. BEvILAQUA - Não era essa a minha intenção. 
o Sn. CASSIANO DO NASCHlEN'.l'O (coni energia) - Fique o no-

bre deputado sabendo que procedo sempre com ind.ependenci·a e 
sirvam Estas minhas palavras de declaração. (Muitos apoiaclos.) 

Vae a imprimir a seguin·te redacção: 

Redacção das emendas da Carnara dos Deputados ao pro.i.ecto Redacção fina 
n. 22 vi·ndo do .Senad'O, que concode amnisüa a todos os cidadãos .do projecto 22 
detidos e desterrados por força do decreto de 12 de abril do cor-
r ente anno. 

A.ccrescente-se como a r t. 1°: 

São approvados, em cump1.,imento do disposto no art. 80 e do 
11. 21 do art . 34 da Constituição F ederal, os actos do governo r e-
feTentes aos acontecimentos da noute de 10 de abril e constantes 
aos clecr eitos de 10 e 12 ·do m esmo mez. 

O ar.t. 1.0 substitua-s•e pelo seguinte, passando a ser o art. 2º. 

E' conced.ida a amnistia: 

I . A todos os cidadãos implicados nos acontecimentos que mo-
·Hvaram o decreto executivo de 10 d·e abril deste anuo, declarando 
em estado de J"itio a Ca.p.ital FedeTal; 

II. A todos os que direota ou indirectamente tomaram parte 
na r evolta das fortalezas da Lage e Santa •Cruz, em 19 de janeiro 
deste ann:i, quanto aos crimrn sómen te que est iv er em li gados a 
este movimento. 

ü art. 2° passa a ser, 3°. 

Sala elas commissões, 22 ele julho ele 1892. 
yiieiras . - A 2cicles Lima. 

LPOVÍ{Jilclo P'il· 

Declaro que não concorri com minha presença para a appro- Declarações 
vação dos actos do cidadão Vfoe-Presiclente ela RepubHca, qu e se 
r elacionam com os decretos ele estado de sitio . 

Sala das sessões, 22 ele julho ele 1892. - A. . Moreira ela Silvei. 

Declaro que, si a mesa tiv.esse seiparado na votação as duas 
partes elo proj ecto n . 22 B, deste a:nno, teria votado co•ntra a 1" 
e a favor da 2" oo:mo já ,o havia feito na 2" discussão. 

Sala das ses.sõ·es, 22 de junho de 1892. - A Mil ton. 





SESSÃO DE 25 DE JULHO 

· O SR. BELL.A!RM'INO DE MENDONÇA (pela ordem ) - Sr. 
Discussão da presidente, f-kmado no ar:t. 129 do regimento, venho apr esentar redação final 

á considEl'raçãio da Can:nara uma emenda á redacçào do prnjecto que elo projecto 22. 
acaba de s,eT lido. 

Veruho ,apresen:taT esta emenda po-rque .tEmho •receio de que o 
r egimento do, Senado obste a que o proj,ecto, como foi emmenclado 
pela Camara, seja wpprovado imm ediatamente por aquella illustre 
co1,p0Tação . E' ass im que 'llo art. 102 do regimento do Senado en-
contra-'se .esta disposição (lê) : 

"Não é permitttido r eunir em um só projecto duas ou mais 
proposições elo Senaao ou da Gamara. elos D eputaelos nem na pro-
posta de um credito incluir outro /' 

Ora, V. Ex. CO[llpr.ehende que, comquainto viesse do 8enado 
simplesmente o proj ecto de amnistia, a Ca.mara o emendou, addi-
cionando a approvação d.os actos do governo, de modo que, embo-
ra não se trate de duas pro,pos~ções d.e uma mesma Camar a, tra-
ta-se d·e urna da Camara e outra elo Senado, o que afinal de contas 
dá o m esmo .resultado, porque a Camara subs.tituh1 a proposição 
vi nda do Senado ipor outra e addicionou-lhe proposição nova. 

O 'Senado forçosamente terá de c1ev.olver o proj ecto á Cama.ra, 
si a emenda que aprese>nta não fôr acceita, para que as duas pro-
posições .di.stinotas nelle co•nüdas sejam convertidas em projectos 
separado.s, ou !'ej e~tará a emenda que approva os actos do goverµo, 
o qu e obri•gará do mesmo modo a volta do projeoto á Caimara. 

Nestas condições, paTa que ·este ·não coutinue a ser demasi.a.cla-
men te r etardado em seus effeitos venho s·ubmet.ter com a lguns col-
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legas, á del1beração da •Camara, ·e'ita emenda, separando as duas 
proposições .em projectos di·stincto·s, sem al-teTar uma virgula, a 
r edacção, CC'Jlforme o vencido, Que lhe deu a reS·P6'Ctiva commis-
são. (M uito bem .) 

Veem á mesa, são lrnas., apo;iadas e pos•tas em dfocussão as 8 6 -

gui·ntes emendas: 

O Cangresso Nacional decreta: 

Artigo U'llico. São appr'ovados, em cumprimento ·do dis.posto no 
ar t. 80 e do n. 21 do artigo 34 da Constituição FederaL, os actos 
do gocerno, r efer entes aios acontecimentos da <J.ite de 10 d·e abril 
e constan·t es d-os' decretos de 10 e 12 do m•esmo mez. 

O •Congresso N.Acional decreta: 

E' conced.ida a amnistia: 
I. A todos os cidadãos implicados nos acontecimentos que mo-

Uvaram o decreto executivo de 10 d·e •abril deste .anno, declarando 
em esta do de sitio a Capital Federal; 

II. A todos os que .direCJta ou indirectamente tomaram parte 
na r evolta das fortalezas da Lage e Santa Cruz, em 19 de janeiro 
d.est e anno, quanto aos erimes sómente que esüverem ligados a 
est e movim ento. 

'Sala das sessões, 25 de jul•ho de 1892. - B ellarmino M endon-
ça. - A ngeio P i nheiro. - João de Siqueira, - Esvirito Sam/to . 

O 8'R . PHE'S•TfDENTE - Antes de inidar a fü.scussão, devo 
faz er uma -0bser vagão. 

O art . 130 a que alludiu o nobre deputado admitte emendas 
á redacção quando envolv-e incoherencia, contradicção üU absurdo 
man•i•festo. 

A em en·da que o nobre d eput aéLo acaba de enviar ã mesa não 
é uma em enda de r edacçã:o, é uma em enda ao proj ecto de tal mo-
do concebida que o conv-erte ·em dous. , 

O nobre deputad·o ~·eferiu-se ao art. 130 do regimento. Este 
a.rtig.o r e-fer·e-se ãs emendas apresientadas em t erceira discussão, 
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tanto que as manda submetter a disc u33ão nova e ·não se retere á 
emenda apresentada . e encorporada ao proj.ecto em segunda dis-
cussão. 

As errnendais que se r eferem ao a.rt. 130 e que ficam sujei. 
tas a mais uma discussão são emendas offer ecidas em terceira dis-
cussão: este não é o caso. 

Feita esta exposição, em bem da ordem e em abono da dire-
cção que a mesa deu a questão, abre-se a discus3ão sobre a ·emen-
da do nobre deputado o Sr. Bellarmino de Mendonça. 

O •SR. CESAiR ZAMA - Sr. presidente, •não sei si n este mo-
mento s·e.i-ã mui.to opportuna a emenda do no·bre deputado, pa-
rece que -0 fi.m que S. Ex. tem em vista ficaria melhor preenchi-
do com um reque:rimento de s epa1 ação das duas materias contidas 
no proiecto. (Ap()(iados .. ) 

Me parece que este seria o processo mais praitico; mas em 
todo 'O caso nãio pTetendo demorar.me na tribu·na .embaraçando a 
passagem deste projecto. 

Esta é a minha opinião, mas a Camara r esolverá como enten-
der em sua sabedoria. 

O SR. CAtNTÃO - P€111sa que não ha opportunidade para s er 
apresentado esse r equ erim ento. Si o nobre deputado tivesse feito 
logo de•pois da votação do proj.ecto em 3• discussão, o r.equerimen-
to teria todo 'O cabimento, mas agora não · devia limi.tar.se sómen-
te a pedir que fosse destacado o art. 1.0 prura constituir projecto 
especial . Depois porém de ter passado o projecto em 3• discussão, 
depois de ser Te<Hgido de conformidade com o que foi vencido, 
lhes par~ce que não é regular promover-se a separação de um arti-
go do out:ro. (Apoiados.) 

Por esta razão ·não votarei pela emenda do nobre deputado. 
Note o Sr. presidente, que a sua opinião é que o a1·tigo de 

que se ·trata devia ter sido separado .para cons.tituir projecto espe-
cial, e depois .de approvado aqui se r :remettido para o Senado on-
de deveria, um.a vez acceito, ser promulgado pelo presidente da-
quella casa •em nome d-0 paTlamento. (Avoiaàos.) 

Isto ser:ia :mais coherente, mais constitucional, e daria mesmo 
mais prestigi•o ao g-0ve1'!10 do que mandar.se ao Presidente da 
Republica um decr.eto .em que a sua sancção s·ignifica nem mais 

22 
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nem mPno~ do que actos praticados por elle mesmo. (Muitos avoia-
dos.) 

Esta é a sua opinião. Andar-se-hia melhor, ass.im procedendo, 
e concorr er-se -hia não só para o .prcsol'igio do Pod.er E:xiecutivo, co-
mo tamb em para o da üamara. ' (Avo.iaaos·.) 

Mas hoje trata-se simplesmen·te de app.rovar uma r cdacção, e 
o que compete ã Gamara é ap.ena.s v.erificar s·e ·essa redacção estã 
de accôrdo com o vencid,o (avoiados) e se envolve contradicção ou 
incoherenoi,a. (Muito bem, niuito, bem.) 

O SR . LEOV.IGI1LDO FILGUEI·RAS como relator, da r edacçao 
do projeoto, tá qual acaba d·e ser apres·E!t1tada uma emenda, cum-
pre-l1he discuür em poucas palavras a questão que essa emenda su·g. 
gere. 

O nobre deputado peLo Paranã, que apresentou es,ta ·emenda, 
fu.nda-·Se em uma dispos-ição do requerimento do Senado .para de-
n1onstrar .a conveni•encia de irem desde jã sepaxadas d·aqui para 
.aquella casa as duas materias de que se compõe o projecto cuja 
re<lacção se discute . Entende o orador qu,e a Camar·a só tem qu e 
obedecer ás dispo.s.içp.es do seu r equerimento ( numerosos apoici-
clos), cabendo ao •S e.nado igualmente obedecer ãs dLsposições do 
seu. 

Desde qu e o projecto de que se trata foi· !'edigido de confor-
n:idade com o vencido em 3" discussão e uma vez qu,e o requ eri-
mento d·o Senado opnõe-se .a que o mesmo projecto seja discutido e 
votado ·em globo, lã é que compôte á r.esp ectiva oom:missão sepa-
rar .as ,mat•erias, par'a, separadas, serem postas em discussão. 
(Apoia.dos.) 

Deste modo, )he par·ece que vamos perfeitamente com as di.s-
posições .a.o nosso rei;imento, que concede, jã depois de votado em 
.ter ceira discussão, o proje{!to reparar as disposições nelle conti-
das, apez,ar do r·equerimento do nobre depu,tado o Sr. Erico Coe-
lho, que desde .a pri·1neira di,scussão pediu para que fossem sepa-
radas, de accôrdo com a disposi.ção d.o regimento do ·Senado, pelo 
qual, o Senado, não po.d endo conhecer o prpjecto tal qual estâ r.e-
digido, d.iscuüria e v.otaria, s•ep.anadam.ente as materias contidas 
nas proposições oO'Ilsta'Iltes do mesmo .proj,ecto, e se ent~ndesse 



· submett~ria á sancção separa.da ou englobadam entc de a.ccôrdo 
com a lei pela qual o Senado se r ege. 

O SR. FRANCISCO VEIGA - Não está inteiramente de ac-
côrdo com o illustr,a·do relator da commissão qu e acaba de s en-
t:aT-se. 

Parece-lhe que se poderá conciliar perfeitamen te as disposições 
do r-eg.imento desta casa com as do .S ei;iado, porqu 3, embora não haja 

ü S1i. FRANC 1sco VictcA. n estas condi<;ões, pensa qu e a Ca-
0brigação de obedecer ao regime11to d.o Sena.do, é fóra de duvida 
qu e muito melhor se procederá pauta.ndo os actos d.esta Camara 
da .maneira a 1não .cTear difficuldades ao .Se nado, em r elação ao 
seu r egimento, porque, si é certo que o r egimento do ' Senado não 
nos domina, deve-se, com tu·do, procurar um meio d e, obedecendo ao 
r ~gim ento dssta casa, obed.ecer-se tambem ao do Senado. 

P elo pr,incipio lembrado peJ.o .S1·. r elator o s ,enado ficará 
mutilado no direito que tem de ·emendar quaesquer proposições 
emanadas drnta. ca.sa, ou entã:o o s ~.na.d o , contra as disposições 
do seu regimento, t erá de emendar pela se'gunda vez um proj.ecto 
que enviou a ,esta · Camara. 

O pT,oj,3cto de amnistia t eve origem no Senado, veiu para a 
Ca.mara dos Deputa.dos com a emenda e deve voltar agora para o 
.Senado, cuja a.cçã:o está limitada pela emenda cons titucfonal que 

. ell e accei.tou . (Trocam-se varios apartes que inte.rrompem o ora-
dor.) 

.O SR. IFRt\:\ CTSCO VEtGA - Ora, desde qu e a Camara mandou 
materi.a nova, não par.ece justo qu e se colloque o Senado na al ter-
nativa de acceHar ou repellir ... 

O SR. ·SEVERINO VrnrnA - Mas o Senado está sempre nessa al -
tenna:tiva. 

o SR. FRANc1sco VEIGA - Nestas condições, pensa que a ca .. 
mara dev.e ,approv,ai· a red~cção do projecto tal qual está-1' ·e 2" 
part es-e neste sentido ma~dará um requeT'imen·to á .mesa ~ara qu e, 
approvaido o proj.ecto na 1" e 2" partes, seja .approvada a 1'edacçã.o 
final e sej·a ,o projecto .d.ividido em dous proj·ectos para ir para• o 
Senado. 

:Ainda ha .para isto uma razão que se lhe afi'gura da maior 
transcende ncia. Como o Sr. presidente sabe, o projecto tem duas 
partes, ambas imt>ortantes, e na primei·ra dellas, sã.o approvádos . os 
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actos praticados pelo P.oder Executivo em relação aos acontecimen-
tos de 10 de abr.il . 

Cr ê que tnão have11á duvida alguma a este respeito, porque ·es-
ta parte do projecto ain.da depende de sancção. 

Não se póde pretender que o Poder Executivo venha sancci.onar 
uma resolução que importa a app.rovação de actos de natureza po-
litioa por ·eUe praticados ; :ao 'Passo ·Que a amnistia, que constitue a 
2" parte do pTo.j,ecto, depende de sancção; .pelo menos n.a Gonsti· 
tu:ição, não ha excepção alguma. 

Além disto resta ainda a inteTpretação dada tno precedente do 
Pará. 

Depende por consequencia de sancção a parte do projecto que 
conced•a a .amnistia, e a primeira ;p·arte é independente. Portanto 
o modo pratico é fazer a .di·vi•são; e essa divisão feita pela Gamara 
facilita .o serviço e impede que se tenha ainda .d·e discutir o ·proje-
cto de voHa do .Senado. 

P,ropõe, rp1od~. ~fU'e, .t)apois de iápprovada a r 0edii.cção t'irul l, 
se faÇa a divisãd, e 1

1<esse sEmtido vae mandar o seu requeri·mento. 

•Vem á mesa, é !ip.o, a1>0iado e posto conjunctamente· em discus-
são o seguinte requerd·mEmto : 

Requeiro que, approvada a r edacção final, seja () p.rojecto re-
r.iettido ao <Senado epi duas pmposdções distinctas. 

Sala das sessões, 25 de julho de 1892. - Franc;iJsco Veiga. 

O SR. COS'l'A lYfACHkDO .pensa que ha completa -confusão no 
modo de apr·eclar este assumpto. Do que se .trata? Da aipprovação 
de; um projecto de lei. A esse projecto foram off.erecidas duas emen-
das : uma que tinha toda a relaçãJo immediata que se pr·endia ao 
proj-ccto, e outra que tratava de assumpto compJ.etamente dtverso. 
Entretam.to a Camar~ votou tanto uma emenda como a outra. 

Ora, tendo ·passa,do o proj·ecto em 3" discussão, e assim tam-
bem as emendais; .e tratando-se presentemente da redacção, per-
gunta : .póde .a Camara voltar a · tratar do assumpto e póde alguem 
p ~.dlr a s·eparação dfl uma das emendas paira constHmir um novo 
projecto? E' o que o orador contesta. E' materia vencida. As dif-
ficuLdad·es pond·erada,s não existem. 
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Vae o proli1ecto com a emend.a p.ara o Senado, e a lli tem de dar. 
se o segui,nte : a votação não só do 'pro}ecto oomo das res·pecUvas 
emcrndas . Dada a hypettl1ese .de ser approvada a emenda relativa-
mente a ·estad·o de sitio, a consequenci.a immed.iata e logica é a s e-
guinte: estã .completam.ente aca:bado o ·acto que pertenci•a ao Con. 
gresso, isto é, a awrovação ou r 2pr.ovação do estad·o de 5itio, e se-
gue então o pTojecto com .a outra emenda ã sancção. Logo não ha 
inconv,eniente em iT para o :senado o proj,ecto como passou e a 
respecUva emenda. A Camara dev;ia ter feito isto em tempo, tem 
um regimento 'que d:eve observar; mas mão se fez isso e não se 
póde por u:m só acto momentaneo modificar 'esse r,egimento. Si 
hão ha i'Il.convenie+nte como o ·orador acaba de ponderar, e si assim 
se concilia o respeito que se d eve ao reg·imento com o facto oonsum-
maido, .segue-:se que o prõ•}ectõ, ol)mo está redigido, e .as emendas de-
vem ter o Geu curso. 

O SR. ANGELO PINHEIRO - Sr. presidente, não tem razão 
o nobré ·derputado que acaba de impugnar a ·emencLa off.ereoid.a por 
alguns ·colleg.as á .red.acção, do ·projecto de amnistia. 'S. Ex., de ac-
córd·o com o m eu honrado amigo, relator da commissão de redacção, 
impugna a emenda porque não é ella facultada pelo r egimento da 
casa. :SS . EEx. laboram em erigano. (Apoiados.) 

O absurdo a que se refere o art. 129 do regimento e por V. Ex. 
invocado quando manifestou o·pin.ião contra;ria ã 'emenda ã r e-
dacção em debaite, verifica-'se .1n-este caso. (Apartes.) 

De facto, 'º projecto, com.o est:ã redigid·o, caso passe no Sena-
do, não póde ser sanccionado pelo chefe do Pod·er Ex.ecut·iivo, por-
que este não póde sanccionar a approvação dos seus proprios actos. 

Hav-erã absurdo maior? (Aparte\S".) 
A emenda que offer•ecemos ã cons·id·eração da .casa ·alliava essa 

difficuldad,e, ·separando os dous primeiros actos do projecto, guar-
clan.do, na s u.bstamcia, o vencido pela casa. 

Em vista desse absurclo, é evidente que a emend.a apresentada 
é facullaida pelo regimente de8ta casa, e, se.ndo ella ·app.rovada 
pela Ca;mare, 'teremos o·bed,ecido sómente ao >nosso regime-nto, con-
fórme deseja, e justamente, o honrado relator da commissão de 
r edacção . (Apoiados; apartes.) . 

Além disso, dada a bypothese natural, lernbradfi pelo honr<tdo 
Sr. y,efg.a, .deputado por Minas., .a~ não acceitar. o Senado a emen-
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da da qamara, tei1em.os que a amnistia não será concedida logo, s e-
rá victima de injustificav.el protelação, o que, parece-me, não es-
tará no.s iintuitos da honrada··maioria. (Mwito bem.) 

O SR. FRANCDSOO GLYCERiIO - Sr. presid ente, rege, a ques-
tão o art . 130 do regi:m·ento . (Ha muitos apartes.) 

Peço aos nobres deputados que me ajudem a cumprir o _ r egi-
m ento; os nobres deputados teem dado mais de um exemplo de 
amor intransig.ente em favor da execução do regimento. · 

'"ü art. 130 declara •que só pôde daT-se sepa,ração nos pr0<j,ectos 
9ue teem iniciativa nesta casa. 

o. SR. HENRI QUE DE CAJlV ALHO - Não diz isso. 
O Su. FRMícrsco GLY CEmo - O art. 130 autorisa a separa(;ão 

sómc'!lte dos projectos que t eem iniciativa e nascimento '" nesta Ga-
mar?,. 

O Sn. H·El\"RIQUE 01~ CALwAr,rro - Não apo'irado. 
O SR. FBA -crsco GLYCERIO - Ora, -o projecto vem do .Senado e 

aqui entrou em 2• discussão e por -isso me pare ce que na fóTJJ?a 
do Pegimento não trm Jogar a sepa;ração. Vejamos o que diz o ar-
tigo ·; peço ao nobre defutado que ·o leia. 

o SR. HENRJQUE DE CARVALHO - "As emendas ou artigos ad-
ditivos .desde que não versarem sobre o projecto ... " 

O Sn. FRAKc1sco Gf,YCERIO - Vamos adiamte. 
o Su. HE:\'BlQUE DF; CAUVALHO.. . "mas e'?tender em ou am-

r:liarem a disposição dejle a obj.ecto de 'igual natureza ·ou a outros 
individuos, serão redigidos, depois de approvados, . em p_rojectos 
separados para ter-em qisom:>são especial, antes de serem r.emetti -
d os ao Senado .. . " 

O .Sn. FR.i.:."c1sco GLYcmuo - Bem, "-antes de serem ·remetti-
dos ao Sen·ado ", ist.o é, q proj•ecto de origem na .Camara. 

UM S11 . DEPUTADO - Esse- é um argumento capcioso. . 
o Sn. FRANCISCO Gp'CERLO (lenrio) - "As ·eme·ndas ôú arti~ . 

gos additivos desde que não versarem sobr~ o projecto,- mas es: 
t~nderem ou 'ampliarem a Áisposi(;ão d elle a obj ecto de igual .. na_-
tur.eza ou a outros individuo.s, serão redigidos, depois de · appro-
vadns, ·em projecto·s se·paratlos· par.a. t erem discussão esp2cial an-
tes de serem .. rem·ettidos ao Senado." .. : . 
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o SR. . HENllIQUE DE CARVALHO - E este não vae s.e r r emettido? 
O iS 1i. •FRANCISCO GLYCERIO - Não va·~ ser r em ettido, vae ser 

devolvid-o. 

o SR . HENllIQUE DJ;; CARVALHO - Quem devolve r emette . 
o SR . FRANClSCO GLY CERro-Tewos pois o art. 130, que é o 

a·S&ento da questão. Para que ir .ao art. 139 ou .ao art. 140? . 
P eço ·aios n·o.bres deput2Jd,os qu·e attE.>n-dam a uma observaçao. · 

Quando .se reuni:ra.m a;s commi·s:sões d·e legi·sTação, . just iça e 1·.eda· 
cção para es•tudar esta questão, enbendi que, em vista do art . 130, 
podia-s•e dar a separação, quando o nobre relator d.a commissã:o 
chamou a miu,ha attE.1nção para este . facto, que o art. 130 r efe-
·r·e-•se a 1Jro'j1ectos <le orig.em ·na Gamara. 

O Sn . HENRIQUE DE CARVALHO - Onde a· lei não distingue a 
n inguem é li cit o diostingu•k. 

o Slt. iFRANCISCO GLYCERIO - Notem O•S nobres deputados que 
não sou -0 au toT d.esta opinião ; sou urn convertido, á vista da;s ob-
servações do nobre rela;tor da cornmissão de r edacção . 

o •SR. HENUIQUE DE CAUVALHO - Mas conv·erte u-se a urn erro. 
o SR. FRANCISCO GLYCERIO - Declar{), portanto, que sou obri-

gado a votar contra a proposta do nobre <1eputa do pelo Pa;raná. 

o SR . 
o SR. 
o SR. 
o SrL 

BELLAUMIN O DE !MENDONÇA - P eço a J}alavra. 
PRESlDENTE ~ Pela ord·ern? . 
BELLAliMINO DE MENDONÇA - Não. 
PRESIDE_NTE - V. Ex. já, fallou duas vezes . 
BELL.rnMJNO m;; MRNDOl" ÇA - Fal!e i uma SQ vez pela 

or dem e, como autor da emEJnda que .apres.en tei, t enho dir·e'Lto de 
falar a inda duas vez;es:-

o SR. 

0 SR. PrtESIDEN'.l'E - Tem a palavra. 

O StR. BElJLARMINO D'E MtIDNIDO ÇA - Sr. presidente, 
me parece que toda duvida que se t em J.evantado é •sobr·e ser ou 

não regimental a minha proposta. Si d.emon.strar qu e ella , é r egi-
. mental, .penso que a questão ficará victori.osa. 

Diz o a rt. 134 do regimento (Zê): ''>Sendo approv.adas todas as 
<>men das (refere-se o projecto ás ernendas do Senado, ele que tra -
tam os clous a•rtigo.s antecedentes) , s0erão remettid.as ·com o pro-
j.ecbo á corrimissão de redacção, praticando-se o disposto no· ai:ti-
go 129 . .. " 



Encerramento 
da discussão 

da redacção do 
projecto, 

Rejeição elas 
emeudus. 
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O disposto no art. 129 é o seguinte. (lê) "Acloptado clef'i,7lii#-
vament e, o projeoto ser:á remettido, com as emendas . approvadas, á 
eommissão de redacçãQ para reduzil-o á devida fórma. Lida em 
sessão será a redacção ·fina.! do projecto impressa no jornal da 
casa, salvo o caso de urg;enda .reconhecida .pela Camara, a r eque-
rimento d<e algum d·eputado. Submettido á. revisão dei Gamara es-
ta só poderá emen$l'a si reconhecer que envo.lve ~ncoherencia, 

co11J.tradicção ou absurdo manifesto, caso em que sa abrirá dis-
cussão, que s•erá bl'eve." 

O Sn. 'ZAMA - Esta só poderá emendai -a. Ahi é que está a 
cousa! 

o SR. BELLARMll'iO Dl~ MEl'iDOi\Ç.A - (Oontinúa a ~er. Trooarrn-
se apartes que abafam a voz do orador.) O regimento, portanto, 
autorisa a e.menda da redacção quando ha incoherencia, contradi-
cção .em absurd.o manif.esto, que é 'exactamente o caso em questão. 

E' tão .evidente o absurdo, .a contradicção entre os dous arti-
gos do projecto, como foi emendado pela Camara, que 'llão me oc-
cuparei em demonstral-o, mesmo porque, Sr. presid ente, qual-
quer proposição desta ordem da parte dos membros da minoria 
é smnpre consitderada pela honrada maioria como partinclo de um 
inimi'go. (Vozes da 'lfl;ad.oriq,; não apo·iados.) 

A emenda que tiv-e a honra de apresentar e que sustento of-
fereoe ensejo .para urµ.a confrat-ernisação, para um con.graçamento 
entre os dous lados da Camara, e ainda para r.espeitar a corr·e-
cção e harmonia de procedimento entre a Gamara e o Senado. 
(Apoiados; mwiito ber/i.) 

O SR. ARISTIDES MAIA (pela ordem) requer encerramento ·da 
d-ioscussão. 

Consultad<L, a Gamara cO'Ilcede o encerramento pedido. 
Em &?guida são sucoessivamente postas 'ª votos e rejeitadas 

as emC'ndas afferecidas á redacção do projecto n. 22 C, pelo Sr. 
Bellarmino de Mendonça. 

O Su. ll'iDIO no BH.AZIL (p ela ordem) requer verificação da vo-
tação. 

Pr·oced·endo-.se á verificação !'econhece-se terem votado contra 
as emendas do Sr B.ellarmino de Mendonça, 68 e a favor 42 Srs. 
deputados. 
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O Sn. PRESIDENTE - Considero pre judicado o r equerimento 
do S'r. 1F.rancisoo V'eiga, pela. r ejeição das -emendas d·o Sr . Bel-
larmino d.e Mendo'llça. 

O SR. FuAr-;01sco VEIGA (pela orclem)-Sr. presidente, creio que 
V. Ex. não ;interpretou bem o meu requerimento. 

De .'faot;o, o ·recj'uerimento impo-rta .ua separaçã-o do projecto; 
mas peço e:3·sa ·separação, d·epDis de de:!'i•nitivamente approvada a 
r edacção . 

O Sn. PnESlDENTE - Depois de approvaida a redacção, a m esa 
não dis.põe .<J.,e meio algum para f.azeT voltar ·o projeoto á com-
mi,ssão . 

O .Sn. FRA!\c1sco V1~1GA - Pôde voltar a comm1ssão desde que 
a Gamara ass im o determine. 

O SR. P1msIDEIITE -- En submet.be.ria á votação o r·equ erim en-
to elo nobre depu·tad,o, s i a Gamara não tivess·e .a.eliberado de modc 
contrario. 

Fica prejudica-
do o requeri-
mento do Sr. 
F. Veiga 

Em segu'i•da é post,a a votos e aipprovaipa p.or 85 votos a s e- Appruvação da 
5ui nte r-edacção final do .proj ecto n. 22 e, ele 1892. redt1cçiio flua! 

do projecto ~2. 

R eelacçeio elas em enclas da Ganwrei elos D epiitaelos ao projecto nu-
m ero 22, V'inelo elo Senaclo. que concede amnistia a tocl'.Js os ci-
clciclãos eletiwos e desterrados por força ào elecr eto ele 12 ele 
abril elo corrente anno 

Accre.scen.te-s·e como ar t. l": 

"São a.pprovaclos,. ,ean cumprimento do .disposto no art. 80 e elo 
n. 21 elo art. 34 da Constituição F ederal, ·os actos elo governo r e-
fe rente.s aos acontecimentos ela noute de 10 de abr il e constantes 
elos decretos .de 10 .e 12 do mesmo mez ." 

O art. 1. 0 substitua-se pelo seguinte, passando a ser o art. 2°. 

E' concecl.ida a amnistia: 

I. A todos os cidadãos implicados o.os acontecimentos que mo-
Uvaram ·O decreto ·executivo de 10 de ·abril deste anno, declarando 
em estado d·e s itio a Cap.ital Federal; 



338 

Il. , A todos os que direota ou indirectamente tomaram parte 
na revolta das fortalezas da Lage e Santa Crnz, em 19 de janeiro 
d·este ·anno, quanto aos ·crimes sómente que estiverem ligados a 
Este movimento. 

O art. 2° passa a ser. 3°. 
Sala das oommissões, 22 de julho de 1892. - L eovigilcio lt''il-

y-iieircr,s . - Alaiàes Limai. 



NOTA 

AI NJJA OS A CONTECIMENTOS Dl~ 10 DE AllRlL 

Projectos 22 (Canuira) 5 (Senaclo) 

Em 26 ele julho é lida no expedJeri:te a pro.p•os1ça:i da Cama!·a 
( emenda da Camara ao p·rojecto n. 5, elo Senado) . Em 2 ele agosto 
é publicad<J o parecer ·n . 127. O ST. Amaro Oavalcan-t i requer e é 
concedida a dispensa ·de impressão, a fim d e ser incluído na ordem 
do dia da s•essão seguinte. Em 3 oram os Srs. Amruro Oavalcanti , 
A1,istides Lobo, Ameirico Lobo, Th-e·odureto dos 'Santos e Presi·dente. 
E' encerrada a di scwssão. E ' approvada a em enda additiva da Ca-
nia.ra. O proj.ecto é remettido ·á Ca:ma,ra. 





., 

SENADO FEDERAL 

SESSÃO DE 26 DE JULHO 

No expediente ê Hda a segui·nte proposição, r emettida pelo 1° 
secretario da Camara: 

N, 24 - 1892 

Re.d(lJcção das emendas dei Oarrnar:a dos D eputados ao projecto n. 22, 
vindo do Senado, que concede amnistia a todXJs os c;i;dadãos de· 
tid<>s e des.t errados por força do decri<to de 12 de cibril do cor 
rente anno. 

Accrescente-<S•e como art. 1°: 
"São approvados, ·em cumprimento do disposto no art. 80 e 

do n. 21 d-o art. 34 da Constituição F 'edleral, os .acoos do g.ov·erno 
reforentes aos acontecimentos da noute d.e 10 d·e abril e consta,ntes 
dos d·ecr:etus d1e 10 e 12 do mesmo mez. " 

O a:rt. 1° substitua-se pelo seguinte, :passa,ndo a ser o art. 2°: 
E' concedida amn·istia: 
1. A todos os ci.dadãos impHcados nos acontecimenioos que mo· 

tivwram o decreto executivo d•e 10 de abrjl deste a:nno, d.ecJ.alra,ndo 
em estado de sitio a Capi•tal Federal; 

'II. A todos os que ·dkecta ou indirectamente ·tomaTam i1>arte 
na revolta das fortalezas da ·Lag·e e Santa Cruz, e m 19 de janeiro 
deste anna, qua,nto aoo crimes sÓIIIlente que esüv.erem liga,dos a 
este movimen-oo. 
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O art. 2º pássa .a a rt. 3°. 
üama:ra dos Deputad-os, 25 d.e ju lho de 1892. - Berna~·àino de 

Campos, presid ente. - Antonio Azer edo, 1º secretario. - Antonio 
Borges de AthaycLe Junior, 2° secr etario . - A's commis·sõe·s r euui-
d·as de justiça e legislação e de oon.stituição e poder es. 

1 -

r' 



SESSÃO Dt 2 DE AGOSTO 

As commissõ _s de_ iusUça e legis,Jação e de constituiçao e po-
deres, tendo pres:ente o proi·eoto n. 24, d e :!5 d·e junho de UHl2, ap-
provado n-esta casa e na Gamara dos Srs. Deputa.do:s, e pelo qual s J 
conced-e ·amnistia a -to.dos -os cid~dãos implicados nos aco;nte.ci-
mentos que motiva-ram o de-ereto execu·tivo de 10 d·c abril deste 
anno, pelo qual o chefe do Estado declarou _em estado -de siti:i 
a Capfral Fed-: ral, impoz mefü,das de r epressão oon.tra to.dos que 
tomara.m -parte nas r-evoltas ,desta capital e das fortalezas ·de 8anta 
Cruz '-e Lage que haviam tido J.ogar .eim 18 de Janeiro deste anno, 
v ~rificam : 

to, que a e.amara do.s Srs. D e.putados, usando_ da Pl'el"Ogativa que 
lhe comp-ete i>elo art. 39 da l()on·sti<tuição e por ·ro-rça de delibera-
çâio sua, emendou o proj-ecto .d·e amnistia n. 24, de 25 de julho de 
1892, pelo. que recebeu a numeração d·e 22 C na allud'i·da Camara ; 

2°, que duas foram .as emendas formulaidas .pela Gamara dos 
Srs. Di:putad-os ao proj-ecto de amnistia appr.ova,d-o pel-o Senado, a 
sabe·r : 

Uma, a,p,provando o-s acto·s do govern.o referentes aos a-conte-
cimantos de 10 e 12 do mez d·e abril do corr-ente ann-o, em · cum-
.primento do -disposto no a11t. 80 ·e n. 21 do 'art: 34 da Oonstituiça.o 
Federal, emenda 'que ficou occupando no -projecto primitivo o Iogar 
de art. 1 º . 

Parecel' 127 
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Uma outra emen.ela ampliativa que ·estende a med1da da anrn.is-
tla a todos os que directa ou indirectamente tomaram parte na re-
volta das fortal ezas ela Lage e S.r.!!lta Cruz ·em 19 de janeir.o deste 
anuo, quanto aos crimes que estiverem ligados a este movimento 
sómente. 

-enb uma observação tem a comm is são a faz er ·no que toca 
á primeira das ·emendas .addfoi.onada.s pela Camara dos Deputados 
ao projecto OTiginado nesta ca.sa. 

Não pod.endo o S.enado conhec <: r, antes da Camara .dos i::lrs. 
Deputad·os, dos actos p.raticados .pelo Poder Executivo, decretando, 
como decr-etou, o estado de sitio desta capital e tomand.o medhjas 
extraord-inarias d·e Tepressão., taes como .a situaçã-0 o exigira. e, 
cabendo a i•niciativa d·es.s s ·exame á Camara do·s i::l~s. Ueputaidos. 
como -o pro·prio Senado reconheoeu e se veri•f.ica das diSJposições 
constitucfonaz;s (arts. 29 e 158 da Constituição), a ermenda ao 
proj ~ cto pa:rece á commi.ssã.o pl.enan::.ente justificada. 

Convem, entretanto, ponderaJ' ·a:inda que o primeir10 dever dos 
legislad-or-:•s chamado.s a conhecer -da·s medidas tomadas pelo chefe 
do Poder Ex•ecutiv-o, ex-vi do art. 80, * 3" ela Constituiçao, e 
conhecer e julgar an}es d·e tud•o ·da ·consU.tuci-0naJi.da.de das medi · 
das tornadas pelo Presidente da Republica. 

A medi·da que co•nsagrou a amnistia e qu-e por circumstancias 
especiaes prussou rariidaimente no Senado, expl.ica, ·por sua v ez, 
tannbem a necessi.dad•e que tev-e a Gamara dos Srs. D ~·putados de 
salvar .a 1exigencia constitucfon al ·d·o aTt. 80, § 3°, collocando n-o 
mesmo .proj·ecto de oamni·stia a r evolução pela ·qual o üongresso 
approva .as medidas extraordinaria.s .tomaidas pelos decretos de 10 e 
11 de abril do ail'!lO yi-g.ente., 

Nem outro .aJv.ltr.!l lhe cabi•a, em vista da situação Plllr larnentar 
que se formou. 

Não cabe, :por outr.o laido, ao S•enad·o a separação d.as duas 
d·i·sposições sinão .derpois de approvado o .pr.oj.ecto i'llteiro. 

A ir.azãio é consti ~ucioo'Ilal e obvia. 
A Constituição, no ar.t. 29, diz : 
" Pr·okcto de UJI\'ª e.amara, 'emendad.o na outra, volverá á prl-

meka que, si acceitar as emendas, 1envial-o-ha omo-dificaido, em con-
formidaide dessa, aio Poder Execubi•vo. 

No Clllso co•ntraTio (art. 39, ~ I°), -isto é, si as emendas f.orem 
r ejeitad•ais, volverá •á camaira revisora, e, si ·as alterações o-btive-
rem dous terços .doo votos dos m.embr.o·s presentes, oóns í-d e1·ar-se-
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hão approvadas, sendo então remettid.as com o projecto á camara 
iniciadora, que ,poderá reproduzi.1-as pela mesma maneka. •· 

Ora, .seon·do assim, muito embora as duas medidas consagra- · 
das no .pnilj,ecto divirjam no seu processo final, porque a pri-
meira é apenas uma resolução ,do Congrnr.;so que indepente d e 
sancção, e a. ,outra car·eça d,estas, comtudo, si fo,ssem . desi•i,gadas 
antes de serem conju·ntamente aipprov.adas ou r·epr·ovadas, dar-se-
hia a .impossibili.a.ade de cumprir o pr.eceito constitudonal do ar: 
tigo 39, § 1 º, já acima .textualmEJnte cit-a.do. 

Separados antes· da ·approvação ou rejeição ·do 8·cnaido, o r esul-
tado é este : - 'º pr.ojeoto não póde voltar á Camaira par.a sus-
tental-as por 213 .de seus votos, caso '°'s possa l'euni,r, o que im-
portaria flagrante vi-o•lação CCJIIl6ti.tuci.onal. 

São, '!>ois, as oommissõcs . de parecer, quant.o a ess.e pont.o, que 
as duas medidas entrem collJjuntamente em d,ebate no Senado, para 
ao mesmo foi accrestaida, pesando todas as oonsiderações prú 
dera!. 

.Qua•nto á •emenda ampliativa que este.n·d·e -os benefi.cios· da 
amn1•sUa consagrad·os ·n-0 1pr.ojedo ,do Senad·o aos i,mplicados na 
revorta de Santa Cruz e Lage, a commi.ssão não 'se despercebeu dos 
goraV"es inconveni·entes que podem resultar d•essa inclusão de ele-
mento militar em um acto de caracter civil ; mas, pesando com 
nrnd1ura refl exão as razõ·es que mil'itam pró e oontra a ref.erida 
med icia, chegou á .s,eguinte conclusão : 

AJ.ém de pareoer pouco equitativa a dispairidade de condiçóes 
Prrtre os elementos que collabo.raram ·em um só e mesmo a.cto cri-
minoso, d.iv·ersifioond-0 D modo de apreci~l-oo canoedendo a amnls-
üa a un:s e suj·eiltando os outros a o julgamento e a i;>enas, o que 
póde parecer 'initainte aos pri·ncip11os ,da moral e do <I!r,eit-o, as 
oommissões :entendem que só esse motiv'O torna difficil a separa-
ção ·dos .d-0u.s e!.ementos, si bem qu·e aconselhada pelos interesses 
da .disciplina. 

Além ·d'Í•sso, póde p:ar.ecer que esse .acto de severi.dade da parte 
do Co•ngresso não só. não .ccm:sulta a •política ·d·e paz e t'raiternidade 
que é .preciso tentar, CQlmo póde ter cons·equenéias contrarias aos 
fins do project-0 que se .discute. 

;.(!.. disciplina talv·ez reclame, para manter-se, essa medLda de 
rigor, mas as .commis:sões, attentaildo ao .pensamento que leva o 
C-ongresso a conceder a amn'i•&tia amp1a que se contém n-0 p.r-0je-
cto sujeito ao s·eu estudo e da emenda extenswa d·a am>nist!<a qu~ 

211 
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Mmesmo fo.i ao(lresoentada, .pesando todas as constderaçôes prõ 
e contra, nesolvem não infringir o gra11d·e pensamento político da 
amnisüa i·nd'Ls1criminada, tentativa gen.erosa ,para a poli tica de 
fraterni0dad·e ·e de paz que c;J!!lV'em emprehender. 

Assim, pois, entendem as oommissõe·s reun i·das que o pro1j.ecto 
emendad.o pela Camara d·O'S Srs. De.<putacJ.os deve .ser posto ·em 
debate, tal com.o está e, depo is · de :approvado, s'epar.ar-se a emenda 
approvativa dOiS actos do 'governo, cotno já ficou dito, e r emettid·o 
de novo á Camar:a p·ara com.pletar os tramites a que está ... su jeito. 

1Sala das oomm~ssões, 2 de ag-0sto -de 1892. · - ' Aristicles Lobo, 
relator. -'- Joaquim l Pelicio . - 'l'avares Bastos. - F'. Machwclo . -
Gomensoro . - Gcimpos Eaices. 

O SR. AMAHo CAVALcÃ"'N•r.r (peia ordem) requer ·ao 8r. pre-
sidente que consuLte ao Senado si concede ,dispensa de improosãiq 
em :ávulso do. parece·r sO'bre a efuenda da Oam.ara dos Deputados ao 
proiecto do Senado rel•ativo á amnistia a todos os cidadãios detidos 
e desterrados por força do .decr.eto de 12 de abril ultimo, afin~ de 
ser a 'E:lmenda dad.a P~íª a ordem dei dia da sessão seguinte. 

- .çonsultad-0, ô '8em
1
Ldo conced•e a d.is.p.ensa. 

···.· 



SESSÃO DE 3 DE AGOSTO 

O SR .A!MARO CAVALCANTl diz qu e. em discussões' a.nt~rio

res de materia correlativa á:quena, que se contém nas emend':ls pos-
tas em discussão, tomou o compromisso de, em occas•ião opportun:_t, 
discutir e apreciar com toda a sev·eri·dade da j ustiça os a.ctos do 
Poder Executivo, oonc, rnente.s á declaração .do est.3Jdo .d ~ siti-o ·i:l e 
10 de a;bril e ás medidas de repressão tomad':ls em consequencia 
Seria occasião de desemp 0 nb.a.r-•se dest·) c1Jrnpromi•s'30 ; m.as, ante 
o aspecto r eal <las cousas publica·s do .s eu paiz, •entende que essa 
gr ave questão já não ex ige mais uma discussão, porventúra ampla 
e pTo.J.ongac1a, e sim um.a solução prmmptn. •e .aoertada para sobre 
·ella funidarem-ise as base.s de uma nova ordem de cousas e urna 
nova orientação .politica, foã.ispoosavel á .pr.opria consoHdação da 
Republioa. 

·E' s•em duvida temp-o de trabalhar com criterio, com p~rse

verança, para •estahel.eceT a c.onfiainça publioa, condição sem a qual 
nem .o bem material, nem o bem m o.ral, n em .o bem político poderão, 
de fórma alguma, subsistir. 

Não precisa discuti~· para assev·erar que os factos co11Jtidos no 
projecto e nas emendas devem já ter aproveitado bastante, como 
lição .amarga, tanto ao governo como aos govarnados, tanto aos ven-
cedor.es como ao·s 'Vencidos ! . .. 

Acredita que divergencias exi•sbem, e continuarão a llaveT, ne-
cessariamen1te, a resp.eito do modo ·de apreciar os :actos e as emen-
das, ainda mesmo depois de approV'3Jdas ; mas enten.d·e que é mais 
acertado neste momento levar .t a,es div·ergenci•as á .conta d_a firmeza 

Discussão uni-
~a elas emE:nclas 
rla Caman ,ao 

pirojecto. 
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ou da coherenóa de convicções diversas, do que reputal-as como 
intençoes mani ks tas de puro partidarismo ... 

Assim .pensando, não discutirá as ·emendas da Oannara dos 
.LJ.eputados; e .nem é mistér fazel-o, par·a que o Seniado possa dar 
•SO'bre •eUas uma solução, oorrecta e independerute . 

. Ha, porém, uma parte d.ais concl-usõrn do parecer, vara a qual 
nã:o póde debmr de p·edir a 1attenção do Sen·ad·o, so.bretudo, a do 
Sr. presid·ente, que é a autoridade mais competente para decidir. 

O ·parecer conclue pela approv·ação cla;s ·emenda;s da Camara 
elos Depu:bados, taes qua;es vieram, mas tambem, que neste V'oto se 
inclua a divisão d-0 projecto em d.ous actos -cUstinctos: - üma re-
soluçãJo, e u·m j}rojecto .que aev e S·f.l' ;;uJ _1,J " ;;diltoÇdO }J.'""1· 

dencial, e voltando, de nov-0, áquella üamara, para completar os 

tramites. 
l ~ 

Tem duvidas e muito seTi•as a respeito dessa neces.sid·ad.e que 
a comlIIlissão reõonhece. 

Pergunta ao .Sr. presidente: voltar á Caimara po.r que e para 
que? 1 

O que está na Constituição, e textualmente declarado no Reg'i-
mento, art. 88, é o seguinte: 

"O proj•ecto de lei ou resolução do Senad-0, que fôr emendado 
na Oamara dos Deput'ad·qs, uma vez acceitas aiS emendas pelo S-a 
nado, .s·erá enviado á sancção." 

Jilsta disposição do Ij.egimento, a:cabo de dizer, é a transposi-
ção d·e um texto coI!JStitucion·al. Portanto, si ais honradas commis-
sões •entendem, que é de )ustiça 'Que ·as ·emendas sejaim appr.ovadas 
ta.es quaes vienam ·da outra üama;ra e que, ·por oo.n.sequencia, não 
se faça •alteração alguIIl!lj.; com-0 aind"a ·addidonar esta nova •exi-
genciia, de que não ·cogitou a Constituição nem o Regi.ment-0 de 
aro bas as oamaras? 

Entende, que tra.ta-1S~ de uma simples questão de fórana, como 
aliás tambem entenderam as hom,adas commissões, reiativa ·á par-
te -O:o .pr-0j.ecto que não ponstitue materi·a susceptivel cie sancção 
d.o Presidente d;a RepubUca; m:ais, por isto mesmo, é facil de vêr, que 
•a divfaão proposta se :p6,de fazer com.o UJill acto -de simpl·es ooro-
petenci<a da oommissão ·d.~ x·edaoção, - a qual dev·e Tedigir a ma-
.teria votJa,da de accôrd·o cpm os seus fins, isto é, de m.odo que uma 
parte do pr-0jecto conste d·os A.nnae$, como a resolução indepen-
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dente do Congl'esso, ·e a outra, como projecto de lei, e, conseguin-
temente, sujeito á sancçã-0 do Poder Executivo. 

Não vê, pois, razão p·ara voltar ã Gamara dos Deputad·OS. 
Observar"lhe talvez, ·o Sr. presidente que esta divisão d.e ma-

teria em um projecto suisceptiv·el de sancção e ·em uma resolução 
não susceptivel de tal, importa uma nova emenda . 

iPo1s ibero, si o :sr. p·resi·dente ·entende que .a:ssilm é; ainda pe-
dirã licença para treplicar, que o rSenad·o não tem competencia ·para 
n·ov-as ·emendas . 

O art. 152 do <Regimento do Senado diz textualmente: 
"As ·emendai:\ d:a Oamara d·os Deputados aos proj ectos do Se-

nado terão uma só d.iscms sãio, na qual 'llão se poderão fazer novas 
emendas." 

Portanto, si pretend·e~se ·que •a volta deve ter lugar, porque 
a divi·são em ·d-Ous ·pr.ojectos ou em dous aietos distinctos equival e 
a uima ·em enda não ·cogitada n:a outra Gamara; dirã que, com ·este 
caracter, o Senado não pôde ·então fazer a füvisão; porquanto o 
s eu Regimento prohibe expresisaillente que n esta discussão unica 
das oemendas vindas. da -0utra camana possam ser apresentadas no-
v•as ·emendas. 

J),i-r-t]?.e-ha •o Sr. proesiden te : não é uma emenda; mas ·o que 
pretend·e-s·e, é uma aH:eraçãD, da qual, em todo caso, .cumpre dar 
conheciimento ·ã .outra Oalll!ara. 

rSi, com ·effeito, fosse esta, a ·decisão de S. Ex., não duvidaria 
aind:a ·affirmair, com todo -0 r espeito, que é emeJ11da; porque o 
art. 117 do r egimento diz Jett eralmernte ass im: equ ivalem a emen. 
das suppressiv•ais as que tiv•er em por ti ro separar 1artigo.s, paragra-
phos, •Ou períodos de qualquer propos·ição. 

A' vista, pois, '.l i é emend•a, o .Senado n ão pôde tomai-a em 
consideração, porque ·não lhe é licito nem tratar, nem discutir, nem 
votar novas emendas ·no momento actual; si não é ·em enda .nova, 
uma vez a1Jprovad-o -0 '!J•roj ecto tal qual, como veio da Gamara do~ 
Deputados, -0 seu ·caminho estã traçado pela Constituição e pelo 
R egiimento ; - é -ir .daqui di<rect:amente ã sancçãD. 

O SR. AnISTIDES LoBo ·dã um aparte. 
Q . 'SR. AMARO iCAVALCANTI, proseguindo, diz que o honrado se-

nador não lhe d)l'V1e ·emprestair essa intenção; quer, justamente, o 
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c:i-r1tra;rio; poi.s quer apressar um facto, que lhe parece um grande 
bem. 

O 1Sn . .AlusTIDES Lono - E' por isso que estou :xdmirado. 
O S!i. A:llIARO CAVALCAN'l'I diz, que é verd:xde existir uma quesc 

tão de f6rma, mas .a questão d·e fórma, n.o mo1IDento, é uma questão 
de pura r edacção; é redigir em duas peças distinctas, um.a para su-
bir á sancção, e outra para ser publicada como r.esolução do Con-
gr·asso, uma vez que a outra Oamaira já 1approvou a emenda que 
tratava dos actos do Presidente da Republica .. 

Entende assim, - nãio só ·em vista das disposições rngimentaes 
que invocou, ma;s aind1a por uma outra razão, que o tem gui:xdo 
em todo o correr d·esta questiio, e . é: - urge fechar, quainto an-
tes, este parenthesi.s, da n.oss:a via.a política, dentro do qual se en-
cerra muito ·erro, p·ratka.do em prejuízo d·a causa publica! ... 

Urge, mesmo, f.echal-.o j·á, - como ponto de partida para a re-' 
alização de gr·andrn e innumeros bens d.e tod.a o.rdem, d·os quaes 
muito carer.e o no·sso paiz, nas actuaes circumstanciais. (Muito 
bem., muifo bem !) 

10 .SR. ARISTI<DES J_,OBO diz que Jh.e parece que está no es-
pírito do Seinado o d·esej.C1 de crair ex'Pedição do projecto de lei que 
se discute (apoih1dols); Prrece-lhe tambem que o momento não é 
precis.amrlllt e o mais asa,qo para que se complique, nesh soluç§.o, 
que preoccupa a todos, co.m pequenais quwtões de fórma ... 

O SB. AM.ARo CAvALCl,.N'l'I - Então v·em em meu apoio; é uma 
questão de fórma, acabemos com isto. 

O SR. ARISTIDES Lono ... mas ha •envolvido neste problema uma 
questão que par.a ·o orador é subs1ianct.al. 

O .no·br.e senad-ar examinou a materia mas esqueceu completa-
mente a situação de facto em que se acha o Senado. O que é que 
elle tem d·eante de si? Tem um proi·ecto de Jei que pass·ou no Se-
n•ado; este projecto soffreu emendas na Gamara d·os Srs . Depu' 
tados; ha duas errnendoo, cujo proc2.sso final não pôde ser co·nciliado 
·em pr·es·ença da propria Oonsti tuição: uma é a que se refere á ap-
pli caç.''io dos actos .do governo, i'ulgamento exclusivo do Congresso; 
outra é a que se r·afere á, extensividad·e d·a medida da •amnistia a 
pessoas que o Senado nãq amnistiou. 

Qual a solução que se pôde dar a este Dr·O blema? Separar na 
redacção, como disse o nobre senad·or ·e remetter o proj.ecto di-
vidido, isto é, . ·remetter q projecto da amnisüa · paTa ser sanccto-
nado, e a outra emenda para subn:J.,etter-se á ccmsideração da Ca.- 0 
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-mara? .lsto serfa, como muito 'bem S. Ex . observou, antevendo 0 
-ob.staculo do seu p.roprio •ractocinio, alterar o .Senado um projecto 
da Gamara dos Deputados e prohibir que a autorid•ade c:1ell.a viesse 
a conhecer deste facto, que não é .exclusivamente ·d·ella . O Sen·ado 
tem de o.bedecer ao constitucional, que não admitte, que não to-
lera, que não cons·ente que o julgamento proferido por ambas as 
Gamaras d-o parlamento, seja submettido á sancção; isto darJa lu-
gar muito legitimamente á imposição do véto por parte do Poder 
Executiv-o; e é este obstaculo constitucional que s e .pr·etende re-
mover. .:.. J 

rSi o •Senado quer resolvér esba qu'estão de prompto, si é ver-
·d.ade qu·e ·ella j·á ·fatiga a todos ... 

o SR. SALDANHA MARINHO - Apoiado; é a minha op.inião. 
O SR. ARISTIDES LoBo ... para que, pergunta, embaraçal-a con1 

uma questão, que afin•al não é ·substancial por um lado, porque 
o Senado vae cumprir .mesmo a disposição do regimento? Imagine-
se que não é um caso prev·isto, mas é um caiso que pr·ecisa ser re-
solvido; imagine-se que escapou ás di·sposições do regimento do 
Senado. 

o SR. AMARO GAVALCANTI - Não; o cas·o está p•rev·istó ' pelo 
~·egimento, não se pôde ·offer·ecer emendas . 

O SR. Ains-rmEs LoBo respondendo ao aparte diz que o hon·rado 
senaddr .aca:bou de dizer que isto podia não · ser emenda, e sim que 
era uma alteração. EUectivamente é alteração do pro-j ecto, ·e isto 
é irregular. 

Agora pergunto: uma das camaras pôde airrog.ar-·se o direito de 
.alterar um projecto de lei que vem d·a outra camara, sem lhe dar 
conhecimento ·do seu acto? Ond·e estâ a autoridade do Senado para 
isto? 

Amanhã a Camara faz a mesma cousa e entr·a no caminho do 
desconhecimento . das competencias. 1 

o .SR. SAL~_ANHA MARINHO - Que duvid·a ! E nunca .mais po-
demos fa:11er mada. 

O ISR. ARrn·rmEs LoBo diz que, no seu modo ·de entend·er, não 
ha absolutamente outra solução sinão aquella que as commi:ssões 
apresentam e que é o re.sultado do •desejo .. da intenção, de solvar 
estas dHficuldades ·e c:1ar franca passagem á amnistia. 

O SR. AMARO ·GAVALCANTI - Faço justiça aos membros das 
·commissões; não ataquei pór ahi. 
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O Sn. ARISTIDES LoBo não vê que o solução offer.ecida pelo no-
bre senador seja acceitav.el. Não o ê porque a ella se oippõe uma 
disposição constitucional . 

Que prajecto é •este. que vae ·paira o Presidente da Republica 
saincci-0nar? Vae inteiro? ·pergunta. 

Si vae inteiro, ielle tem necessid•ade, ou é forçado pelo seu dev·er, 
a impor o veto. Mas si o •Sen3.do :o s.epa.ra. isto nã;o acontecerã, nem 
a Camara nem o •Senado Mroga-se um direito que não teem. 

Não ha fugir des.te dilema e o Senado precisa resolver a ques-
tão. 'M•ais qual é o meio ·de resolvel-a? E' este: app·rova-·se todo o 
projecto, elle vae para a Ca:mar.a, a emenda, como diz o nobre se-
nador, não soffre obstaculo alli e a questão, ·emborá não pela fórma 
que se d·esejar.a, estara concluida. 

o 1S11. SALDANHA MARINHO - Apoiado. 
O SR. ARLS1'IDES Louo - Entende qu e o Srn::i. do proc i: deTi com 

muita sabedoria e com mu·ito acerto si, no momento actual, acceitar 
a S'olução .offeredda pela commissão. (Mui to bem, rnuito bem .) 

O 1SR. AM•])RICO LOBO - Sr. presidente,. paira obtermos a 
confraternisação ·da f~miLia brasileira, não ·devemos h·esitar na 
votação ·da aiimistia, '1 oxalã correspondaim ·os factos ·ultertores ao 
prog·namma da .paz •e •concordia, ha pou.oo ·exposto pelo illustrado 
senador pelo ·Rio Grande do Norte. 

Com a mesma alacridad·e com que \SUfliraguei o projecto desde 
aeu inicio e com a mesµia sinceridade çom 1que lhe concedi urgencia, 
d·edaro, visto atravessi'l'rmos. per·iodos arrfacados para a Republica, 
que, se a ·anarchia tenyar ainda de ora avainte levantar o collo, ap-
plaudi!J'ei -0 governo que salvar a o.rdem ·e nossa existenci·a política, 
posto que seus aictos Jlão ooincida.m per~eitaimente com o paralle-
lismo das leis. 

o SR. SALDANHA MARINHO - Approva .jnfr·acções de leis' 
O •SR. AMERICo ·Louo - Sim, porque acima de tud.o estã 'ª sal-

v.açã.o publica; ·ais .].ei's •se decretam para casos ordinarros e não po-
demos viv·er sob oonsta,ntes conspirações, em um sorv·edouro de agi-
tações ester·eis e subv~rsivais; somos um povo, e não fragmentos 
dispersos e dissociado~. 

O d·ia da a,pr.esent9'ção do projecto foi de jubilo para mim, que 
nie ·esfo;rço aqui dia a dia por manter intacta a execução da Cons-
tituição e ·das leis; m~s, cuuJ,pre-me lembrar que ao Poder Execu-
tiv-o compete a faculda,de constitucional e §~pr.ema de manter a 
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ordem e d·e defend·er a Nação; e ha instantes em que esta fac:uldade 
se torna prEd:·:ninante, sinão unica, quando o impõe a necessidade . 

;Entrando no debate, digo sem rebuço que ·elle me parece sem 
razão de ser. 

rSupp·on:ho· que toda a questão está finda porque, segundo o 
airt. 39 da .Comstituição cabe á Camara ·dos Srs. Deputados a ini~ 

ciativa ·da accusação do !Tesidente da Republica; ora, a Camara 
já :approvou solem-nem.ente o decreto de abril, logo o 1Senado não 
póde condemn·al-o. 

UM SR. S~JNAJJOR - Não se trata disto . 
O SR. AMEJUO<? LoBo - De que se trata então? 
O art. 80, prende-s·e ao art. 39: a Camara a quem compete 

accusar, approva; ora, não ha julgamento sem a.ccusação; logo, 
tollita.r quest'iO: já falou a soberania naciomal Po·r •Seu orgão legi-
timo. 

O Su. N1NA RrnErno - A Constituição falla na approv.ação pelo 
Congresso Nacion:al. 

O Sn. AMERIOO LoBo - Não se trata de nenhum ]!.rojecto de lei 
quand·o se appr.ovasse acto do governo ·sem effeito no futuro: por 
isso par·ece-me, talvez es·t:eja em erro, que não pode haver repro' 
vação ·PO·r 1acto sing·ular do Seinado, subsequente á a,pp.rovação -da 
Ca:mara. 

1T·endo o pa;reoer da ·hon•r·a,da com-missão tra,nscripto em seu 
parecer o teôr do a:rt. •39 d.a Cornstituição, inter-pretei a conclusão 
de harmonia com ·essa disposição, ·e po.r isso sorprehendo-me com a 
discussão ragora Ievantad·a, na qual todos os oraidores declaram qu e 
o projecto s·e quer d·evolvido á Caniara, ainda que acceitas sua:s 
.emendas. 

Quamto ao a:rtigo referente ·á approvação dos decretos d·e a:bril, 
como disse, envolve questã.o finil·a, dev.e ser s-ep·arado por nós do 
projecto, porque, ao env·ez deste, não d·epende de sal1'cção, nem d~ 
promulgação. 

•Em summa, nossa appr.ovaçã:o ás e mendas da Camara, é quan-
to basta piara remetter-s·e á sancçã>o ·o pr ojecto espurg'ld::> d3 sen 
•appendice. 

Accusou:se, sem nenhum funda:mento, a Gamara por ter ella 
1enxertado no p!l'ojecto a approvação dos actos do governo ; isso, 
pprém, constitue preliminar indispensav·el ou necessaria, ·e até im-
·Plicita por.que quem diz amnistia, ·affirma a existencia de factos 
criminosos: 1se crime não houv·e, paJra que .aµmi·stia? 

Talv·ez tivesse o gover>no oommettido algum excesso, mas sen-
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·ao o direito de defesa -illimitado pa.ra os indivi-duos, é característica 
e ganha mais em amplitu-de em Telação -ás Nações: justifica o !facto 
·anomalo e barbairesco da guerra. Em abril, cumpre-nos r·ememo' 
-ral-_o, o Presid·eil't(l da Republioa salvou o paiz da voragem da anar-
chia e- da dissolução e manteve a unidad-e e integ•ridad·e da Pa' 
tria. 

Ditas estas palavras, só no intento de concorrer assim para a 
cel-eridade do acto humanita.riu e pacificador, como para a obser .. 
vancia do preceito constitucional, sinto dizer que appr-ovaida a con-
e! usão do parecer na parte em que manda ·por tas ou por nef<is 
devolver o pro.jecto á Gamar.a, ficaremos gyrando em um circul:J 
vlci-oso, porque os actos do governo já estão approvad-0s pelo poder 
competente e só nos resta cuTvar ante o vereciictum da sober.ania 
nacional. 

O SR. TH!EOIDORETO SOUTO pr-etendendo que a discussão 
versa sobre duas amnistias, a que se refer-e aos actos do Presidente 
da Republica e a · que ·entende com as victimas ·do ·decreto d·e 12 de 
abril, declar·a que nernhum .motivo legitimo poderá sirncer-amente 
obstruir a rem~ssa -sep1arada do projecto legislativ.o concernente' á 
segunda .amnistia, deixi.td.a a prim eira ao simples alvedTio da Gom -
missão de Redacção dq Senado, que não foi instituída senão pa,ra 
remediar a esses e outros inconv·enientes·. 

Não entrará na analyse do processo a que foi submettida na 
Gamaira dos Deputados a proposição do Senado. Foi elle irregular, 
contrario .aos prinoipios que reg-em ·a m·ateria; e dahi prov-eio a d-ec 
longa, que não convelll consaigra:r, afim de evita,r assassirnatos le- : 
ga.es que seriam irreparav-eis. 

Ninguem mais pedindo a palavra encen-a-se a discussão. 
O ·SR . PRES·LDElNTE - O parecer das commissões do Se.!'lad-0, 

de justiça e legislaçã<i _e d e constituição e pod-eres, .. conclue pela 
acceitação das emendas da Gamaora -ao projecto do Senado. 

Estas em-end·as são: uma add.itiva para constituir -0 art. 1° do 
projecto, 'apipr.::ivand() os actos do Gover-n-0 nos termos do a:rt. 80 
e ·do n. 21 do art. 34 d·fl c onstituição; outm substitutiva e a.mpHa-
tiva do _pro·focto do -Seµado, e que, d·e accô1:do cN'rl o pens·amentô 
d.a Gamara, devia constituir o aJ"t. 2° do 1proj-ecto, abrang·endo na 
c::>ncessão da amnistia não ·só os presos e desterrados por ·força 
U-os decretos d·e 12· de·· Abril do corrente anno, mas aind~ -todos 
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os envolvidos nos mesmos movimentos politicos de 10 de Abril, 
que d et e·rmi1naram o deste.rro e a prisão de diversos cidadãos, e 
ampliando mais a amnisti.a a t:idos os que directa ou indirecta-
me nte tomaram parte na revolta. das fortalez<J.s da Lage e de Santa 
Cr·uz, e,m 19 de Janeiro. quan·to aos crimes sómente que estiverem 
llgadoa a esse movim ento. 

Acceitando as emendas d.a Gamara dos Deputados, as com.missões 
propõem , na conclusão do seu parecer que, votadas e approvadas 
pelo Senado, seja se,parada a additiva, relativa aos actos do Go-
verno para constituir rrojecto disU.ncto. pela r·azão de não depen-
der de sancçã.o a mat ria contida nesta emenda ·e que esta deli-
beração separando a emenda seja submettida á approvação da Ga.. 
mara dos Deputados. 

No correr da discussão o honrado ·Senad·or pelo Ri.o Grande 
do Norte levantou objecções contra esta p-arte da conclusão do pa-
recer, Iundand-0-2.s nas di~:posições d:is arts. 152 e 117 do R egí· 
mento do Senado. (Lê estes artigos .) 

A' vista destas disposições, observou o honmdo ·Senador que 
a inclicaç'b d3.s c.:immissões reunidas, constituindn uma emenda, 
não póde ser acceita pelo Senado. 

Foi tambem invocada no debate a Cünstituição, nas disposi-
ções que regem o modo de elab:iraçã::> das leis nas d·uas casas du 
Gong1·esso. O nosso Regimento e&tá de perfeito accôrdo com as 
cl isp:is ições c:institucionarn. 

A hyp :ithes·e que o Senado tem deante de si e sobre a qual 
V'l.i deliberar é. com effeito, nova e não está prev ista n o R egi-
mento . Não me parece que 'Se lhe deva applicar( a disp-osição do 
?rt. 152 do Regimento. qus.ndo prohibe que na discussão unic:i. 
das emendas ela Gamara se façam novas em end·as, porque está claro 
oue o pensamento d-o legislador éonstitucional, como o do elabora· 
dor clo R egimento, é v·edar que nesta hypothese o Senadü altere 
Rubstancialmente com emendas novas as offerecidas pela outra Ga,. 
mara aos seus projectos; mas não é disto que se tra,ta. 

Sl disto se tratasse realmente, a o-bjecção seria procedente e 
constitnil'ia obsta:culo legal e portanto invenc.ivel, em uma a'Ssem-
bléa de legislad-ores que deve ser a primeim a· da'!' o exemplo de 
respeito reJi.gioso á prescripção da lei. 

Nest'.1 hypothese, a acção do Senado, quer, pela Constituição, 
quer pelo seu Regimento, está restricta .a ü:ptar pela acceitação das . 
emendas da outra Gama.ra, isto é, pela acceitação d·a modificação 
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do seu projecto primitivo, ou pela r.ejeição in totum d·essas emen· 
das e sustentação do projeoto pTimitivo. 

Não é isto, porém, p·r·ecisamente o que ocoom-e na hypothese que 
o Senado tem deante de s.i. 

Quanto á substancia, quanto ao que é propriamente a parte 
dispositiva sobre -o assum.pto da ·amnistia, verifica-se -o seguinte: 

o projeoto do Senado, limitG:d-o, como era, a amnistiar aos pre. 
sos e desterrados em consequencia d·os movimentos de 10 ele Abril, 
foi ampHad·o pe~a iQamara elos Srs. 1Dep.utados, que por .suas eme.n-
das não só este·ndeu a am11istia a tod•os os envolvidos 'IlesEe movi-· 
mento, conseguintemente mesmo áqueUes a que não attingiram a 
prisão e o ·desterro, como fot ainda adea•nte: .estend·eu a amnistia 
a todos os compromettidos nos movimentos das fortalezas de Santa 
Cruz e ·Lage, que tiveram logar a 19 de Janeiw do corrente anuo. 

Ampliado assim o pensamento iniciado pelo pr.ojecto do Se-
nado, .este acaba de manifestar-se, pelo orgão de suas commissões e 
pelo orgão dos oradores que -0ccupaiam a tribuna, neste debate, die 
inteiro accôrdo com 

1

essa ampliação. 

Conseguintemente. sobre -0 ponto capital, isto é, quanto á es-
senc1a, quanto ao f~ndo do assumpto, 'ha accôrdo entre. as duas 
Casas do Congresso. 

A hypothese que occorre é afigurada pela oommissão: é uma 
queo·stão meramente de fórma. 

Quanto á substa11cia, não ha pretenção de modificar aquillo 
que no-s enviou a Ca.rna:ra dos Srs. Deputados; as commissões do 
Renado propõem a açceitação de todas as ampliações propostas e 
approvaclas pela Cama:ra,. 

Mas as commissões ass i.gnalaram a difficuldade qu e resulta d0 
haver a Camara dos 1Srs. Deputados reunido em um só ·corpo me-
didas de natureza heterogenea, m edidas qu·e não p·odem figurar em 
um só projecto, em uma só r esolução do Congresso, visto que uma 
destas medidas não depende d·e sancção - a appr.ov·ação dos actos 
do Poder Executivo ·- ao pa:sso que outra.s medidas, relativas á 
amnistia, dependem essencialmente d.e sancção, .sem a qual não 
podem produzir •effeito; p·o·r J.sso que a amnistia consiste no es-
quecimento de factos criminosos ou não, =as cuja apuração· se <leve 
fazer perante_ os triqunaes. dé accôr-do com ·os principias da le-
gislação criminal; e ·este esquecimento não p·oderá ter Jogar, a ap. 
plicaçãó de toda a le?islação criminal ·não poderá deixar de fazer· 
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se senão em virtude de uma lei (Apoiados). Conseguintemente, 
o decreto da amnistia precisa ser lei e portanto ser sanccionado 
paTa poder dispensar 011tras leis. (Apoiados .) 

Deante desta difficuldade, as commissões lembraram o expe-
diente, 0 qual pro.puzeram, ele acceitar o Senado as emendas da 
Camara, e em segu.ida resolver que estas emendas sejam separadas 
para constituir dous proiectos, duas resoluções distinctas, uma 
submeltida á sancção e outra promulgada pelo pre>prio Congresso. 

As commissões entendem que esta ultima resolução, porém 
comquanto verse simp.iesm:ente sobre a fórma dos actos, c~mquantc 
não altere, não modifique, não emende conseg.uintemente as dispo· 
sições ou prescripções estabelecidas pela Camara dos Srs. Depu· 
tados entretanto, não póde produzir effeito, não póde ser promul · 
gada como resoluç,'ão d·o Congresso Nacional, sem que haja ac· 
côrdo das duas ca:sas que o constituem, por isso que esta delibe· 
ção do Senado, si ·elle a tomar, ficará ainda dependente da appro-
vação, da annuencia da Camara dos Srs. Deputados, para que 
possa constituir uma resoluçãJo do Congresso Nacional. 

E' sobre estes ,pontos que o Senado terá de deliberar depois 
de votar as emendas da Gamara: l", si convém na separação; 2°, 
si entende que esta sepa:ração pód.e ser feita po.r sua unica delibera. 
ção ou si, como propõem as com.missões, a separação deverá ser 
submettida á apreciação e á approvação da outra Casa do Con-
gresso. afim de poder ser promulgada como uma resolução do Con · 
gres~.:i Nacional. 

Votam .. se e são successivamente approvad·as as seguintes emen-
das: 

Accrescen te-se com art. 1 º. 
São a;pprovados, em cumprimento do disposto ao aTt. 80 e do 

n. 21 do art. 34 da Constituição Federal, os actos do Governo ·refe· 
Tentes aos acontecimentos da noite de 10 de Abril e constantes 
dos decretos de 10 e 12 do mesmo mez. 

O art. lo substitua-se ipel-0 seguinte, passando a ser o art. 2°: 
E' concedida a amnistia: 

I. A tod•os os cidadãos Implicados nos acontecimentos que mo-
tivaram o decreto ·executivo de 10 de Abril deste .anno, declarando 
em estado d·e siti:J a Capital Federal. 

Ap11rornç1to : 
<las emendas · 
da Camara. ~~ 
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II. A todos os que di.recta ou i.n.directamente tomaram parte 
1; a revolta das foFtaleza da Lage e Santa Cruz, ·em 19 de Janeiro 
deste anno, qua.nto aos crimes sómente que estiverem ligados a este 
movimento. 

O SR. A:1vt.A.Im CAvALCANTI (pela orciem) - V. Ex. não me 
tenha por importuno nesta materi.a; mas c1esejava .saber a sorte que 
aguardava o projecto nas condições em que o vamos votar. Figure- . 
se a "hypothese de que a Camara rejeite ou nã-0 acceHe a separação 
votada .pelo Senado. E' uma emenda ? que materia nova é esta ? 
precisa passar ·por uma nova ·discussão ? fica inutilizada a J.ei da 
amnistia? e . a approv.ação do President(l d·a Republica? 

o SR. THEODURE'l'O SOUTO Para que voi.tar o projecto á Ca-
mara? 

O S1i. 1PnEsrn1•:NTE - E.' o que se vae vo.tar, é sobre ist-0 :qu:' 
se vae deliberar. 

o SR . AMARO CAV;\LCAN'l'.[ ~ Bem. 
O SR. PRESIDENTE - O assumpto está discutido e a discussão 

está ·encerrada. 
O Senado vae re~olvn si convem na s·epa;ração da emenda addi· 

tiva pa1,a constituir projeoto distincto, e si convem que ·e~ta sepa-
ra.çã.o seja sul:>mettiéla á approvação da Camara. 

Dividi justamente a v·otação em duas pil!rtes pÚa prCJop·CJorcionar 
aos Srs . .Senadores pl'onunciarem-se com inteh·a liberdad·e illo as-
sumpto . 

O ·SR. AMARO C4vALCAN'rt - A decis·ão é da maior cCJorrecção. 
rO SR. PRESIDEN'l'E - Entend9 que o Senado deve .pronunciar-

se sobre o assumpto; o Regimento •é 1omisso ·e convém que o Se-
nado pela sua vo•baç~o 1firme precedeu.te e estabeleça o estylo. 

· O SR. Lm'z DELfINO · - A maioria nesta Casa tem sido inspi-
rada :peJ.o patriotismo. A historia nat1Joralmente ha ·de evidenciaT 
tudo quanto se tem passado. 

O Su. ANTONIO B:AENA - Uills e outr·os . 
;t\P)?ronção da O Sn. PHESrDENTJc ·- Os .Srs. que .são de par·eeer que a emenda 
md1cação sepa- da Camara dos Deputados additiva a;o 'Projecto do Sênado, que oon· 
r&ndo as reao- ·- ~ .' -. .: 

luçõea. tem :a d1spo.s1çao .arn;irovando os actos do Governo re:f\ere'Iltes aos 
.acontecimentos d-e lp de A,bril, d·eve constituir um.a resolução se-
parada do resto do projecto, queiram levanta;r,se (pausa) . 

_ o, i;'l~- ;_,P~1~sT~F.NTE ·- F.ot app.rovada unanimemente a indicação 
da Commissão. 
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Agora, quanto á segunda parte. 
Os Srs. que são de parecer que a separação que acaba de de-

liberar o Senado ·por una:nimidade d·epende de approvação da Ca-
mara dos Deputados, •queiraim levantar-se (pausa). 

Foi approvado por 21 votds contra 20 que a separação depende 
àe approvação da Camara. 

A Mesa do .Senad·~ vaie communicar este r esultado á Cama.ra 
dos Deputados, devolvendo-lhe o projecto com as ·em~ndas approva:. 
das n.esta Casa. 





CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 3 DE AGOSTO 

EXPEDI•ENTE 

Officio d·o 1° 'Secretario do rSenado de. 3 ide agosto rde 1892, te-
mettendo a es•ta Camara o p.rojecto ·que concede amnistia a os de-
tidos -e desterra!dos ·por força do decreto de 12 de abr·il do ooN·ente 
anuo e bem assim as em€1nrda1s desta Camara approvadas em sessão 
de hontem pelo 1Senado, que logo em segui'da approvou tambem a 
inrdi.oação ·das suas commissões 1r eunidas ·de justiça ·e legisiação e 
de constituição, .poderes ·e di·plomaci-a, 1para o fim de ser separa!do 
e constituir por .si só - Reso1uçã;o - n ão dependente de rsancção, 
a emenrda :relativa ·á aipp•rovação dos actos do gove·rno, constantes 
dos decretos de 10 e 12 de rabril , tornando, todavia essa ·separação 
s ujeita á .aipprovação rdesta Gamara. - A' comrmissão de constituição, 
legislação ·e justiça. 

24 





SESSÃO DE 4 DE AGOSTO 

EXPEDIENTE 
Parerer da 

Commissão de Propõe a approvaçiio àa indicação ào Senado. para que se,·a sczrn- Constit.uição, 
rado ào vrojecto n. 22 O, eleste anno, o art. 1°, que avprova os Legislação e 
aotos do ·governo, por não devenàer de S'ancgã:J>, dando-se-lhe Justiça 
a fúrma àe resol1<ção; e que constitua por si srí o projecto a 
sancci!onar o art. 2° daqi<elle projeoto, relativo á amnistia aos 
impliwdos nos acontecimentos ele 10 ele abril elo corrente a.nno 
e na revolta elas fortalezas ele Santa Ontz r ela Lage 

A' commissão de consULuição, legislação e justiça foi entre-
gue o projecto n. 22, que concede amnistia aos cidadãos implicados 
nos acontecimentos de 10 de abril e na revolta das fortalezas da 
Lage e Santa tCruz, e approva os actos do governo referentes aos 
mesmos acontecimentos e constantes dos decretos ele 10 e 12 de 
abril, para elaborar parecer sobre a indicação do Senado ao mesmo 
iprojecto . 

A indicação consistiu em •separar do projecto o art. 1°, que 
a1Jprova os actos do governo, dando-lhe a fõrma parlamentar de 
r esolução, por isso mesmo que dependente de sancção d-0 Poder 
Executivo, constituindo por si só o projeoto de amnistia o art. 2° 
e seus paragrap11os do projecto n. 22 C, para subir á sancção pre-



Parecer da 
Commissão de 

Constituição 
do Senado 
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sidencirul, depois que a Camara resolver sobre a indicação do 
Senado. 

A commissão ipropõe ã approvação da ·Camara do-s ·Srs. Depu-
tados a indicação d-0 Senado, cum:p1·indo-se depois o disposto no 
art . 48, n. l, da Constituição. 

!Sal.a das com.missões, 4 cl'e agosto de 189-2. -Feiisbello Frei?' e, 
r elator .-Gliccri.'J, presidente.-A. G'ltanabara.-Casiiniro Junior.-
a. Palleta.-Chaga.s LolxLto.-Fmnça Carvalho. 

As commissões elo Senado ele justiça e legislação, e de consti-
tuiçf.o e poderes, tendo ·presente o projccto n. 24, cre 25 de julho 
de 1892, approvado nesta casa, na Camara dos S rs. Deputados, 
e pelo qual se concede amnistia a todos os cidadãos implicados 
nos acontecimentos que motivaram o decreto executivo de 10 de 
abril deste anno, pelo qual o chefe do Estado declarou em estado 
de sitio a Capital Fed·eral, e impoz medidas de :repr.essão contrn 
todos -que tomaram parte nas 1·evoltas <desta capital e das forta-
lezas de Santa Cruz e Lage, que .haviam ti-do legar ,em 19 de 
janeiro deste annoj verificam: 

·1°, que a Caimara dos Srs. Deputados, usando da prerogativa 
que lhe compete pelo art . 39 da Constituição e rpor força de deli-
1.J eração sua, emendou o project-0 de amnistia n. 24, de 25 de 
julho de 1892, que recebeu a numeração de 22 C, na alludicla 
Camara; 

2°, que duas foram as emendas foTmuladas pela Oamara dos 
Srs . Deputados ao projeoto de a,mnistia approvado pelo Senado, 
a s·aber: 

Uma, approvando os actos do governo referentes aos aconteci-
mentos ele 10 e 12 do mez de abril do corrente ann-0, em cumpri-
mento ao di-sposto no art . 80 e n. 21 do art. 34 da Consütuição 
Federal, emenda que fioou occupando no projecto primitivo o 
logar de art. 1°. 

Uma outra emenda ampUativa, que estende a medida ela 
amnistia ·a todos os que <lirecta ou indiTectamente tomaram parte 
na revolta elas rfor·talezas da Lage e :Santa Cruz em 19 de janeiro 
deste anuo, quam.to SJos crimes que estiverem ligaCLos a este mov·i-
mento sómente. 

Nenhuma obsiirvação tem a commissãio a fazer no que toca á 
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primevra d,as emendas addicionadas pela Camara dos Srs. Depu-
tados aio pr-0jeoto originaido nesta ca,sa. 

Nãio podendo o Senado conhecer, antes da CamaTa dos Srs. 
Deputados dos actos P!'iatica:do.s pelo Pod·er Executiv{), ,decretairnd·o, 
como decretou, o estaido de sitio desta Cap·ital e tomando medi-das 
extraordinarias de repr·essão, taes como a s1tuaçãio o exigia, e, 
'Cllibendo a Iniciativa desse exame á Ca.ma!'a dos ·srs. Deputados, 
como o proprÍ'o Senad-0 o reconheceu, e se verifica das disposições 
constitucionaes ( ar,ts. 29 ,e 53 da Oonstituiçãio), a remenda ao pro-
jecto parece á commissão rplenamente justificada. 

Convém, entretanto, ponderar ainda,, que o prÍ'meiro dever dos 
legisladores chamados a conhecer das medidas tomadas pelo chefe 
do Poder Executivo, ex-'Vi do ai1t. 80, § 3°, da Constituição, é co-
nhecer e julgar antes de tudo da ·constituciorua1lidaide das medidas 
tjoma:dws pelo 'Presitl<ente da Republica. 

A medid·a que consaigrou a amn1.stia e que por ciTcumstancias 
especia:es praissou rapidaimente no !Senado, rexplica, por sua vez, 
taimbem a aJJecessi-dade, que teve a Camara dos .Srs. De'putaidos, 
de .s·alvrur a e:idrgencia constitucional do art. 80, § 3°, collocando 
no mesmo projecto de amnistia a ;resolução pela qua1! o Con·gresso 
aippr.ova as . medidas extnll!ordinarias tomadais ·pelos decretos de 
10 e 11 ,de rubril do ·ainno vigente . 

Nem outro alvitre füe ca:bia, em vista da situaçã.o parlaimentar 
que se formou. 

Nem ca:be, por outr.o la1do, ao 'senad·o a ,sep·a:ração das duas 
disposições sinão ·depo-is de a,ppr.ovaido -0 pr-0jecto 'intei.l'O. 

:A :razãio ré constitucional e obrvia. 
A Constituição no ar.t. 39 diz: "O prrojecto de uma Camara, 

emenda,do na outra, volverá ã primeiTa 1que, si aceitar as emendas, 
envia:l..,o -ha modifi.cado, em conformWad.e ·dessas, ao Podez Ex-
ecutivo. 

Nio caso contrario ( aa·t . 3 9 § 1 º), isto é, si as emendas forem 
rej eHaidas, volverá á Camar-a revisora, ,e, si as alterações O'btiverem 
dous terços dos votos dos membros presentes, consiod·er::tr-se-hão 
approvad.os, sendo então reroettidais com o projecto lá C11:ri1aTa ini-
ciadora, que poderá reiproval-ais pel-a 1mesma maineira." 
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Ora, sendo assim, muito embora as duas medidas consagradas 
no projecto divirjam no seu .processo final, parque a primeira é 
apenas uma r esolução do Congresso, que independe de sancção, 
e a outna caTeça desta; comtudo, si fossem d·esJig1aidas antes de 
serem conj·unctamente approvadas ou Teprovada<i, dar-se-hia a im-
possibilidade de cumprir o preceito constitucional do rurt. 39 e 
§ 1°, já acima textualmente citado. 

SepaTadas antes da ap;provação -0u rejeição ido Senado, o re-
sultado é este - o projecto não pôde voltar á Cama:ra para sus-
tentai-as por dous terços de seus votos, caso os possa reunir, o 
que importaria flagrante violação constitucional. 

Sã-0, pois, as commissões de parecer, quanto a esse ponto, que 
as duas medid·as entrem conjunctamente em debate no Senado, 
para dar Jogar ao cumprimento do art. 39, § 1°, da Constituição 
Federal. 

Quanto á emenda ampliativa, que estende os benefici<Js da 
amnistia consaigrados no 'Projecto do Senado aos implicados na 
r ev-0lta de Santa 'Cruz e Lage, a commissão inão se despercebeu dos 
graves inconvenientes que podem reisultar dessa inclusão ·<'Lo ele-
mento mili.taT em um arto de caracter civil; mas, p esando com 
madura reflexão as razões que militam pró e contra a referida 
medida, chegou á seguinte oonclusão: 

Além CLe pareoe r pouco equitativa a disparidade de condições 
entre ·os elementos que colaboraram em um só e mesmo acto 
crimin-0so, diversificando o modo de apreciai-o, concedendo a 
amnistia a uns sujcitaindo os outros ao julgaimento e a penas, 
o que póde parecer irrita.ute aos principias da moral e d·o di:reito, 
as commissões entendem que só esse motivo torna diffi cil a sepa-
ração dos dous elementos, si bem qne aconselhada 'Pelos inter esses 
da cliscipli<na . 

Além disso, pódll pa.recer que esse acto de severidade da par.te 
do Congresso, não só não consulta a política de paz e fraternidade 
que é preciso tentar, como pôde ter consequencias oontrarias aos 
fins do proj ecto qull se discute . 
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À dlsciplin-a talvez :recl.aJ111;e para manter-se essa medid1a de 
rlgior, mas as commissões, atteintandQ aio pensamenito que leva o 
Congresso a cMceder a amnistia aimpla que se contém no projecto 
sujeito aio seu estudio e na emenda extensiva da amnisti'a que ao 
mesmo f<>i accrescentada, pesando todas as consiiderações pró e 
contra, resolvem nãio infringiT o g1'ande pen:sa:mooto poHt1co da 
amnistia indiscriminada, tentativa geinerosa paTa a poJoitica de 
fraternidade e de paz que convém em:prehender. 

Assim, pois, entendem as commissões Teunidas que o projecto 
emend1rudo pela Camara dos Srs. Deputados deve ser posto em 
debate tal como está, e depois •de appr-0vooo, separar-se a emenda 
approvativa dos actos do governo, como já ficou dito, e remettido 
de novo á Camara para completar os tramites a qu e está sujeito. 

Sala das wmmissões, 2 d·e agosto de 1892 .-Aristides LOb'o, 
re'1a:tor .- Joaquim Felioio.- Tavares Bastos.- F. Machado.- Go-
mensoro.-Camp'os SaHes. 

O Congresso Nacional decreta: 
Ar.t. 1.0 El' conced ida a;mni•stia a todos os cidaiclãos detidQ1S e Projecto do · Senado 

deste'I'rados por força do decreto d·e 12 de abril do corrente anno. 
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Senado Federal, 8 de julh:o de 1892 .-Pruclente J. de Moraes 

Barros, vice-presi.d1ente.-João P eclro BelfOrit Vieira, 1° secretario. 
- Clil Diniz GoiiUtrt, 2° secretado. - Antonio Nico láo Monteiro 
Haena, 3° secretario .-Domingos Vicente Gonçalves da Silva, 4º 
secTetario. 

Accrescente-se como art. 1 º : 
·Sãio approvaclos, em cumprimento do disposto no art. 80 e 

do n. 21 do art. 34 da Constituição Federal, os actos do governo 
referentES aos acontecime.n tos da noite ele 10 e 12 d·o mesmo mez · 

o art. 1° substitua-se rpel;i segufote, passaindo a seT o rurt. 2º · 

E' concedi.da ·amnistia: 
I. A todos os cidadãios implicados nos acontecimentos que 

motivaraim o decreto executivo de 10 de abril deste anno, decla-
rando em estado de sitio a Capital Federal; 

II. A todos os que clirecta ou inclirectamente .tomar.rum prurte 
na revolta das fortalezas da Lag·e e Santa CTuz, em 19 de janeiro 

Emendas da 
Gamara 



deste anuo, quanto aios crimes sómoote que estiverem ligad.os a 
este movimento. 

O art. 2° passa a ser 3°. 
GamaTa elos Deputados, 25 de julho de 189·2.-Bernarcifao de 

C'cl11t1jOS, presidente.- Antonio Azeredo, 1° secretario.~ A11Atonio 
Borges ele Aihaycie Junior, 3° secretario. 

Sãio apresenta,clas as Tedacções d•as duas prop.osições e appro-
vadas . 

Na mesma data são enviacl•os aio 8'enad·o. 
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NOTA: 

REVOLTA NO RIO GRANDE DO SUL 

P1~J'Jjccto J1istiniano Serpa. 

Em 18 de Mciio o Sr. Dem ctrio Rib d ro justifica uma iudicação 
so1b~·e a crise revolucionaria do 1Rio Grande do Sul. O Sr. Seabra r e-

quer urgencia para debate immediato. Falla o Sr. Valladaires. O 
Sr. Demetrio Ribeiro substitue a indicação por um reqiierimento 
para a Gamaira se constituir em Commissão Geral . E' ai;>provado 
sem discussão. Em 19 de M alio oonstitue-se •a Commissão Geral em 
sessão publioa. O Sir. Demetrio Ribeiro apes•enta inclicação addi-

tando aio .a.rt. 1° do regimen:to commum de 22 de Agosto de 1892: 
"4ª Garantia ·da fórma republicana federativa (arts. 6°, 34 e 80 d, 
Ganst. 2° da.s Dispos1ições T.ramsitorias); p:ropondo mais que, accei-
ta a ti-ndicaçãio, seja o iSenaid-o convidado a doptar o additamento re-
nerido. 'Fallam os Srs. Glycerio, V1a;llada;res. E' encerrada a d·is-
cussão e Tej·eitada ia p11oposta. O Sr. Moreira da Silva apresenta um 
pro.jecto que fica sobre a 1Mesa. declarando em sitio o Rio Gra•nde. 
Faliam 1em seguida os Srs. 1Demetrio Ribei•ro, J·usti1niano Se-r.pa e 
Afrisio Fialho, que apresentam projecbos. Após uma questão de or-
dem, em que tomam parte o•s Srs. Zama, Arthur Rios, Demetrio Rd-
beiro, Francisco Glycerio e Francisco Veig•a, ê approvado o reque· 
rim0nto do Sr. Bellarmino de Mendonça para que a Gommissão 
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Geral adopte para base de deliberação ·da crise revolucionaria do 
Rio Grand·e o projecto do 1Sr. J. Ser.p•a. 'Dissolve-se a Commlssão 
Geral. Em 22 vae .a imp.rími-r 10 par·ecer n. 2 s·o.bre o pr.ojecto . 
Em 23 entra ·em 1 • discussão o project·o. F'aUa <J Sr. Epltaclo 
Pessoa. Em 26 fallam os Srs. Espirito Santo e Erico Coelho. Em 
27 falla 10 Sr. Justiniano Serpa. A -discussão é ·encerrada a r.e-
querimento do .Sr . Valladar·es. O projecto ê r·ejeit·ado. 



CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 18 DE MAIO 

O SR. DEMETRIO RIBlDIRO é um dos poucos que ainda não 
c1escreram do funccionamento 'regular dos poderes publicas do 
paiz. Confia ainda Tua - realidade real - na ,phrase do '8r. Pru· 
dente de M01·aes, da Constituição politica votada a 24 de Fevereiro; 
e, si acas·o 'OS desvios, os erros conseientes ou inconscientes do 
Executivo houvessem determinado no espírito do orador o des· 
alento, a .reunião des·ta assembléa, na sua ultima sessão da pre-
sente legislatura, reanimaria as suas esperançs de uma soluçã•o pa-
cifica, constitucional e garantidora da Republica Federal em r ela· 
ção á questão cha:rnada - do Rio Grande do Sul. 

Quando a 17 de Junho do anuo passado, isto é, quando ba 
pouco menos de um ·anuo, foi lançado no Rio Grande do Sul o 
germen da revolução que hoje se impõe com toda a evidencia, mes-
mo aos olhos de quem não a quer ver; quando teve a missão espi-
nhosa de trazer ·á Cama:ra dos Deputados a ·denunci,a, que aliás 
era feita pelo Governo, de que, naquella .parte da Republica, se ve· 
rificava uma lucta intestina; o orador o fez, sem nenhum interesse 
pessoal, e disse ao paiz quanto de séri'O e grave havia naquelle 
movimento, cujas consequencias podiam affectar a uni.da.de da pa-
tria ou repôr o pro.prio problema da •Republica Federativa. 

Entendia, entãio como hoje, que o regímen federativo não po-
dia permittir 'aos r~presentantes do ,poder geral perturbadora in-
tervenção na polHica dos Estados, que não em liclto a esse poder, 
faltando ao seu destino, continuar a açular a guerra fratricida, fa-
zendo-se parte em uma luta que levianamente ateara. 
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Infelizment.a circustancias peculiares ás multipla,s causas da 
agitação à·aquella época, não permittiram que -0s Srs . Deputados 
cogitassem do assumpto, com-0 '() orador desejara e solicitara em 
indicação que apresentou a 1 de Julho. 

O Su, V ALLADARES - Si houvessem attendido, não estariam os 
hohi diante dos factos gr.avissimos que observamos. 

o SR. DEllIETRJlO RIBEIRO - A sua indicação, em virtuoo do 
precei·t-0 regimental, foi remettida á respectiva commi·ssão perma-
nente, que ·devia dar parecer dentro de 15 dias. 

Essa cornmissão não se preoccup-ou com o assumpto; e o re-
sultado foi que a Camara, assim como o Senado, lev·andQ a sessão 
legislativa até mead.os de novembro, nãio tiveram, comtudo, oppor-
tuniuade paTa estudar esta questão, que era .im:portantissima, e que 
hoje se impõe á consideraçãio n<aoional. ( A povaaos.) Não faz re-
criminações. Nã-0 as quer ;fazer, porque, vindo á tribuna, -0 seu in-
tuito unicamente é dar uma ·demonst:ação d·e confi:mça <ios repre-
sentantes da nação, isto é, dar-lhes prv::ts d<! qu~ acredita que 
elles saberfuo a-char uma solução pacifica p-a1'a a orise revolucio-
naria que trabalha -0 E~tado do Rio ·Grande do Sul. E' por isso 
que falla e, •apezar da incompetencia que julga ter, quer provocar 
uma deliberação da Camara, certo como está de que, se seus illus-
tres collegas não qui:i1erem dar uma solução constitucional á ques-

tão do Rio Grande d-0 Sul, a unidade naciollal poderá .periclitar. 
Não precisará, acredita, embora todos os sacrificios que são 

a historia d•o povo Tio-grandense, mas está d<isp-osw :a fazel-·o si 
partidarios apaixonados e exaltados, para justificar o apofo a um 
Governo que se afasta d•a Constituição, persistir·em em infundadas 
accusações .aos seus ·patrícios, não hesitando até em apresentar 
aquelle pedaço do terxitorio nacional com-0 a sédc ele um pov.o sem 

educaçãio, sem estímulos elevados e sem nobreza. 
Não deixará, entretanto, de levantaT desde já o seu protesto 

e de repellir o aleive de sebastianismo,. com que t entam infamal-o. 
F'oi para destruir tão grosseira invenção, caracteristica d·o en-

genho official, que -0 orador, em defesa do Rio Gran·de, profunda-
men·te republicano, proc\amou, ha m ezes, pela imprensa desta Ca-
pital, qufl era falsa a imputação que lhe faziam os dependentes 
d·o Itamaraty. 

Acredita, porém, qu e em todo o territ.orio da Republica faz-se 
jusli a a:i povo rio-grandense, cujos antecedentes não o constituem 
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a mais republicana das patrias b!'asileiras, mas com certeza o li-
bertam da necessidaide de receber lições de republicanism-0 dos 
outros Estados. 

Elle bem sabe e bem comprehende o que é a Republica, e tem 
plena certeza do que lhe cumpre fazer para gairantir as suas liber-
dades. 

Estabeleci da esta prelinünar, eliminada a hypothese <le Inten-
tos .r estauradores entre os revolucio•narios do Rto Grande do Sul. 

pass2. a cl0iscutlr •O assumpto ·do ponto de vista constitucional. 
Não quer pôr €m duvida as intenções do Sr. Vice-Presidente 

da Republica, ã vista dos primeiros successos que o .env>0lveram no 
1:i:;;iio. ~Grande <lo Sul; mas acredita que póde dar a .p.rova. positiva 
de que S. Ex. se afastou profundamente da Constituição e de que 
se preoccupa menos com a paz das faroili:as do que com o gow ex-

quisito, extrainlm, insup.portavel de ouvir .gemer ·e v.er correr san-
gue, sob o pretexto {!.e garantir a Republica F ederativa, quando 
não faz .outra cous•a sinão impopularizal-a, ao passo que a .r evolu-
ção quer ·exactamente restaural•a. (Muito bem. ) 

Os motiV'OS e fundamentos que se tem allegado .para justificar 
a .intervenção do Poder Executiv•o Fede1,al, nas questões int€rnas 
do Rio Grande do Sul, pouco a pouco foram dest:ruidos a golpes 
de v€rdade . 

·Foi-se o sebastianismo ·e com elle foram-se outros alelves, en-
gen·drados pelos inimigos do Ri.o Grainde. Apenas ,subsiste, domi-
nando '° espirito <los dncautos, o n. 3 do art. 6° da Constituição 
F ederal . 

Pois bem, infelizes :floram os ·defensores ·do Governo quando se 
lembraram de apoiar -0 seu acto naquella disposição . 

Vejamos. Diz a Constituição, n-0 art. 6°: " O Gov.erno F ederal 
não poder<ã intervir ·em negocios peculiares aos Estados, salvo: 

1.0 para r epellir invasão extrangeira ou de um Estado em 
outro; 

2.0 para manter a fórma .r epublican·a fed.erativa; 
3.o para r estabelecer a ordem e a tranquillidade ·nos Estaidos, 

ã r equisição <los r espectivos Governos; 

4.º par.a .aissegurar a execução <las leis ·e •sentenças federaes. 
Estabeleceu, pol:s, o n. 3 que -0 Governo F ederal poderá Inter-

vir á r equisição dos respectivos ·(l.overnadores, para ir.estabelecer a 
ordem e a tranquillid·ade nos Estaidos; mas, n esta hypothese, como 
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as outms do mesmo art. 6°, .a interv-enção é p.rivat iva ·da in icia-
tiva do Cong.resso Naci-0nal, art. 34, e ·só por e~cepção, no interre-
gno das sessões legislativa será ·exerci·da pelo Presid·ente da Repu-
l.Jllca, art. 48, n. 15. 

E não é ·SÓ, Sr. Presidente. Ha uma restr icção creada pela 
Constituinte, quando o uso dessa attribuição cabe extraordinaria-
mente ao Executivo. 

O orador pede a attenção da Oamara e invoca o tes~i;munho do 
Sr. Glycerio ácerca do projecto da Oonstituição, publicado pelo 

Govérno Provisorio. 
Esse projectó precei.tuou a respeito dest e assumpto exactamente 

como preceitúa a Constituição votada a 24 de Fevereiro, fato é, pre-
ceituou que a intervenção nos casos do .art. 6° era uma fwncção 'pri-
vativ.a d·o Congresso Nacional . 

Profunda, porém, é a discordancia entre o que propunha o 
Governo 'Provisorio e a Constituição quando se tr.ruta do exercício 

extraordina.rio desta funcção pelo Executivo. 
Assim é que, attendendo á .remissão que fazia o ·art. 47 n. 15 

do alludoido proj ecto, diz o ·orador, depois de ler alguns trechos 
deste, como o art . 717, que é o 80 da Constituição de 24 de .Feve- · 
reiro, e o 33, que corresponde 'ªº actual 34 da mesma lei, verifica-
se que o Pod.er Executivo, a pr·evalecer a prop•osta do Governo di-
ctatorial, ficaria ·com attribuições de intervir nos Estados á simples 
requisição das ·respectivas autortdades locaes, sem o menor impe-
ciHo ou a mais lig.eira Testri.cção constitucioonal. 

O Executivo ·da União, poderia, usando de tal a.ttr ibuição, des. 
truir ·Completamente a base fundamental d·o ·regimen federativo, 
p·or isso que l he era ·conferido intervir na política dos Estados 
sem a menor respon&abilidaJe. 

Bastaria, segunqo a proposta do governo provi.sori·o, que unl 
governador i-1lllllopul1.1-r, qualiquer que ·elle fosse, qualquer qu e fosse 
o estado •por el!e oppresso, bastar.ia, repete o ora.do1~, que a auto-
ridade local houvesse solicitado a intervenção dos poderes publi-
cos da União, para que estes fossem ob1 i'gados a proceder no sen-
tido almejado pelo +:>equ eno regulo. 

Esta obrigatoriedade de intervenção por um simples pedido 
de autoridade interessada .collocaria o poder supremo da Repu-
blka em uma situação em que, de duas uma : ou o poder :publico 
da União ver-se-hia continuamemte ar.rastado ás plantas ela auto-
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agiria. d·e fórma que nos estados pre,ponderassem seus proconsules, 
que não os escolhi.dos pela vontade popular. (Apoiacios.) 

Si tal fôra o regimen fÚndado pela Constituição de 24 de feve-
reiro, elle teria proporções 'retrogradas e muirto mais -perigosas 
que os característicos do regi1men parlamentar monarchico, que a 
revolução de 15 de novembro ,elimi•nou de nossa patria. (Apoiados; 
muito bem.) 

!Mas, prosegue o orador, a Constitu.inte, á primetra inspecção 
do projeoto constitucional emendado pela commissão dos 21, esta-
beleceu no n. 15 do art. 48 que a intervenção do l:'oder Executivo 
Feder.a.! só se daria quando lh'a requisitassem os governadores, si 
o Congresso Nla,cional, 'ª quem privaUvamente cabe tão impurta,nte 
attribuição, não estivesse funcclonandu, e, o que mais é e muirto 
importa ago.ra 1ponderar, é que o Executivo, que só em casos extra-
ordinaTios poderá <intervir, tem p ela lei, constitucional a obrigação 
inilludivel 'de só o fazer pelo Processo da d~claração de estado 
de si.tio. 

Tal foi o voto da Constituinte. 
Os nobres deputados comprehondem perfeitamente o elevadó 

alcance da emenda offerecicla pela commi,ssão dos 21 e a.ceita incon. 
tinenti por aquella assembléa. Sem isso, sacrificada estaria a 
autonomia local, base essencial do regímen fed e,rativo. O que a 
emenâa veio attender, o que ella veio 1:1alvaguardar foi justamente 
a i·n<lependenc!a .dos Estados, qurunto ao modo de prover livremente 
aos cargos politlcos creados em seus res']_)ectivos estatutos consti-
tudonaes . 

Não é ,demais repetir ainda uma vez que, si pudessemos, na 
inteTpretação ou no estudo da Constituição, adoptar a doutrina 
antl -federatirv.a. <que o Governo Provlsorio preten.deu ,consagrar em 
seu projecto, terlamos, além de uma funesta r etractação do qu e deli-
berãimos 1na Constituinte, a corresponsabiüdade criminosa nos actos 
de iprepotencia já praticados e que estâ p·r.a.ticando o chefe do 
Poder Executivo. (Apoiiados.) 

Isto Importa.ria absolver quem defrauda a Constituição qur 
nos cumpre faz er resp e<itar. 

Resumindo, o Sr. Vice-Presidente da Republica foi duplamente 
iufeliz, quando, pa:ra justificar o uso immoderado e arbitrario que 

26 
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fez do podf.l', i·nvocou o n. 3 do art. 6° : primeiro porque a lei ex-
pressamente prohibe-lhe o modo •Por que usa ·da attribuição de ln· 
tervir nos Estados ; segundo, 'PO;rque na .comprehtlll·são da Consti-
tuição, devendo •preiponderar 'O e1emento systematico, a S . Ex .. cum. 
pria observar 'os verdadeiros pI'lincipios ·da F .eder.ação, e não se 
guiar como .pelos velhos processos da cent~alisação monarchica. 
(Apoiados.) 

Antes d!e deddir-se a atear a luta civil, no Rio Grande do Sul, 
com seus erros que se veem accumulando desde junho do am10 
passad·o, S. Ex. tinha o recurso de appellar para o Congr esso acfõ-
nal. S. Ex. preferiu .ce·der aos impulsos caipricho~os ·da sua von-
tade mal ins.pirada . .Sabe 'O paiz a profunda pert,ur.bação que infe-
licita o Rio Grande do Sul desde aquella êpoc.a atê ho•je. 

O Sr. Vice-Presidente da Reipublica :dei•xou passar mais de uma 
opportuntdade que se lhe offereceu, de junho de 1892 a dezemlJro 
do mesmo anno, para dar uma direcção bein.efica á culposa interven-
ção que iniciara 

1
por meio ide seus delegado·S. 

Deixou passar q :mez de dezembro de 1892, ÉU)oca assig.nalada para 
o .termo decisirvo .da organização dos Estados e não COliVúl!Ou u 
Congresso pa:ra ·Sílte vir cumprir o pveceito do .art. 2° das disposi-
ções transitorias da Constiluiçao. 

·Continuou, ap contrario, a manter no Estado do Rio Grande 
do Sul, atê hoje .desorgainisado pela interv•ençã.o ·de S. Ex., uma 
sli tuaçã(o jail!a~ohl~sad,ora d.as n indas n o!lões oonsti ~ucionaes. 
(Apoiados.) 

S. Ex. continúa r ·eincidente nos mesmos enos, ex.'Pondo, assim, 
a Constituição F ederal a gr.avissimos perigos ; abusa da autoridade 
conJ\erida ao Executivo, deixando no espírito publico ª. impressão 
falsa de que o re~men f,eder.ativ<J, .por nós ·creado, não é um regímen 
liberal. 

Jsto desperta saudades, não direi d·a monarchia, mas <lo ve-
J,ho iregimen parl11mentar d ecahidú, qu e, si voltara a s er acceito em 
nossa piatría, sel .. o-hi1a com todos os vícios que lhe são inllerentes 
e que, parece, são as ·ins:piraçôes exclusivas do Sr. Vi1ce-President,;, 
da Republica, 1no modo ,por que entende a Constituição. (Apoiados.) 

S. Ex. não 1procurou meio oonstitucl'On.al, foi de erro em erro 
e assim proseguiu atê hoje, e ·a · Camara se encontra agora deante 
de factos muito lamentaveis e .a que precisa dar remedio. 
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O orador não é rt:etichista da le i quando ouve o clamor das 
grandes necessidades politicas, porque absolutamente acima da J.:;i 
está a ffila legi.timLda:de, ou estão· ·OS interesses reaes . da sodedade ; 
mas, no icaso vertente, havi·a recursos nas ·disposições constitucio-
naes. (Muito bem..) 

Casos1 •extremos ha .em que o orador def·ende e sus<tenta os gol-
pes de Esta~o ; é preciso, 1porém, que tae·s acto·s se justifiquem, por 
um lado, >pela •Cegueira .dos que resistem aos impulsos iiu.evitavé1s 
do r>rogresso, e, por outro, JPela largue!la de vfatas e superioridade 
d·o .estadista que o desllecha . (Muito bem.) 

Mas, na ·hy,pothese, escasseiam, em absoluto, as duas ·razões. 
A lei era e é suf.ficienbemente .eJastica, suffiatentemente garan-

tidora da autonomia local e d·o ·rnspeHo á .auto.ridade federativa, e o 
chef<e ·do IDsrtado, :poHUcamente i·nhabil, r,stã fazendo ·aipenas uma 
xpeniencia de dictadura sanguinaria, um3. cruenta aprendizagem 

á custa da vida dos rio-gratll!denses e das lagrimas da familia brazi-
leira. (Mui:to bem.) . 

J ·ã d•isse e l'epete .que se s.ubmetteri•a a todos os aJCtos de S . Ex., 
si acaso o Vice,P.r es1dente da Republica se revelasse o es<tad!ista 
superim· •e houvesse ·determi!Ilado o l'esbabelecime!Ilt9 das gara!Iltias 
no Rio Grande do ISul, ·O socego naquene Estado e o resp eito á sua 
autonomtia. _ 

Mas, ao contrario, que estamos vendo ? 
E é :preciso que toda a Oamara compr.ehenda o que se es tã 

passando alli. 
Não •está sómente ·em jogo a tranquillidade dos ri-o-·greJlld.enses, 

a auit01nomia daque1J.e Estado ; o que está em perigo, com este pre-
ced.ente teuivel, é a autonomia de todos os Estados, é a Republiica 
Feder.ativa do BrazH. (Muito bem..) 

AIH, que se vê ? 
O .dese.pejo •dos cofres do 'J:lhesouro, rspos.itorfo ·sagrado do- suor 

do contribuinte ; a fuzilaria dos combatentes destroçando, d.e lado 
a la:do, irmãos qu.e mor·rem em uma luta manUda ao impulso ca-
prichoso dos que gov.ernam ; o braço lea:I do soldado brazileiro, que a 
dis'CipHna militar mal co!hprehendida neste mome.nto faz al'mar 
contra cidadãos que si não for·am os primeiros, ao menos. não foram 
os uJ.timos a correr ás guerras externas, em defesa da ho•nra nacio-
nal. (Muito be1n; muito bem.) 
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Não é na lei que se estriba o Vice-Presddente .da Repubh ca para 
atirar contl'a o Ri'O Grande ido Sul a força armada do .paiz . 

O exercito brazileiro é f eito, não :para seTvir á vontade dos 
que g.overnam, ·mais para que ·os que governam, govern,em de aocor-
do com a lei. (Muito bern.) 

O SR. MoR.A.ES BARROS - O exerdto d•eve CeT obedi!ernte. 
O Sit. ANFR.rsro FIALHO - Mas não contra a lei. (Trocam-se 

nmnerosos cipartes; o Sr. president e r eclama attenção.) 
O Sn,. DEMETRIO RrnEIRo 1D.ão deixará no tapete ·da discussão esse 

terror qu•e o nobre .deputado mani.f.esta. 
Não se offenda o .espirito do nobre collega que tanto o orador 

preza. Não está préga11do nenhuma doutrina subv·ersiva, não le-
vanta os estimulas d·e iilsubordin·ação ; está faUando em nome dos 
deveres que cabem á <força armada, deveres que o orador e todos 
os s eus collegas ·na constitui•nte consagraram no corpo da Consti-
tuição de 24 de fevereiro. (MUito bem.) 

Alli estabeleo'eu-se que o ExecuUvo dispõe da força publica do 
paiz, mas em no.pie ida lei. Isto foi feito muito •intencionalmente, 
como pó.de prov.ar, e para tanto inv.oca o testemunJlo histo·r'lco de 
todos os nobres deputados. (Signaes de approvação.) O ex0ercito 
só é ipassivamente obedi·ente d•entro ·da Constituição e da 1e1. 

(Apoiados geraes.) 
Não é contradito.rio, com.o pe•nsa o illustre representainte de 

S. P.aulo. Não é fetichista da lei ; diss•e-o e repete. Quando a lei 
torna-se inferior •ás ei!xi.g.endas do t empo necessari.o, é passar por 
cima. d·ella 1Para acompanhar a evolução da sociedade a pregredir. 
(Apoiados.) 

E' e~emplo ci 15 de novembro de 1889. 
Nessa d•a:ta li- monar.chia, ou o 'governo dymnastico, já não se 

apoiava na consciencia publica e em nenhum pri•ncipii.o positivo. 
0

A manar.chia tinha ·de sifr varrida do nosso ter·ritorio. Era pre-
ciso um golipe qe Estado ou uma •revolução. Não se v•eriTicou o 
p11imeiro, qu.e poderi•a ter s1do vibrado pelos proprios cidadãos que 
governavam o Pitiz - o 15 de novembro deu provimento a essa 
lacuna. (Apoiad'qs.) 

o SR. MORAES BARROS - E' pr.eciso .que não se r epitam os ló 
de novembro. ( Qutros cipartes.) 
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O Sn. DEMETlUO RmEmo falla sem ·pai xão, prrnccu{)a-o u rn a 
questão rea:lmewte grave, qu e se resolverá pel·a manutenção ·ela Cc•ol· 
stituiçãJo ·e elo rngimen fecl·eral ou .p.eJo r epudio. repurdio compJ.et-0 e 
crimior1oso, clesse r egimen, .creaclo, •aldás, por esta mesma assembléa. 
quarndo constituinte. 

Preoccupa-o um· :assumpto g·ravissimo e quer aiwda uma vez 
affürmar qu0e as perip edas qu3 vão pertur:ba,ndo a vida da R epu-
blica, são filhas da nnex0peri:enda 01.1 incapacidade dos que gover_-
nam .e não da,s instituiçõ~ s republic2 •~ a s. 

INão pode!'á poT certo 'ª Camaira, em face d·e embaraços relati-
v.amente •ins'igmificam.tes, se d•eixar ar.ms:tar aité a<> lla:Iso iJ)Tesu -
pos.to, de que é n·ecessario sustentaT que não .lhes póde d·ar Teme· 
dfo a Constituição da Republica. 

Abuso·s furnestos se ·têm Pifatica,do. 
Mais tocaríamos áJs raias do aulioismo, si para indultar os seus 

autor es houvess emos d·e co•nderrmar Irre rn essivelmente a lei fund a-
mental d-0 paiz. 

Isso impOTtaria na a:bsolvição ele toclos os despotas e no a:bas. 
tardamento da Oan:n:ara dos 'Deputa,dos. (Apoiadbs.) 

Ei quando. assim succedesse, 1ser.ia dhegado o momento oppor-
tuno para. que alguem, comp•rehend end.o o futuro d·este paiz, pro-
clamass-e a urgencia de restauT>ar a. Constituição, violada pelos 
mesmos que ~ vota:ram. Ü!l poderes publicas estaria,m fóra da lei. 

'E seria o momento de r estabeleoelca po.r qualquer fórma e de 
a ffastar assim todos esses t emores que o Rio :Grande desperta no 
concei•to ·dos nassos máJos firrmnceir<os_, cujos •erros já terl.aim ·levado 
o paiz á ·banoa~rota, si os nossos r·ecursos não foss em sup eriores 
aos seus d es:azos . 

R espeitada a Constituição, estará pacificado o Rio Grande. 
cujos inf.ortunios aotuaes, além de det erminaidos pelos ·erros do go-
verno .a.ind·a serv·am de justificativa á m á gestão ·dos interesses 
nacio·naies ! ! 

E' um povo irreconciliavel com a paz. ouve multas v·ezes o 
or<JJd:or, e entretanto a verdade é qu e o povo rio-g.randense não 
c()!Ilfunde ord am ·com oppre.ssfí.o. r es·pelto á autoridade com ser-
vilismo. •Eis o seu unico m ail , el!l o seu vicio orrg;ainlco. 

Quiand·o fa.lla, quando attende aos processos qu e a prepdten cia 
a do•pü1. na po.Utlca do seu estado, de momento a mom ento assal-
1Jam-lhe sentl<mentos de lndigna.ção just is 0sima, mas o orador os 
suffoca. 
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Acresce que, para maior magua sua, vê amigos de hontem, 
companheiros qu e ainda ha pouco luctavam pela restauração .da 
lei ao lado d€ seus patricios rrio-g,randenses, fazerem hoje côro com 
as falsas imputações, sahidas <do Itamaraty, para amesquinhar o 
civ-ismo do Rio Grand€. 

E ·essas imputações da pe:rfidl.a trraidora foram jogadas ·a to-
dos os v entos pelo officialismo, e Sr. presidente, sob a responsabi-
lidade do Sr. Vice-.Presidente da Republica! ( Oonfirm'ações e 
apartes .) 

Não contentes com o boato suibverisivo e iginobll de que o Rio 
Grande do ·Sul era um meio ad·equ1ado ao o0rescimento de pl:anos 
restauradores ·da monarchia, ou a.ntes sentindo a inefficacia de 
tão grosseka falsidade, recorrerrum os inimigos do Rio Gramde ao 
alvitre de assoalhar que o perigo estava n•a possibilidade d·e ser 
esse mesmo estado arrastado â cauda de um só homem, especie 
de duende creado muito de industria pelo governo, paira dest':al'te 
ju1sUficar-se, ante os simples e os beoóos, da mâ vontad-e que con-
sagra ao mesmo povo que em n·OV·embro de 1891 restaurou a lei, 
e com as arm:as n4 mão prenunciou a ascenção de S. Ex, â poei-
ção que occupa. (Trocam-se apartes. A.pniaàos e não apoiaáos.) 

Mas nem o cfdadão hostilisado pela colera presidencial, que 
lhe 1attribue to.d'3JS as tentativas c>rimino,sas, ·desd·e ·O sebasUantsmo 
confesso até âs .Intenções equivocas de perigoso predomini-0 pes-
soal, pe>derâ contwr coon o povo rr!o-grandense si ita.l pretendesse, 
nem é elle o maior prestigio do paiz para que, conced·endo-lhe os 
tntuitoe que o officialismo empiresta-lhe, d·ev>essemos eleval-o âs 
proporcões de um 'latego mo.rtlfero a golpear <Jontr.a a R epublica 
de 24 de fevereiro. (Ap'O'i!aãos: (Jlf)IJlrtes .) 

Flnngenbe ing:mtidãio ·Sr. 'Pl'esid-Emte, l'.lâo só do marechal Flo-
riano, mas ·de todqs quantos se erguerrum por sobre o civismo exem-
plar do povo rrio-gra:ndense, cujos designios são hoje calculadamente 
adulterados pelos aulicos ·de todos os mabfaes. Mas não, Sr. pre-
sidente; os invencionistas não conseguiram até !hoje e nãio ob-' 
terãJo já11:n:ais ·ard1'ca:r a venenoisa insfouação gove·rnista de qu'l o 
Rio Grande possa ser um i:nstrumento nas mãos de quem quer que 
seja. ,Isto é ignobt.J. 

O SR. •DEMETRJO RrnEJRo diz que jâ protestou contra a aleivo-
~ia do Tt~mar.aty. P. quando o fez apol1a;ndo-se na larg.a ba·s·e hls-
torlca do passado do seu estado, afflrmou que Isolado se encontira-
rla o Sr. Sflvetra Mairtins no diia em que o qulz·esse servir des. 
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vlando-o de s uias aspiTações tradiccionalmente republlcamas. Seus 
proprios amigos i:ntimos o deixarLam, para servir republicanamente 
o Rio Gr·and·e. 

Confirma :iigor.a. as suas ainto~i·ores asseverações e accrescenta 
que para Isso tem document<J ir.recusavel. 

Im:i•iste :neste pOIIlto, porque comprehende que 'ª manhosa ar-
gucia ·p1r esi,d.encial ·engendrou essa ale.ivosia descomunal, para co-
hon:estar a interv·enção extra-constitudonal do Executivo ·nos 
acontecimentos do sul. E ha muita ·geinte que ainda illudida ou dá-se 
por engaI'.'.?.da . 

•Era o .sebrustianismo, era o pairlamentarismo suspeito de uma 
facção dirl~ig.i·da pelo ~oUtico. vindo do imperio, era o receio da re -
trogradaÇão, diziam os inimigos ·do Rio Grande ·o motivo ·da jus-
UssLma intervenção do, Sr. Vice-Presidente da Republica. Ce-
gos, os ,apologistas dia .p:repotencia •nãio viaJm que o an.niquilLwm.einto 
de um e•stado da Republ.Jca, ·como ,premeditrura o marechal Flo-
riaino. equivalta ao mais rpofU1ndo golpe no regi.meu federativo de 
24 d·e ~ev•ereiro, co1I1comi·1Jaintemente com a instrullação tm,milllante 
do p.redçminio p.e·ss·oal ·de IS. Ex. s ohre a i11>açãio i1I1teitra, aviltada 
porque sem J.iberdade e sem l 0 i. 

POll" que não '° incitaram a :agir em nome da Constituição, que 
não lhe permitte - ·eis 'ª prindpal belleza do r·egimen fedemtivo 
- ·envo01v.er-se como beÜiger.aruj:.e ·nas luctas ifrternas dos •estados? 
Por que amin:!.al-.o .a prosegulir nos crimes iniciados e im1buil-o de 
pemsaanento de que só asstm salvará o principio da autorld<ade, 
cJmprometticlo. na lu cta fr.aticMa? 

.Coonpromet.tel- 'ª é que foi .i,mpruden:te. Libertal-·a de uma res-
ponsabilidade tão g11ave, eia '° dever do Congresso Nacional. 
(Apoiados.) 

E' paira conseguir •es&e :resultwdo qu.e o o~·ado 1• veiu tomair uma 
iniciativa. 

O or.ador sabe que o •Sr. Vice-Presidente da Riepubiica não se 
póde isentar ia.o iu:n<uxo ·das paixões, mas, n:a posição ·de chefe cons-
titucional ·do pailz, 1S. Ex. não é liv.r.e ·para ceder ao !llITastamento 
d.e suas aintip·a~hiais contra ·os que no 1Rto <Gr.an:de lutam pela vl-
gencia das garantias assegUII"adais •em lei . 

S. Ex . nãio pode1'á antepor ás deliberações do Congresso a 
sua vontadie die gene:11al commam.dam.te ·das tropas gov·er:nistas em 
operação contra os chaimados :r.ev.olucionruri.os do Rio Grand·e ... 

ISi, porém, 0 Congresso !Nacional ·deixar seu estado na situação 
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a que o a.rrastou ·e em que o mantem o marechal Flo·riano, então 
será caso do Rio iGra.nde lutar até á .sua definitiva emancip•ação. 

8erãio os pod·eres publicos da União a dizer-'lhe: viva como pu-
der. (Apov(l1àos.) 

1E o Rio Grande te11á de vfv.er como puder, porque si o Ex·e-
cutivo o opprime, o Leg·islaitiv.o, PO\l' outro la.do, o d·esna;eionalisa! 

O seu .d,ever estall'á traçado . 
Mas, além dos s·entimento.s geraes de fraternf.da,d.e vota,dos pelo 

p.aiz tn.te<fmo ao seu ·esta (apoiados), o o:r.ador conf.ia no Con-
g.r.esso, p·orque ·enc01Utra na Constituição mai"S de uma solução á 
crise r.evolucicmariia de ,sua te:r>ra. 

E~:iAiretanto não J.he pia.rece que deva am.tecipar 11JJJd.icações, ,po•is 
isso seria tocrur ·áis raias da indelicad•esa., qua.nd·o os mai-s competen-
tes a.inda não ·se ma.nHestarra.m. E na realidade, o ora,dor a.penas 
pretende por ·agora ass•ocf.rur todos os seus collegas ao estudo ·de 
uma questão verda,deicr-a.mente nacional. (Apoiaiàos; ·muito bem. ) 

Não quer por isso antecipar p;opostais; quer o estudo em com-
mum, a.fim d.e ·se adoptar, aipós ·ex.a.me criterios"D, uma medida de 
effeitos ,fmmedf.aJto~, terminantes, ga.riJ,nttdores dl:t paz e da uni-' 
dia.d.e n aci o!ll<a.I . 

E' para assod\3.T .seus collega.s que queir·a.m tneditrur ·as eyolu-
ções po.ss·iveis á cri.se r ·ev·oluciona.ria., que o o.rador ve".11 apresentar 
uma indicação ou ~·.equerimento. (Lé). 

Opina pela c0·1Ijmissãp g·era.l, porque pelo process0 ãas commis-
sões permanentes esbarra.Tiamos n.as p·rotelações regimentaes em 
um momento em que ais delongas são só prejudiciaes. O proce::;so 
das commissões mixtas tem o mesmo inconveniente . 

Além dtsso, o assumpto não é novo. E' uma questão que a 
todos pertence. E' a questão da paz, questão na.ciomtl por excel-
lencia. e . .. 

IO 1SR. V .A.LLADAftES - Traita-.se de r: angue que e•stá sendo der-
raimaido. 

O Sn. DEMETRip Rlr:BEmo. . . p"Orita.nto, parece que não é natu-
ral consumirmos irnutilmente ho·ras preciosissim.a.s e que devem ser 
coI1sag.raCLais ex'Clusiva.mente a pô·r termo á lucta fratricida. 
(ApoVOJàos.) 

E' urgente ·d.e!ibera:r d.e modo ·digno para ambos os grupou, 
que se bailem ·em IJ.ome ·ela lega.lida.de, dizem ums, em nome da li-
berd•áid.e na Republica., 1di21em outros. 
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Falla como brazileiro e s,i o suspeitarem de paTtid·arlsmo, é 
P•reciso que o reco:nheçam partidario da CoJ?-stituição, e tão só-
mente ·da COIIlstituição e da lei. 

Senhores, nãio pToorastinemos. 
Sejaimos acco.rd·es em pôr p.rom1tto .r·emate ao penoso soffri-· 

mêriio de um pov.o vialente e d.igno, certos de que, si, empenhaiaos 
em pacificar o Rio Grand·e, nã.o recebeTmos os applausos dos -con-
tempora1neos, tel-os-ha esta Camara, si o futuro·, examinan.do a 
historta ·destes .tempos, •encOilltrail-ia .d·e pé, resisU.ndo á prepotencia 
que impera espalhando o terror e esbanjand<> os dinheiros publicos. 
(Mui~o bem,) 

Os pootel'os nos jul<garão, ·e bell<o exemplo de civismo lhes le-
g1ará a CamaTa dos Deputad·O<S si os momentos que passam forem 
p·or ·ena a;proveitados, pa1'a deixar indelevelmente assig'Ilalado que 
soube C"Um')Yri:r o d•ev·er de suas funcções e ·não .hes'itou entre as 
liiberdad·es publicas sacrificadas 'ªº despotismo e a honra individual 
de mant·el-ais, fa~endo respeitaT a Constituição. (Muito bem; muito 
bem. O orador é cumprimenta,,dO.) 

Vem á mesa e é Uda a s eguinte indicação: 

Indico que a Camara dos Srs. Deputados se constitúa imme-
diata;mente em oommissão geral ·e decida acerca do processo que 
lhe cumPTe :ad·optar afim d·e que o Congl'esso Nacional, de confor-
midaid•e .com attirlbutções quie 'lhe são ipr:ivat1V13JS, dê solução cons-
titucional ·á ·crise :revolucionaria ·do Rio Grand·e e mantenha a fór-· 
ma r,epublka.na fed·eratlva. 

Sala das sessões, 18 de maio de 1893 .-Dem,etrio Ribeiro. 

Indicação 

Questão de or-
,Q .SR. ·RE'l'UMBA (pela orclem ) - Atten.dendo á gravidade do dem 

assum1tto e achando -se esgotada a hora ·d·o expediente, peço a sua 
proro,gação por meia hora afim de ser discutida e vota:da a indi-
cação do Sr. Demetrio Ribeiro. 

O SR. P1msIDENTfe - Para o assUJmpto da indicação do .Sr. De-
metrio Ribeiro não ha necessidade •de prorogação da hora, porque 
segundo o regimento a indicação depois de apresenta:d.a, v,ai irn-
mediatamente á commissão de ·constituição, legisliação e justiça. 

A mesa dá-lhe esse destino, ·e na proxima sessão se discutirá 
a indi·cação conjunctaimente com o respectivo 1tarecer, de confo1,mi-
dade com o art. 113 ·do r egimento. 
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O Su . .SmABUA (p<Yla Ot/'deni ) - Permitta-me V. ·Ex. que lha 
diga que a praxe seguida até hoje em casos analogos não tem si<lo 
a que V. Ex. acaba de indicar . 

Quando em 18 de dezernl.Jro de 1891, depois da revolução de 
»3 de novembro,. se convocou extra01·diJJariamente o Congresso, a 
honrado depuLado pela Capi•tal l<~ed·eral, Sr. Aristides Lobo. apre-
sentou uma indicação afim de que a Camara nomeasse uma com-
missão para a reorgani•sação elos Estados, e essa indioação foi i•m-
mediata.men te discutida, taJlto ·que, te11do e:u pedido· a palavra, o 
Sr. presidente fleTnardino de Campos não ·consentiu que filcaese 
adi·ada a discussão para o dia seguinte e me obrigou .a fallar de 
improv.iso. 

A moção apresentada pelo honrado deputado pelo Rio Grande 
do Sul está sujeita aos desejos do nosso collega pela Parahyba, por-
que é um requerimento em que se sol.icita da Gamara dos Deputados· 
o .~um_primento de uma disposição do regimento que pe=!tte que 
qua1quer deputado peça que a 1Camara se constitua em commissão 
geral pa.!'a discutir 11m certo e determinado ·assumpto. 

O assumpto so·bre que versa o requerimento do honrado depu-
tado pelo Rio Grande do ·Sul é momentoso e d·e importancia e não 
pôde ser adiado. 

Feitas estas considerações, espero que V. Ex., submisso, com9 
sempre, ás de_liberações da Gamara, submetterá á votação o reque · 
rimento d.e urgencia afim de que o a.ssumpto seja dliscutido irnme-
diatarnente, co.nfianqo em que a Camar!J. não recusará a.o Sr. 
Demetrio Ribeiro a ur.g•enc.Ja que elle solicita. 

O art. 3•4 do regimento diz o •seguiu.te (lê): 
"A Oaimara pôde constituir-se em commi:ssão geral por indi-

cação geral. por indicação de qualquer deputado, ou im,mediata-
mente. ou em dia préviamente determinado, cingindo-se ao assum-
pto da reunião. " 

Por consequenciii.. a palavra imniediatamemte que se c011tém 
no art . 34 contrarill- a deli'beração da mesa. 

Espero, pois, que V. Ex., de accordo com o regimento, mo-
diticará ·a sua opinião e •submetterá á .app•rovação da Cannara o 
requerimento do honrado deputado pela Par.a.hyba. 

o su. FRA:"'c1sco Gucmuo - Devo lembrar que o Sr. deputado 
pel11, Par.ahyba não chegou a r.equerer urgenda, e apenas pedh 
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uma prorogação da hora, porqll!e, desd·e que S. Ex. ·pedisse ur -
genci.a, o seu requerim ento ser~a irnmediatami,;nte submebtido á 
Camara independ-entemente da minha obse·rvação feita ao requeri-
mento do 1Sr. Demetrio Ribeiro. 

o Sn. FRANCISCO GLICElUO (peZci ordem) - Não tenhLl o intuito 
de me oppor á materia da indicação apresentada pelo Sr. Deme-
trio Ribeiro; tenbo até o maior interesse em d.ar o meu voto para 
que o Co.ngresso conheça da grave questão que separa uma parte 
importante da União com as armas na mão. (Apoiaãos.) 

Não dou O'Pinião acerca da minha cond·ucta quando se discutir 
a indicação. mas garanto a V. Ex. que, ;no momento de angustias 
por que passa ·a !Republica. não posso nem devo ser indifforente. 
não tanto como S . . Ex. , que é filho do Rio Grande do Sul, .e tem 
re:Spo;nsabil'idaid-e mais g.rave d·o qu·e eu, que sou filho de outro 
Estado, mas os meus d·ev.eres d·e representante da nação não me 
deix·am ser indifferente á sorte de um dos mais fol'mosos Estados 
da Uniãio. 

Não está nos meus i;ntuitos contrarLar S. Ex., mas, atten-
clendo á -gravida.d.e da questão que nos occupa,, não sei po.r que 
razão não se ha de concordar em que a indicação do Sr. JJemetrio 
Ribeiro não Yá a uma commissã.o para dar parecer ama;nhã, é 
apenas uma d€Jllora de 24 horas. 

O SR. JACQUES OURIQUE - Não é occasião propria para faZ€r 
política, é occasião de agir. 

10 ·Sn. FnANCJSCO Guorn ro - Não faço política em relação aos 
negocios do Rio iGrande ·do Su 1; .h ei de votar segundo o meu deV'e r 
d·e político republi cano e .a norma ele co;nd-ucta traçada na escola 
a que perte.uço. Não faço política de partido nes.te momento de 
tanta angustia e dQ.r para a R epublica. 

O Sn. JACQUES OumQUE d1á um aparte. 
0 SR. FRAXCISCO GLICERlO - Mas V. Ex. acaba d·e dizer que 

não devemos fazer politica. Hei de votar segundo minha opinião: 
não se pôde chamar a isso fazer política. Tarnbem terei o direito 
c1e dizer que vv. EEx. estavam fazendo política. Ao d~r.eito dos 
nobres deputados que entenderem que estou fazendo _pollt1~ cor-
responde-me 0 direito de dizer que SiS . EEx. tambem estao fa-
z·endo politica. (Apartes.) 
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O SR. ZAMA - Desd-e que nos reunimos, estamos faz·endo po. 
litica. ( Tro rnrn-se rnuitos apartes. ) 

UM SR. DEPU'rAuo - Creio qu.e V. EJx. deve .afastar-se desse 
terreno. 

10 SR. FBAKc1sco GucEmo - Quando digo que Jlão fazemos 
politica, 1-.efiro-me á alta politica dos interesses nacionaes, e não 
á politka. 

O Su. ZA:<i>IA - Isso chama-s.e politicagem. (Apartes.) 
UM SB. DEPUTADO - V. EJx. deve deixar o incidente. 
o SR. FRANCISCO GLIOERIO - 1Deixo o incidente, mas devo dar 

·a minha opinião sem imã vo.ntade nenhuma sobr.e a mateTia da 
indicação do no•bre d.eputado pelo Rio Grande. 

Ma.s, Sr. presidente, o art. 112 do regimento é ex•presso (lê): 
"ATt . 112. As indicações só p.oderão s·er feitas pelos membros 

da Gamara por escripto .e por eHes assignadas, e lidas na mesa, 
como os projectos, •serão sem dependencia de votação remetüdas 
á com.missão a que po.r ·sua naturiez•a per.tencerem, prat:icando •. se 
como no caso do art. 66. " 

Ha n este sentidio preced·ente firmado pelo e·x-pr.esi·d·ente da 
Gamar.a o Sr. Bernarrino ·de Campos. ( Trocarn-se rnuitos apartes,. ) 

· Nestas condições, Sr. presidente, sou d·e p.arecer que se d·ev.e 
sustentar a op:inião de V . EJx., sem que co.mtudo isso importe em 
uma negativa do m~m voto á indicação do nobre d·eputado pelo 
Rio G.r·ande. 

O Su. SEABRA (pela ordem) requ·er úrgencia para s·er discutic13 
a indicação d-o Sr. Demetrio .Ribeiro. 

o SR. VALLAIJARES - Peço a palavra. 
O ISR. PRESIDENTE - Lembro ao nobre deputado qu.e está finda 

a ho.ra do expediente. Vou submetteT a votos o requerimento dv 
Sr. Seabra P'a.'ra .c001s1111taT á. oas•a sob'l'·e a conv•tmi·encia d,e pirose-
guir-se na discussão desta mateTia. 

Coo.sultadia 'ª oa{la é ooncediida ·a urg·enda r .equeDLda ,pelo Sr. 
Seabra. 

O •SB. VALLADABfS (peia O'l'ctem) - 8r. Presidente, o nobre 
deputado por S. P.aulo discol'reu no sentido de ter applicação o 
ar.t. 112 do r equerimento . 

Sem quebra do r-espeito que tributo a opinião d·o nobre depu-
tado discorda .a.ena . Não é applicavel o art. 112 . 

. ~.eço a attenção da 9rumara par.a o capitulo 2° elo nosso regi-
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m_ento: Ahi verá que a palavra indicaça-0 é tomada como syno. 
n1mo àe projecto . A mesma lin:guag-em se encontra ·em diversas 
disp_osiçõe~ _legislativas, i-sto é, a conjunção ou para indicar syno . 
nl>m1a. D.1z1a o antigo codigo crinünal, "crime ou delicto " (pa-
lavras synonimas) . v.eJ-amos o art. 100 (lê) : 

V· ~x. e a Camar.a, Sr . Presidente. estão vendo que, pela 
construcçao da phras~ - projecto ou indicação - que 0 legislador 
quan:do diz indicação, quer dizer projecto, ,e ·então no art. ll:l 
es~abelece o processo a seguir para a deliberação da camaira. 
Nao se trata, portanto, da especi-e ofLerecida p elo nobre deputaido 
pelo Rio Grande do Sul. Pondere V. Ex., Sr. Presidente sobre 
os ,airtigos anteriores ao lll, onde se 1ee.m os requisitos c~m que 
devem ser escriptos proj ectos ou indicações : (continúa a lêr), 
e verá que está fazendo a um simpl-es r.equerirmento, applicação 
de disposições regLrnentaes Inteiramente inapplicavieis. E' o casJ 
de se dizer: non est hic lo cus . 

Ahi está no r egirmento o modo ou processo pelo qual deve111 
ser .redigMo·s .os p:r-ojectos . . tom.ain.d!o-se es.ta .paliwra como syn-0in:Lmo 
de mdicação. 

'ra1 é a consequ·encia do art. 112 estendido de conformidade 
com o art. 100 e outros anteriores. 

•Razão teria V. Ex . si o nobre ·deputado pelo RLo Gram.de do 
Sul tivesse offerectdo um p•rojecto para solver-se a Cl'ise revolu-
cionaria do seu Estado, mas S. Ex. não ornereceu projecto nem 
indicação alguma nesse sentido. 

Apenas indicou ou requereu que a Caimara se convertesse &rn 
commissão geral para cogitar do assumpto, ·e, uma vez convertida 
em commissão, p.rovavelment:e formulará por qualqueT de seus 
membros um projecto de indicação, que será processad.o na fõr.ma 
do r egimento que V. Ex. erroneamente, mas de ·boa fé, preten-Oe 
applicavel a um simples requerimento do nobre deputado pelo 
Rio Grande do Sul . 

C11eio ter demonstr,ado a minha bhesé, e posso aissim resumir 
quanto disse. 

Quando ;for offerecida uma indicação ou projecto para resol-
ver a questão do ruo Grande, essa indicação ou pro}ecto ê que 
será submettl>da ao processo a que V. Ex. quiz submetter o •re-
querimento do nobre deputa.d.o pelo Rio Grande, attendo-se mais 
v. Ex. á lettra, á fórmula- mater.ial de que se serviu o nobre 
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d·eputado, do .que ao seu pensamento qu.e não foi senão r·equerer 
que a Camara s·e conv-erta em commissão geral pana deJi.berar 
sobr·e a r•evolução .dJo Ri·o Gramde do Sul. 

O Sr. Glycerio dá um aparte. 
O SR. VALLADARES - V. Ex. é advogado tambem e saba qu e não 

se 'Pód·e lançar mão de uma disiposição geral rpara reg·er um caso 
particular, quando esse caso ou es·pede é regi.d.o por di·sposição 
espe.oiaJ.. 

Ora, V. Ex. 1enoontra no Regimento o art. 34 que rege espe-
cialmente o .caso ·em questão ; por conseguinte, com·o juriscoll'sulto 
que é, V. Ex. não rpóde ir buscar uma disposição .geral para reger 
espede já re'gida por essa dis1POS•i·ção •especial .do art. 34, que diz (lê). 

Portanto, o ·qu e cump·re no caso vert€m.te é attender ao espiriito 
da indicação que encerra um simpl•es requerimento. Elia deve ser 
imrnedfatamente rprocessada. (ApoiadM.) 

Assim, pedin•do aiooa uma v.ez ·descui~pa a V. Ex., por não m e ' 
con1Jormar ·com a resolução de V. Ex., ·parece-me ique a Camara deve 
immediatamente to1mar conhecimento do r equel'imento do nobre 
deputado e ·resolver1 sobr.e o caso. 

Penso que a Ci1mara .deve já .tomar conhecimc1J11to da qu estão, 
porque, si ha aissumpto por sua natureza urgente, certamente é 
este. (4.poiados.) EJm r·elação a e!le, não se rpóde dizer que não se 
trata de sangria desatada, rporque no Rio -Gramde estãio d•esatadas 
sangrias de onde jpr1ra em borbotões o 1sangue idos nossos comipa-
triota;s. 

Assim, app.ellando para o p•atri00.Usmo da Camara e atê rpara 
os seus sentJi.ment9s ·humainitarfos, entendo que devemos immed•iata-
mente tomar ccmhecimenrto do assumpto. (Muito bem.) 

O S'R. DEMETRI\J RIBEIItQ (pela ordem) - ISir. •pr.esid·ente, para 
ficarmos ·d·e accôrdp nesta questão .d·e O!'dem, ·eu não poria duvi.da 
em suggerir uma solução, que será a seguinte : substitui·r na indi-
cação ou na suggestãJo que fiz a .palavra indico p.e1a p.alavra requeiro 
e a ;palav.ra immediatamen~e pela rpalavra amanhã, d·e modo a apro-
veitarmos o resto ·qo tempo, con.cluindo hoje a •eleição das commls-
sões. (Muito bem.) 

O \SR. PREBIDEJ'1TE - A mesa \llão tem duvida em acceitar as 
modificações IJ?r·arpqstas pelo autor · do requerimento, tanto mais 



891 

cru·antó :não tem outro intuHo sinão conduzi.r o melhoT 1p·oss:iv·el os 
trabalhos da Ca:mara. 

Consulta:da, .a Camara consente nas modificações apr : sentadas 
pelo Sr. Demetrio Rfüeiro. 

Em segui.da é J.ido, apoiado e s 2m debate ap•provado o seguinte 
requerimento: 

Requ eiro que a Camara dos Srs Deputados se consiti.tua amanhã Requerimento 
· - 1 d ·d - d lh ,.,., · do Snr, Deme· cm comm1ssao gera e · : c1 a acerca o pTocssso que .e cumpr.e trio Ribeiro 

adaptar, ·afim ·de que o Cc1ngresso Nacional, ·de .conformida,de com 
attribu1ições que lhe são pri·vativas, dê solução co.rnstitucional á 
crise r·ev.oludona,r ia do R io Grande e . .manten·ha a fórma r epubll-
cana f.eder ativa. 

Sala da:s ·sessões, 18 d·e mai·o de 1893. - Dem,etrw Ribeiro . 





SESSÃO DE 19 DE MAIO 

O SR. JOÃO LOPES (assumiu.elo ci cadeira da prcsiclcncia) -- Commissão ge-
Antes de convidar a Camara a constituir-se em commissão geral, ral 
communico que a commissão de policia tomou a deliberação de 
não franquear ingr2sso ao publico antes que a commissâo geral de-
cida si quer trabalhar publica õu reservadamente. 

A commissâo de policia entendeu prestar assim homenagem á 
vontade soberana da Camara. 

Feita Esta: declaração, convido a Gamara. a constituir-se em 
commissão geral, de accôrdo com os arts. 33 e seguintes do r egi . 
.menta, come~ando por eleger o seu presidente. 

o Sn. ZAi\JA ( v eza orclein) - Sr\. presi,dent~. sou o primeiro ~ 

fazer justiça ao procedimento correcto da commissâo de policia. 
Realmente, no procediment o que tiveram V. Ex. e seus compa-
nheiros, observa-se que a v0tntade soberana ela Camara fica sendo a 
reguladora do assumpto. 

Portanto, fazen do justiça, como devo, a V. Ex ., julgo ainda as-
sim de meu dever expender a minha opinião individual que creio 
que, si não fôr a de todos os m eus com panheiros, será corntudo a 
opin ião da maioria. 

1Sr. presidente, a minha intel!igencia não apprehenà e bem e 
que vale o segredo 1n'Os governos Uvr2s. (.A po~aclos.) 

Publicidad,e é condição infüspensav·el de uma republi ca bem 
Qrganisad•a (cupoia~os), sobr-etudo tratando-se de assumpto, não ,de 

26 
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interesse partidrurio ou de politicagem, mas de salvação nacional •. 
(Apoiados.) 

Creio que neste assumpto a Camaria nãio se divide em maioria 
ou minoria (apryia,dos); a Camara é compostia de patriotas que, an-
Jtes de tudo, querem :fiaz;er cessar o sangue que alaga as campinas 
rio:grandenses, ·e os sacrificios que essa campaniha impõe á na-
!)ão inteira. 

Nãio podendo ter a pretenção de achar a solução de uma ques-
tão, é nossa obrig.ação procmiar •as luzes que nos faltam. 

E' possivel que não tenharr.os um plano deliberativo que me-
reça o applauso da Gamara, mas a publicidade da ~essão mostrará 
quaes ·os intuitos de que se acham possuidos os rep1,esentantes da 
nação. 

Sinto que, não o povo da capital, mas do paiz inteiro, não se 
r·euna neste Q'ecinto para vêr que só temos um pensamento - pou-
par em primeiro logar ·o l;langue bxazHeiro e d•epois o ouro com que 
enchemos o Thesou:ro com sacrifiicio da;s classes pobres do pa;iz. 

F'eitas estas considerações, peço que 'ª sessão seja publica, e 
<leante do publfCO deliberaremos o que fôr concernente á salvação 
·da patria. 

VOZES - Muito bem! 

.h·d O SR. FRANCISCO GLICERIO - Apezar de que no r egimen 

!.. 

de liberdac1e s1j,o péTmitrtidas e até estatuidas legalmente sessões se" 
eretas,· sem importa·r isto uma contradíêção com a indole do sys. 
tema representativo, nenhuma opposição faço da minha parte para 
que a 10essão ljeja publica. 

· A sessão de commissão ·getal foi pedida pela honrruda oppo-
sição â casa, e, desde que a honrada opposição enten<le que é me" 
lhor que a Se!:/são seja publica, eu acho que nós rtodos devemos vo-
tar nesse sentido. (Apoiados. ) 

Parece que da nossa parte não deve haver maior prova de to-
1er'anoia, ou ;rntes de irespeito pela opinião manifestada pela OP' 
posição. 

Si as deliberações tomadas em publico não tiverem o cunho 
oa e.fficacia p.ei;;ei;saria p.a,ra a solução da grav.e questão que nos 
-0ccupa, a responsabilidade pesará sobre toda a Camara que vota a 
sessão publ.ica, mas peço permissão para Invocar d·esde já a cordura 
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e calma necessairias (ap.oico,dos·) para que as nossas de\.ibei1ações se 
revistam de seri·edade •e ci<rcumspecção, e sobl'etudo de efficacia. 

UM Sn. DEPUTADO - Calma d·e um e d·e outro lado. 
O Sn. Fn~Nc1sco GLICERIO - Prevendo mesmo que as paixões 

nunca deixam isoladas as r.epresentações nacionaes, ê que me pa-
r ecia a prjncipfo melhor que se fizesse uma sessão secreta; mas, 
d·esde que os honrados deputados da opposição, que são os respon-
saveis pela oo=issão g·eral, entendem que a sessão deve ser pu-' 
blica, não tenho duvida em votar nesse sentido. (A.poiaclos.) 

O SR. DEMETRIO RIBEIRO - Sr. presidente, depois de ou-
vir o illusbre deputaido pela Bahia, depois de proferir as palavras 
que acabou de pro:flel'lir o illustre ·deputado por S. Paulo, tenho por 
liquido que o accordo da casa quanto ao facto de ser a sessão pu-
blica, é uma cousa já assentada. 

As razões, porém, aUegadas pelo illustre ·deputado por S. Pau" 
lo, ·dando s·eu assentimento para que a sessão seja publica, não são 
muito plausíveis. 

O SR. ARISTIDES MAIA - E' por não querer assumir a respon-
sabilidade . 

.O Sn. DE:NrnTRl-O RrnE1no-Não é por nãio querer il!s·sumi.r a res-
ponisabilidade. V. Ex. d·eu este aparte com açodamento. Ao con" 
tral'lio nunca me passou pelo espírito que minha indicação tivesse 
outra interpretação que não fosse esta, claramente envolvida na 
materia ·que ella contém. 

Ef:Eectivamente o que indiquei, o que r equeri, foi o seguinte: 
que a Camara se constituísse em commissão geral afim de dar uma 
solução constitucional á revolução do Rio Gra,nd·e e manter a fôr-
ma :flederativa. 

'8i foi dado com toda a precisão e clareza o motivo pelo qual 
a Camara se deve constituir em commissão geral, si este motivo é 
de natureza publica e si não se pôde admittir a hypothese de re-
serva, porque a minha indicação tem por fim manter ·a fôrma re-· 
publicaua fed·erativa, supponho que não pôde occorrer a menor du-
vida no .espírito do illust1"e deputado por S. Paulo quainto á ne-
cessidade liesta ce>mmissão geral funccionar em sessão publica· 

Não é pois a minoria, e muito menos a maioria, que vae ficar 
com a responsabilidad·e dos successos da commissãio ge.I'al em ses.: 
sã.o publica. 
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Si quizerem a r esponsabilidade individual d·e cada um dos re-
presentantes que não se envolvem nisto, ter.eis a r espO"nsabilidad.e 
collectiva da Camara dos Srs. Deputados, que, para ser aqu!latada 
pelo publico e pe.Jo paiz. p·r ecisa •Ser clara e decisiva afim de man-
ter ais leis ·e a constituição do pai:;. 

O Sn. ZAMA (p ela ordem ) - ST. p1,esideILte, o regimento de-
te;·min·a que nestas commissões se eJ.eja um novo presid•enile . Tomo 
a liberdade de propôr á Gamara que não se taça alteração alguma 
e que V. Ex., que düige nossos trabalhos, continue a funcci.onf!-1' 
rnesta commissão. 

VozEs - Muito bem. 
O Sn. ZAMA - Cr eio que sou orgão da opinião de to d•a esta ca-

mara; en tretanto, si V. Ex. tem ·esc1·upulos, consulta,rá a casa 
a r espeifo. 

O SR. PnESIDEN'rE - E u aguair.dava a r esolução ela Camara so-
cr e ser ou não publica a sessão á.lltes de convidar a C8,mara a 
converter-se em commi•ssão ge.r.al para el eger seu presi·dcnte. 

Vou, pois, cc•nsulta:r ·a Camara sobre a ·prelimin·ar esta.belecida. 
Os Srs . depftados que são de par ecer que a se0ssão seja pu-

blica qu eiram levanta.r -s.e . 
Consul tada a cai::a, re•solve-se que a sessão seja publica e em 

s eguida o Sr . presidente manda franqu ear a entrada ao pubiico. 
O Sn. PnESIUENTE - A Camar.a vae constituir-se em ecmmissão 

geral . 
.ii:stá abarta a seE>sao . 
O art . 35 d·o r egimento dispõe: 
.. Seu presidente será qualquer deputado ele'. to por maioria 

absoluta d·e votos . " 
T endo o Sr. ZalllJa apresentado uma proposta para que os 

tl'abalho1s da c.o:rp.rntlssão geral fossem dirigido·s p ela mesa da Ca-
mara, con.sulto a cas;a sobre S·i acceita essa proposta. 

·E' acceita a proposta e o Sr. Presidente declar a que •se sub-
mette á d·eliberação ·da casa. 

O SR. DIDMETRIO RIBEIRO - Sr. presidente, antes de tudo, 
preciso conseguir da Camara dos Srs . Deputados uma resolução 
preliminar no s·entido de assegurair o melhor r.esultado ao empenho 
em que nos achamos. 
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V. Ex. sabe que, por dispo~ição expr essa na Constituição Fe-
d•eral de 24 ·d.e fev.er.eiro, n.em um ·SÓ caso ·exis·te em que ·es teja 
creaida a obrigatorieda d·e de ~·eun ião co·njuncta das camara,s que 
oonstituem o Congresso Nacional, para tomarem conhecimento de 
qualqueT .assumpto, .mesmo para a.ssi·stirem a qualquer ceri<ID:OI!ia. 

EntJretanto, baseando•se a CamaJra do·s S.rs. Deputados e o Se-
nado ua 1sober.ania, que diz-em repr.esentar de poderes con•stitui.dos 
da nação, 1resolvm·am dassificar as hypotheses em que as camaTas 
se r eunirfa1m pair•a deliberar co11Junctamente . 

Assim é que ·o regimento commum, que não é lei do p·aiz mas 
o·bra puramente regulamentar das .duais ·oama.ras, estabeleceu no 
seu •airt . 1° (lê): 

"Art. 1.0 As duas camar.as do Congresso Nacional funcciona-
Tão em collllmum par.a os fins 1segu·intes : 

1 º, a abe.rtur.a e enoerraimento das sessões l.egi•slativa.s ( airt. 48 
n. 9 dia Oonstitu:ição·); 

2°, a .apunação d·a eleição do Pr·esidente e Vice-Presidente da 
Rlepublica (art. 47 da Co'11&tituição); 

3°, posse do P,I'esid.ente e Vice-Presidente da R e;;mblica (artigo 
44 da Constituição) . " 

Não )la nrus dispo•s.ições constitü·oionaes nenhuma r egra preceic 
tuando 1a ·obrig.atoriedad·e destas reuniões conjunctas; foi simples-
mente urna conv•eniencia do funccionamento Degular dos trabalhos 
legfrs1aitivos. 

Em nenhuma das di·spo,&içbes estabelecidas por lei constitu-
cional se pód.e apo.i.air ·esta r esolução das duas ·camaras d1e trab '.llha-
r em oonjunctaimente. Bem claro fica que, simple&mente por con° 
veniencia ·dias ·deliber,ações do Oong.resso Nacion1al, foi que ms ·duas 
camar.as •r.esolveram classificar ·esses ires casos como hypotheses 
d·eterminativrus de reunião conjuncta . 

1P.rev.aleoen·do-me dos mesma.s •argumentos dos legislado1res 
qurundo fizeiiam 'O 1-.egimento coIDmum, venho pedir-lhes que cons.i-
d•ei-.emos ·O caso da :solução co1nstitucion:al qu e precisamos d.ar á. 
crise revolu cioTIJari•a ·do Rio Grande do Sul como uma hypothes•e tão 
·eminentJe, senão mais do que as outras que c1eterm.ina r.am a 1reso0 

lução c1rus camairas 110 senbido da r.eunião conjuncta, ;i que a mesa 
da Gamara ·dos Srs. De:putad•O•S com muniqu e á do ·Sernado que aqui 
foi addHado ao regimento comm um mais um motivo determin'.ltivo 
de s·e•ssão conju·ncta .. . 
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O SR. ARTHUR Rros - Não basta communica.r; é pr.eciso que 
o Senado approve. 

O SR. !DEMETRIO RrnErno ... convidando o S'enaid:o ·a fazer irdein-
tico adldlitaimento. 

!Esta é 'ª p'1'oposta preliminar que tenho a fazer á commissão 
geral. 

1Sr. pr.esrnente, não pr·etendo .a1dmittir que alguem pr.esuma 
que occu1to os meuis i'ntuitos; 'entretanto, ,pelo dev•er de homem 
publico e pela r.espoTusabHidad·e grave que tenho neste momento, 
digo francamente o que ·desejo, ie é: determlinando-se a fusãio das 
duas oamaras, c.rearmos condições media:n.te as quaes o Congresso, 
de uma só vez, com toda a rapidez ·e -.sem ais delongas dos processos 
or.diruairi'Os pr.eceHuados lll!a Constituição JYara 1-eg·islar, Tesolva de-
f.initivamente sobr,e -0 iassumpto que pr·eoccupa a attenção ·elos le-' 
gi·sla.clores e da 'llJação iuteka. (Muito bem, muito bem.) 

Vem á mesa .e é licl'a a ,seguinte indicação: 

"Proponho que a Camara elos Srs. U.eputado.s, reunida em 
commissão ger·al, aclclite ao art. 1" do regimento commu.m d·e 22 
de agosto cl'e 189~ : 

4º ) Garantia da fórma republicana federativa (arts . 6°, 34 e 
80 da Constitui ção e 2° das Disposições Transitarias) . 

Proponh.o mais que, acceita esta indicação, s·eja o Senado 
convid.a.do a adaptar o additaimento rsfe:rirdo.-Demetrio Ribeiro." 

O SR. FRANCiiSCO iGLICERTO-Sr. ·presidente, quer me parecer Discussão 
da 1indicação. que a proposta elo illustre deputado Sr. Demetrio Ribeiro tem 

por fim a clditar ao r.egimento co,mmu'111 das duas casas elo Con-
gresso uma disposição que au torise a que ambas s·e preoccup·em 
ela m.ateria de sua indicação. 

Sr. presidente, o que está nas vistas ·do .honrado deputado é 
que o Congresso delibere em com.mum para o fim ele decretar a 
intervenção nos negocios peculiares ao Estado do Rio Grande do 
Sul. no sentid.o -do que fôr vencido pela .maioria de votos de 
ambas as casas .elo 'Congresso. 

Ora, ,Sr. presidente, me parece que esta indicação é inconsti-
tucional, .porque vem ferir disposições ·expressas ela Constituição, 
1:1 não é opportµna '])arque o r egimento commum de ambas as 
casas do Congresso .está feito por elle e é lei ·do paiz. 

O Sn. EPI'l'4CIO PESROA - Mas não importa, póde ser modi-
ficada. 
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o SR. FRANCISCO GLICERIO ·- ·E' por isto que eu disse, não pa. 
rece opportuna a indicação,, porque não se póde tomar uma deli-
beração em relação á pacificação do Rio Grande no regimento 
com'Illum de ambas as casas, sem o seu concurso simultaneo. 
(Apart es . ) 

•Mas, •Sr. pr.esidente, vou, refel'ir o que penso e declaro que, 
neste assumpto, não tenho partido tomado. 

A' Cl}mmissão geral foi proposta para que da confabulação 
entre os coUegas, da discussão e troca de idéas, pudessemas obter 
uma solução pratica e constitucional. Portanto não venho, nas 
palavras qu·e vou proferir, fazer opposição aos intuitos do hon-
rado de'Putado pelo <Rio Grand.e. 

Mas, .Sr. presidente, S. Ex. encontrou no regimento commum 
de Mllbas as casas do Cong_~·.esso a s·eguinte disposição: - que as 
sessões communs só teriam logar: 1°, quando se trata!?se da posse 
do presidente da Rep•ubliioa; 2°, quall!d•o se tratasse da eleição do 
mesmo e do vioe-presiden<te c1a Republica .e 3°, das sessões de 
abertura ·e encerramernto do .Qongresso. 

O SR. FR.l.NCIBco VEIGA - Todas essas hypotheses teem funda· 
mento na Constituição . 

o SR. FRANCISCO GLICERIO - Perfeitamente. 
o SR. EPITACIO '.PESSOA - No airt. 2° das D·ispOs·ições transito-

rias. 
O SR. ·FRANorsco GLICERIO - S. Ex., porém, iindicou que se 

addicione a seguinte 4ª ·ai•sposição - para manter a fórma repu. 
blicana . Quer dizer, o Congresso Nacional póde reunir-se para 
inte:rv•iT nos Estados. no interesse de manter a fórma republicana. 

1Mas, esta competenoia j á ~xi'ste traçada no art. 6° da Consti-
·tuição onde se lê que cabe ,ao Poder Executivo intervir nos Es-
tados para manter a f6rm.a republicana federativa á requisição dos 
respectivos governos. 

UM SR. DEPU'rADo ~· O ·governo federal. 
o SR. FRANCISCO Gr-~CElUO - o governo federal aqui é o Poder 

Ex-ecutivo. o SR. ·EPl'rACIO iPESSOA - Esta expressão é complexa . 
o -SR. GONÇALVES CrrÂvES - Sem duvida, tanto que se diz em 

relação aos Estados. 
o SR. Fr.ANCISCO GLICERIO - Comecei declarando que, nest• 

questão, não tenho partido tomado. E' uma questão grave e seria. 
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Rão sei si os nobres /Deputados podem firmar bem .a opionião de 
que na expressão - governo !eder:al - .. !?~e inclue tamlJem o Con-
gr.esso Nacional . 

. vozms _:_ ·P.e1"1feitamente. 
o SR. BRAZILIO DOS SAN'.1.'0S - Mas ou.de •está .a prohibição da 

Constituição par.a que a Gamara ·dos Deputados não possa intervir. ? 
o SR. FRANCISCO GUCERIO - Não póde porque a intervenção 

do Poder Executivo se faz .12ela fórma da ª 'dmiinistração, e o Con-
gr esso nãQ. _administra. 

O Sn. EPITACIO PESSOA - Mas o Congresso ·interv.em no estado 
de sitio. 

o SR FRAXCISCO GLICERIO - Elm materia de estado de sitio a 
competen.cia é cumulativa do Con-gressó •e do Pod•er Ex·ecutivo, pa.r 
lisposição expressa da Constituição. E os nobres deputados sabem 
que a intervenção pôde se dar por parte do Pod.er ·Executivo inde-
pendentemente d,a declaração do estado ·de sitio . 

Mas aqui não. Para manteT a fórma republicana nos Estados 
a competencia é <do Governo Federal; .a questão é saber-se si, na 
-expressão - Gov·e:rno Federal - está .. comprehendido o Congresso 
~acional. 

0 SR. GONÇALVD;S FERREIHA 
nunca foi um só poder. 

No sentido scientifico o governo 

o SR. FRANCISCO GLTCERIO - Vejamos. o art. 6° se exp;rime 
Dor esta fórma no § 1° (lê) : ·Para repelÚr invasão extrang.eira . 

No § 2.º - Para manter a fórma ú1íublicana federativa. 
No . § 3. 0 - Para restabelecer a · 'orciiin ·e a tr.anquillidade nos 

estados Íí, requisiçiio ·doi:; respectivos governos. 

No 4.º - Para a,ssegurar a execução das leis e sentenças 
federaes. ··-Ora, todos estes actos acima 1,e-fertdos são de natureza admi-
n i·st:rabi'l"a, ainda que se Tefiram á ma'i·s alta admi.nistração. 

E tanto as·sim é, que no i.mmediato art. 7°, querendo a Consti-
tuição referir-se ao conjuncto dos poderes, diz: "E' da competen-
cia exclusivia d·a União, etc., ·etc." Isto sig;nifica que no art. 6° 
.a expressão - Gqv.erno Federal · - _quer dizer Poder Executivo. 

•PoTtanto, em relação ao art. 6º -ha disposição consaigrando a 
~ompetencia. do P.od.er Executivo, ma.s cornpetencia exclusiva. 

o' SR. GoNc4r.vES CIIAVES - E o art. 35 ? -)~ -
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O SR. FHANe>ISco Gr..rcEmo - O nob11e deputado por Minas Ge-
rwes, cuja opinião, neste assmnpto, muito r es·peito, chama a minha 
~.11ltenção para o art. 35 . Diz .este artigo (lê) : 

" l. º Velar ill.a gu-aTda da Constit uição e d.as Leis; pmv·idenciar 
que não t em nenhum ca;racter :l'eder·al. 

Isto faz parte das attribuições do ·Congresso, mas sem ferir as 
a ttribuições privativas do Pod·er Executivo. 

o SR. GONÇALVES ·CHA VES - Que importa ? ·E' uma attribuição 
muito lata. · 

O SR. •FRANcrsco GLTCEino - Mas, m eu collega, trata-se d e uni: 
Jlacto particular, de natureza grave e importante. é certo, mas 
que não t em nenhum caracte federal. 

o ·SR. GONÇALVES CHAVES - E' uma attribuição que cabe nesta 
disposição. 

o SR. FRANCISCO GLICERIO - Não póde caber em uma disposi-
ção que se refor.e : I°, á guarda da Constituição e das leis federaes; 
2°, a ;provi.dencdias de cairacter fede·11ail. Ora, no ·caso do 1Rfo Grande 
do Sul, a Constituição e as I ei·s violadas e as necessidades que 
solicitam provid·encias, são locaes, são estadoaes. 

!Mas vamos continuar com calma para ver si chegamos a um 
accordo. 

Sr. iiresi·dente, .em materia de attribuições é liUJldamental, é 
profundamente constitucional modificar as attri·buições do Poder 
EX:ecutivo. -ou fazendo-as cessar ou passando-as d·e um poder para 
outro, -ou dando- as cumulativamente; é isto um fUJlcção consti -
buinte, constitucional. 

Como se póde, pois, legislando para o regimento dos trabalhos 
internos de uma e outra casa do Congresso, 'llloclificar uma dispo -
sição da Cons tituição ? 

Isso me parece grav.e . E os nobres deputados, que pertencem 
ã opposição, que, t:wnto quanto a .maioria, foz par-te elo governo 
da nação, concorre •para a boa ordem dos negocios publicos, a 
opposição, a quem incumbe zelar pela guarda da Constituição, a 
.opp,osição não pód·e afastar-se uma linha, siquer, elo caminho 

· constitucional. 
o Sn. V ALT1ADARES - Isso é a garantia da opposição. 
o Sn. FRANCISCO Gucmuo - Porta.nto, sem partido tomado. 

sem parcialidade, lamento que meu nobre collega deputado pelo 
Rio Grande do Sul não tiY·esse encontrado na lei solução para as 
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cousas do Rio Grande. solução que pudesse ser levaJda a effeito 
sem prejuizo do decoro da administração •publi ca, da autoridade 
da União. 

O que não desejo é que o Congresso 1arrisque a circumspecção 
das suas d-eli'berações, o decoa·o da •representação nacion•al, toman-
do deliberações ,em desaicoordo até .mesmo com a gravidad·e das 
circumstanoias, com a gravidad·e do momento. 

o SR. CINCINATO BRAGA -· Perfeitamente. 
o SR. IFRANCISCO GLICERIO - Não me pairece que tratando-se de 

dar ao paiz uma medida que resolva uma causa de tamanha gra-
vidade, não me p.arece que •esta medida se contenha na modifica-
ção de uma d.isposição do regimento. (Miiito bem .) 

Si •O Congresso iNacionial tem co1~etencia par·a i-ntervir 
.constitucionalmente, faça a Camara d:os Deputaidos uma lei e 
m:ande-.a paJTa o 'SEmad•o. Pa:rece-.me que este é o .meio p.ratico, 
consti t ucional. Si na a lguma solução que caiba d entr.o da oom-
petencia do Congresso Nacional, proponha-s'e ,essa solução, seguin-
do 1ella os traimite~ l egaes, e o Senado darã ou negar-lhe-,ha seu 
assentimento; não é mister o açodaJmento com que se quer obter 
a :reun·ião d as duas camaras ,com violação do preceit o constitucio-
nal. Demais, charqo a attenção da Camar a par.a esta considera . 
ção : a nfüniãio das duas c.annar,as, •Si é ,possiv,el que ena se dê, 
nos termos em que estã concebida a indicação elo nobre ;repre-
sentante do Rio Grande, não ,er a 'º meio ,de so1v-er a questão. 

O resultaido ,seria a votação de um paireoer sem o preenchi-
mento dos tramites regimentaes, que, n este caso, são tambem 
corusütucionaes em uma e outra casa do parlamento. 

O .SR. CINCINATO BRAGA -. E' o u.nico mei.o de ter força d·e lei. 
o SR. BRP.ZILIO DOS ·SANTOS itã um aparte. 
O Sn. FRANCISCO GLICERIO - O no•br,e deputado n ão tem razão 

porque ha lei•s que soffrem os tramites l•egaes e ·entTetanto não 
teem sancção; tal li a lei que approva os actos do governo quando 
decreta o estado ,de sitio e toma medi.das de r epr essão; ,estas leis 
não teem sancçã o, ,e, entretanto, não deixam de seguir os tramites 
legaes. 

o SR. BRAZILIO SANTOS dã um aparte . 
o SR. FRANCISCO GLYCERIO - Mas isso não é r egular. Si o Con-

gresso votar uma resolução commum sem fórma constitucional, dará 
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uma opinião, muito resp =itavel, .por certo, mas que a ninguem obri-
gará, menos ainda ao Pod er Executivo. 

Sr . rpresidente, como lei, tendo-se 1necess~dade de regular as 
funcções S>imultaneás das ·duas Gamaras, as ·duas casas do Con-
gre•sso tomaram as •resoluções constantes do seu regimEtnto com-
mum ; e assim o fiz.eram para execução das disposições consti-
tucionaes que re'gem a, eleição do rpresidente .da R epublica, sua 
posse, e abertura e encerramento do Congresso Nacfonal. 

Nisso não ha deliberação nenhuma ; ha sómente a attestação 
'do facto. 

o SR. BRAZILIO DOS 6A:t\TOS - o regimento é defici ente. o pro-
prio autor do requerim ento reconheceu que o regimento não com-
prehende todas as hy.potheses que deve comprehender para pôr-se 
de harmonia com a Constituição. 

o SR. FRANCISCO GLYCERIO--<Mas, meu caro collega, 'Si V. Ex. en-
tende que na ex;pressão~governo ·federal-está contida a idéa de--
Con•gresso Nacional-proponha V. Ex., nesse sentido. uma medida 
que deve .ter a sua mar·cha regular, e que, sendo approvada aqui, vá 
ao Senado; proponha V. Ex. uma lei interpretativa mediante a qual 
se verHique que pelo m enos essas funcções, em questão, são cumu-
lativas do governo f ederal e do Congresso Nacional. (Apoiados.) 

Sr. p:rnsidente, vou fazer a minha ultima observação, tanto mais 
quanto já decla!"ei ao nobre deputado que não -estav.amo·s prepara-
dos para conhecer de qualquer proposta que nos viesse. 

<Sr. presidente, de accôr do com a indole do .regimen por nós 
.estabelecido, !llão ha •fusão de camaras. (Apoiaclos.) Isto é funda-
mental, e não ha fusão de camaras porque não ha deliberação em 
commum. 

Uma casa do Congresso não pôde, por maioria eventual ou 
n.ão, all'nullar a maioria de •outra casa. (Apoiados.) 

o SR. BRAZILIO DOS .SA".'i'TOS - o Congresso, quando julga da 
legitimidade da eleição do Presidente da Republica, não delibera ·1 

o SR. FRANCISCO GLYCERIO - Em materia de eleição não ha 
deliberação . 

o SR. BRAZILIO DOS SAXTOS - Oh ! Esta Gamara todos os dias 
está deliberando sobre eleições. 

O SR. GLYCERIO - Isso é a Camara, não é o Congresso. 
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o SR. B&AZILIO DOS SANTOS - Mas vntão o que faz o Congres--
so, quando trata da eleição do Presidente da Republica? 

o ISR. FRANCISCO GLYCEIUO - Faz a contagem material .dos 
votos. 

o SR. BRAZILIO DOS SANTOS - E quando -se conteste a valídade-
da eleição ? 

O ·SR. FRA.-crsco GLYCEtuo - Cumpre-se a lei eleitoral, mandan •. 
do-se proced-er a nova eleição, mas não se legisla de novo. 

O art. 34 do reg-imento diz o seguinte (iê). 
Faço estas consi·deraçõas no interesse do -esclarecimento dõ. 

assumpto e não me pare-ce •possivel que se reforme a Comstituíção 
a proposito de uma disl)osição de r egimento. 

iNão sei si voltarei a occupar a aJttenção da Camara e .de V. Ex.; 
todavia me parece que a indicação do Sr. Demetrio Ribeiro não 
IJÓde, pelos me-nos me parece, repito, merecer discretamente a ap-
provação da Camara . 

A commd>ssão geral foi feita ·.para tratar-se de -estabelecer as. 
bases para uma solução pratica, mas, antes de tudo, uma solução 
constitucional. 

Tenho a melhor boa vontade em concorrer com o meu voto 
para que se ache essfl, solução co•nstitucional no interesse de se· 
estabelecer a paz 1no :f!.io Grande do ·Sul, e creio que n enhum de 
nós deseja .a guerra. 

A ma<ioria n ega o seu voto á indi cação. 
VOZES - Muito bem ! 

O SR. V ALLADARES - Depois do discurso do honrado depu-
tado po-r S. Paulo, que me varece t er esclareddo o assumpto, só 
venho á tribuna para tornar patente o fundamento do meu voto, e-
assumir í·nteira responsabilidade p~rante o paiz da altitude que 
adopto nesta questão. E Íla é· tão irn:portante, que a -Gamara m e-
descu1pará t-omar-lhe alguns minutos, fumdamentando o meu voto_ 

Não •ir·ei além. Depois do discurso do honrado deputado por· 
S . Paulo, .a Gamara deve estar elucid:xda sobre o -assumpto parai 
deliberar oom acerto. 

Não me parece prudente arriscar-se a Camara dos Srs. Depu-
tados a uma lição do Senado sobre materia constitucional. 

•Sr. presidente, Y.. Ex . e a Camara sabem perfeitamente· que-
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são expressos na Constituição os ca:;;os em que as duas casas teem 
~e funccionar e deliberar em commum ._ 

E' preciso que tenhamos presente o principio, qu e, em m ateria 
de attribuições, o que a lei não dá, r!lega. 

Esse principio de direito é fundamental e de gran de alcance 
j)ra,Uco nos regim<:•ns livres. Si os divers:is orgãos cio poder publico 
não tivessem tivessem attribuições definidas na lei, não lhes 
sendo licito ultrapassai-as, a liberdade poderia ser sacrifi-
cada, não seria uma real.idade, porque estaria dependente rlo 
.arbitrio dos agentes do p:ider. A Constituição estabelece os casos 
-em que a:s ·duas camaras funccionarão em commum. Assim, entre 
elles está qu e funccionam as camaras em commum quando se trata 
ele apurar a eleição d ~ prrn idente. Dão-se neste caso e outros fun-
cções que o nobre d 2putaclo po-r S. Paulo qualifücou de puram ente 
materiaes. Não acompanha1,ei· o nobre deputado n ~sta apr eciação 
da natureza das funcções qu e as duas camaras exer citam em co'll· 
mum. Pouco, ·direi mesmo que nada importa para a qu estão qu e as 
funcções sejam a dmii!list rativas, legislativas ou de magistratur a . 

O SR. ÜITICICA - V. Ex . está distinguindo e a l·ei não dis-
-tingue . 

O SR. V .A.LL.A.Il.ARES - Não estou distinguindo, ouça o nobre 
d-eputadoi tenha paci·encia: o que quero é affirmar esta these: os 
casos CJL!() a Constituição estabelece pata as duas ca3as funcciona-
rem -em commum sendo explicitas, taxativos, e não se achando ·en-' 
tre eHes a questão d•e p'acificação cl·e qualquer Estado, não poderão 
·as camaras funccionar conjunctamen·te neste caso. Inclusio unius , 
·exclusio alterius. 

O nob1,e d·eputado por Minas, meu amigo, cujas opi11iões a 
rrepeit0 de ass·umpto desta natureza eu r espeit0 . citnu a disposi-
·ção con•sti-tucional que diz: "v;elar na guaird·a da Constituição e das 
leis". 

Es-t:a .cli,spos.ição não e:xclue, não clestro·3 a these sustentada pelo 
·111ustve cleputaido po.r S . Paulo. 

Es·ta disposição encerra um preceito g-ene1 ico, vago, Improprio 
da 1-ei, mais que se encontra ·em quasi todas as constituir,ões ·e que 
os bons publidstas, com razão, criticam como inconveni·ente, p·o·r-
que não limita , clrei:xa no vago um assumpto p.raitico, como a oom-
1Jetencia de um poder. Esta disposição é mais proprí ,L de qu·al-
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quer livro ou tratado de direito publico, do que de um codigo 
constitucional . 

T•emos em tal di<sposição uma pura generalidade que se en" 
eontl'a desenvolv·idia e especialisad-a em outras disposições que tra-
taim dais .a;ttr·ibuições -0u das funcçõ·es que as camairas ·e:xoercitam. 
Consequentemente temos que os oasos em que a Camara terá de 
velar na guarda da Oonstiiuição e das leis se acham <;oncretisados 
em funcções e actos que a Constituição d·efi<The e ·enume.ra, como : 
fazer leis, decretar a responsabilidaide do Pr<esidente da Repu-
blica ... 

o 1SR. BRAZILfü DOS SANTOS - V . Ex. to·rna a l·ei redundante. 
O SR. V ALLADARES - Eu não a torno 1'8dnn<lante. Estou veri-

ficando o que ella é e o que dipõe . Estou lhe fazendo a critica, ou 
melhor, r r,produzindo a ;critica que os commentadortJ'3 fiz,~ram á 
consLituíção de 1824, que tambem continha tal generalidade: que au-
tol"isa int.apretações perigosas, exagerando o poder '.lo parlamanto, 
o qu·e constitue grande perigo que d·evemos combateT por todos os 
meioa, µo?·que é o despotismo. 

Portanto é certo que a disposição citada pelo nob11e d.eputado 
por Minas não d•estro·e a thes·e do n-0bre doeputaido por S. Paulo. 

o .Sn. BH.\ZILIO DOS SA'.'!TOS - Lembro a V. Ex . . grn não est.a-
mos fazendo critica d0outrinaria, mas i·nberpr.e.t.an.do. a lei. 

O Sn. VALLAD.ó.RES - Não estaDcs fa2Jendo outra cousa, toda 
a Cama:ra está ouvin,do . . 

..i.. .o que disse 0 nobr·e deputooo r·esulta que é preciso reformar 
o regimento dais duas casas. Não é J:}ossivel que este regimento 
seJa reforma-Oo de um ·di.a para outro . Ha tramites pelos quaies se 
reforma o regimento ,e, no caso v.erbenbe, s~ndo o J.iegimento a ·ex-
pressão da dispos1ição constitucional e estal1elecendo o prooes,so ·da 
r eunião das <luas casas do Congresso, enten·do (que ~st.'. r eforma 
sa não d•eve dar, porqu·e impoirtaria uma v io.J,ação á Constituição. 
O que acredito é qwe -0 Senado, prudente -e circumspecto, não con-
coràará, embora a Camar.t re,;olva a reunião das duas ca.sas par:i. o 
fim d·e de.ibe.r·ar .sobre a questão do Rio Gr andie, o quoe da11á em 
r esuirado cl.:=longas, ist.o ~m contrario a:os intuitos do 11:ib•·= Ll epu-
tado e d•e todos nós. Como disse hontem, ninguem dirá que não ha 

' motiv·o p·ara pr,essa, que não se trata de .s,angria d·esaitada. Não, 
senho•res, trata-se de •enormes e oenwnares <le sangrias qu.e r egam 
o solo da patTia com o precioso sangue dos brazileiros; cumpre 
esta.uc&.r csc;:Ls sangrias j§ e já. A Gamara nãJo el eve hmar um .1.l-
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vitrre que toruie neoes•saria uma reforma da Constitu:ição, porque 
i•sso seria o mesmo que o.onfossar não que11er resolver 'ª questão 
agora, e si,n, apenas, agitar uma questãio irritante' O pai\<: rntá 
muito agitado, não temos necessidad•e d·e agital-o mais. O Senado 
não podie .acceitar o noss·o convite para r e.fo:r.mar 'ª Co~sütuição. 

o Sn. BRAZILIO DOS SANTOS dá um aparte. 
o •SR. VALLADARES - Diz o poieta: NiSi utile est quod facimus 

stulta est gloria riostra. 
Nós temos na :no•ss·a mão a faca€ o queijo: podemos, por 1ex€m! 

plo, decretar o •estado d•e sitio, si a Cama:ra ent'end·er que resolve a 
questão po:r •esse modo. 

E' a nossa oompetencia. Mas pedir ao Senado que se Deuna 
com11osco prura uma d·eliberação em commuID, fóra dos ·casos de 
que 'ª Consitituição cogita, parece-me que não seri·a uma medida 
acertada. (Apoiados.) 

E nfto seria uma llledida acertada, porque, com que direito 
nós vamos coitvidar o Senado para funccionar conjunctamente 
fôra dos casos c1 a C:mst'. tnição? Como se verificar.iam as votações? 
Nos casos que a Ctmo.tituição estabelece, todos conhecem a mar-
clla elo trabal!Jo conunum. 

O Sn. i\1on11.Es 3A:aRos 
como commissão geral . 

Nem a Camara pôde tratar disso 

O SR. V A.LLADARES - E' verdade. Com a reunião do Senado, 
a commissão geral fica sendo a commissão de que trata o regí-
men to? 

De certo que não. 
Ninguem mais elo que eu estimaria o concurso do Senado. 
O Senado, pelo seu procedimento diario, mostra que se com· 

põe de homens mais velhos e mais calmos do que os moços que 
em geral se sentam nestas cad:ei:Dais, e eu, que vou caminhando 
para a velhice, estairia mais á vontade na companhia dos velhos. 
Parece-me mesmo que prestaria melhor serviço lá, mas os eleito· 
res não pensaram assim e eu não tenho remedia sinão desempe· 
nhar aqui o mandato com que me honraram. 

Acredito, Sr. presidente, ter dado as razões pelas quaes me 
afasto do alvitre lembrado pelo nobre deputado pelo ·Rio Grande 
do Sul.· 

s. Ex. me desculpará, certo de que é com verdadeiro pezar 
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que assim procedo. O Senado, sem se preoccupar das opm10es 
desta camara, já está estudando a questão do Rio Grande do Sul. 

Faça esta camara o mesmo e, cada uma, no exercicio de suas 
attribuições constitucionaes, timbre em deliberar com justiça e 
patriotismo . (Muito bein; inid.to bein .) 

Não havendo mais qu em peça a palavra, é encerrada a dis-
cussão da proposta. 

Submettida a votos, é rejeitada a proposta . 

A r equerimento do Sr. Epitacio Pessoa. procede-se á verifica-
çã-0 da votação, reconhecendo·se terem votado contra a proposta 
70 Srs. deputados e a favor 46 . 

O SR. PRESIDE?\TE - Proseguem os trabalhos da commissão. 
Tem a palavra o Sr . Cassiano do Nascimento. 
O SR. CASSIANO DO NASCIMENTO (pela orclein) - Sr. 

presidente, estou inscripto em segundo Jogar, á espera que se sug-
gira qualquer alvitre para então expender as considerações .que 
tenho a fazer . 

Por conseguinte, parece·me que V. Ex. enganou-se dando -me 
a palavra antes que t'enha sido suggerido esse alvitre. 

O SR. PRESIDE~TE - Guiei-me pela indicação do livro, e como 
V . Ex . está em segundo Jogar, suppuz que queria fallar agora. 

T em a palav,ra o Sr. Morei ra da Silva. 

O SR. MOREIRA DA SILVA diz que não é homem de theo-
rias e, portanto, aborda directamente o assumpto . 

Pensa que a lucta fratricida do Rio Grande do Sul não póde, 
não deve continuar, 

Póde-se, porém, copseguir este fim? 
Inquestionavelmente. 
A Constituição permitte que o Poder F ederal intervenha, em 

casos especificados na economia interna dos estados . Neste sentid-0, 
investe da autoridade de intervir, não só ao Poder Executivo, como 
ao Poder Legislativo e ao Judiciario. O Judiciario tem este di-
reito em caso de conflicto do cidadão e do estado, ou do estado 
com a União. em materia de d.ireito privado; o Poder Executivo, 
em caso de commoções intestinas. que põem em perigo a inte-
gridade do territorio e da fórma republicana; e o Poder Legisla-
tivo, quando ha co·m.moção, sem correr , todavia, taes perigos. 

E' o caso do Rio Grande. 
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Assim, pois, no meio das varias opiniões,_ que se chocam e 
não chegam a accôrdo, o orador se propoz a apll"esentar á Gamara 
um projecto de lei que. parece-lhe, pacificará completamente o 
Rio Grande elo Sul, sem fer.ir, nem de leve, a .susceptibilidade dos 
humeu,s q•ue têm a direcção, qwer ·daiqueHe esbad!o, CJ!Uer d•a União. 

Fica sobr e a mesa o seguinte projecto: 

"Declara o EsDado do Rio Grande do Sul e?ri esfocZO de sitio e dá 
prov·Làenüfuls para ·:Í restabelecimento ela ordern publica e ela 
seguraoiça individual no mesmo est)'.id!J. 

Art. 1.° Cae em estado de sitio, por força da grave commo- Projecto do 
ção politica, por que está passando, e em virtude -desta lei, o es- Sr.11ioúe~a. da 
tado federado -braisileir.o denominado - Rio Grande do Sul. v 

Art. 2.0 O Poder Executivo Federal dará, durante o estado de 
sitio, o encargo ·do governo rio-grandense do sul a um interventor 
de sua nomeação e demissão, com poderes para restabelecer a 
ordem publica e assegurar as liberdades indiv.iduaes, observadas 
as disposições desta lei. 

A nomeação d-0 interventor deverá recahir em cidadão nas-
cido, ou com residencia de dois annos, pelo menos, no Rio Grande 
do Sul. 

Art. 3. 0 O estado de sitio começará na data da posse do in-
terventor e terminará dessa a quatro mezes, si antes não <Js rive!' 
promulgada a constituição do estado, e em virtude della em~.Js

sado o governo -provisorio respectivo. Cf"rt. .. ) 
Art. 4. 0 O >interventor, entrando no cxercicio de suas fun-

cções: 
a) assumirá com o govern-0 civil do estado do Rio Grande 

do Sul o commando geral -das forças de terra e agua, existentes 
no mesmo estado; 

b) nomeará chefe, delegados e subdelegados de policia, na 
fórma e com as attribuições ·da legi-slação anterlor ao actual re-
g.imeti, modificadas ·Pelas exigencias do estado de sitio; 

e) commetterá o governo dos municípios a cidadãos nelles 
domiciliados, ainda que ausentes, comtanto que se proponham ao 
prom.pto regresso; 

à) expedirá, r>or decreto, instrucções para a reorganisação 
municipal do estado, declarando nestas que as 1eis, actos e sen-

27 
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tenças dos poderes politicos que nos municipios forem constitui-
dos só não terão effeito quando exorbitantes do peculiar interesse 
municipal, ou offensivos á Constituição Federal e ã que o estado 
adoptar, e .preceituando que as autoridades municipaes serão ele-
ctivas e de mandato revogavel e <temporaTio, garainüda a repre-
sentação das minorias, bem como que nas -constituições e leis 
municipaes se assegure - obrigatoriamente nos casos em que o 
legislador nacional julgar de maior ponderação, e sem caracter 
obrigatorio nos demais -casos - a directa participação do eleito-
rado n·a confecção ·das 1eis, n·os actos e nas sentenças das autorida-
des municipaes; 

e) convocará uma -convenção, que poderá ser composta de 
representantes eleitos em lista incompleta ·pe1o estado ·ou ,pelos 
districtos do estado, comtanto que o seja tambem de um repre-
sentante, pelo menos, de cada municipio, para formular e pro-
mulgar a constituição do estado. sob a clausula de a mesma con-
stituição - obrifatoria desde a sua p.romulgação - ser revista 
no primeiro anno da primeira legislatura, e para eleger ·O gover-
no provisorio que, sÚccedendo ao interventor federal, .presidi.rã a 
definitiva organi;mção do estado; 

!) dará regljlamento por decreto para ·O arroLamento dos ci-
dadãos que tiverem de concorrer ás eleições dos membros dos go-
vernos municipaes e dos membros da convenção, mandando ar-
rolar eleitores, observado o art. 70 da Constituição Federal, os 
cidadãos nascidos ou com domicilio no Rio Grande do Sul e os 
brasileiros e estrangeircts que ahi tiverem residencia com animo 
de domicilio ao tempo de arrolamento, dependendo a exped ição do 
ütulo de ele-itor, pai'a ·os estrangeiros. d•e p etição qu e afi.Jial será 
['eoolhida. ao a:rchivo municiipal, em que declaran·em o animo em 
que ·üstão; e para o processo el0itor.al em geral; 

fl) fará arrecadar armas, munições · de bocca, militares e de 
guerra, cavalhadas, dinheiro e quaesquer outros bens, que forem 
encontrados em abandono, ou evidentemente estiverem fóra do 
poder de seus donos, restituindo a estes quando o interesse publico 
não exigir o ·contrario; 

h) ,promoverá, em cada um dos municípios do estado, por ar-
bitradores de sufl confiança, o arbitramento ele prejuizos, que a.Ili 
os habitantes tiverem soffrido por causa e effeito da commoção 
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politica por que passa o estado, para o que expedirâ as nccessarias 
instrucções; ·e finalmente 

i) Telatará por escripto ao governo provisorio , seu successor 
( art .... ) a historia da irutervenção e a d.os negocios do estado 
a seu cargo, ·particularisando os ·assumptos sujeitos a seu conhe-
cimento, mas não definitivamente_ r esolvidos. 

Art. 5.0 O interventor poderá, ,para manter a fórma republi-
cana fed·erativa, par.a r estabelecer ·a ordem publica e tranquillidade 
popular e para assegurr a execução de leis e sentenças federaes :• 

§ 1.0 Solicitar do Poder Executivo Federal a retirada, de d en-
tro ·do territorio rio-grandense do sul, de qualquer contingente de 
lforças fed·eraes, ou o reforçamento dos contingentes que estiverem 
no estado; 

§ 2.o Dissolver, no todo ou em parte, as forças armadas do 
estad·o e as arregimentações civico-militares formadas contra -ou 
em prol do movimento commocionista, ou aproveital-as, confi.rman-
do 'OS officiaes nos postos que tiverem, sendo as patentes e~pecl1-

das pelo Poder Executivo ·Federal. 

§ 3.0 Tornar -dependente de licença policial as reuniões po-
pulares e quaesquer ajuntamentos, e autorisar a r espectiva ·dis-
persão á força de al'mas, depois de uma pacifica ·admoestação, 
quando taes . reuniões e .ajuntamentos sejam causa directa ou se

1 
tornem ·causa indirecta de perturbações da ordem publica. 

·§ 4.º A:pprovar, mandar proceder a novo ou alterar para mais 
ou para menos, ex-officio ou a requerimento de interessado, os 
arbitramentos para in·demnisação de ,prejudicados, sujeitando sem-
pre suas -decisões .a definitiva .resolução do Poder Executivo Fe-
deral. 

§ 5.º Prender ou autorizar, dentro do territorio ·do estado, a 
prisão, sem dependencia de .processo, de dia ou de noute, com o 
respeito compatível no momento com as immunidades domicilia-
Tes, ·em casa confortavel não destinada aos cdminosos communs, 
e -desterrar nom<Hlidamente 1p:ara a'1-gum dos estados do .Brasil o 
brasi.leirn: 

a) que tentar obrigar ou efllectiv.amente obT-igar a qu em_ t en.ha 
autoridade, funcção, cargo ·ou emprego publico a deixar o respe-
ctivo exercício, a não ser pelos casos e pelos meios que as leis 
,permittem; 
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b) que recorrer a armas para rehaver bens proprios ou alhei-0s 
para seus donos, furtados ou stmplesmente tirados do logar em 
que se achavam; ou para haver indemnisação que lhe seja devida 
ou a outrem; 

e) que se desforçar de mal physico 'ºu :morail que haja soffri-
do ou que outrem tenha soffrido, a não ser em legitima defeza, 
nos teran:os do a-rt. 32 do Oodigo Penal; 

à) que se mostrar i~cUn:aido ou favorav.el á solução de questões 
politicas ou pessoaes •pelas armas. 

§ 6. 0 Deportar para füra do territorio brasileiro, com 'aipprova-
ção prévia do Pod·er Executivo Federal, o estrangeiro que fôr en-
contrad·o com armas, envolvido nos negocios políticos do estado. 

§ 7. 0 Perdoar, attento a principios humanitarios -0u ·ao bem 
do estad-0, a réos de crimes communs, as penas que lhes tiverem 
sido impostas, salvo a indemnisação de damnos causados. 

§ 8.0 Determinar que as .a,utoridades judiciarias suspendam o 
andamento de processos e julgaiment-0s criminaes, durante o estado 
de sitio, dispens~ndo ou não a prisão dos indiciados, conforme a 
ordem q;iublica o exigir . 

.AJrt. 6.0 Quer o pl"eso ·político .quer o destenad·o poderá pre-
ferir a deporta~ão para fóm do Brasil, compromettend-o-se, sob 
pena de ser recplhido e conservado em prisão commum, civil ou 
militar, durante -o estado de sitio, a não penetrar em territorio es-
trangeiro limitrophe d·o Rio Gram.de do Sul d·urante o mesmo es-
tado de sitio. 

Art. 7. 0 O indiciado -em crime politico ou particular d.e que 
tmnou conhe'ci·ment-0 -o 1inter.vento;r federal suspeaulendo 10 andamen-
to do pr-0c-esso ;por parle da justiça ( art ... ) , 'Poderá escolher .para 
seu processo e julgament-0 o fôro do Districto F·ederal ou o de 
.quai1quer dos te;rmos do Estado do Rio !Grande do :Sul, si nãio pre-
ferir acceitar o pro.prio fôr-0 da culpa. 

Art. 8.0 Quando -em um só crime houver mais de um indicia-
do ie •OIS indiciados !llãi-o forem oonco:rd·es ;na escol'ha d•o fôro para 
o processo e ju~gamento, o juízo do disrtricto da culpa tomarl1 co-
nhecimento do crime e dos seus agentes, sómente iPara mandar 
pôr em Uberdalie o indiciaido sobre quem não pesem veheme.ntes 
indícios de crimiJnalidade; e, com copia do summario que tiver 
formado, .remetterá ca;da um dos demais indiciad.os para os juízes 
do ·fôr.o pelos µi.esmos 1ndddados esco1hi·do. 
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Art. 9.0 O juiz do fôro escolhido tem ce>mpetencia para avo-
car, a requerimento .do interessado, o conhecimento ·do crime ·e 
av·eriguação da criminalidade do inter·essado requerente. 

Art. 10. AqueUes que .attentarem contra a honra, .pudor e ho-
nesUda;de das f·amiltas ou :contra 'ª prop•rledooe publica ou partri-
cular, bem ·como o soldado, escolta, carcereiro, d·etentor ·ou qual-
quer parUcular que deixar fugir .algum ,preso po.Jitico; confiado ·â 
sua guarda, que o matar, que o maltratar, physica •Ou 11no·ralmente, 
ou ·que se não oppuz·er a que o matem, que o maltratem physica, ou 
morarmente, serão •P.l'Ocessad·OS :e jUilg1ad:01S :de .confo;rmidaide com 
as leis IIlri1i•ta'l'leS. 

1Art. 11. O ar,bitrame'llto autord,s1ado .por ·e&ta lei não imped·e 
o prejudicado que se não conformar com o mesmo de, fündp o 
estrudo de sitio, recorrer a;o juiz c<Ympetente e meios ordinarios para 
haver a indemnisação dos seus prejuiz.os. 

Art. 12. As ·acções civeis e criminaes, r·esultantes da com-
moção politica 1por que passa 'O Rio Grande dü Sul, irutentadJas 
contra o interventor fed eral, 'Serão processadas e julgadas pelo 
Supr.emo Tribunal Federal; ·e as intentadas contra as ·autoridades 
e agentes n·omerudos por elle, pelo juizo seccional, com 'OS recurso~ 

legaes. 
Estas acções prescreverão rno fim de um anuo a contar :da 

ces.sação do estado de sitio, ou da data da annuUação -·de causa 
proposta dentro d·o período do anuo. 

iA>r.t. 13. A convenção d·o Estadio do ·Rio Grande ·do Sul, além 
de poder constituinte, serâ assembléa legislativa com faculdades 
ordinarias, ficando as leis e resoluções que decretar, dependentes, 
para terem vigor obrigatori·o, da sancção do interventor federal. 

O r epresentante â convenção terâ direito ao subsidio e mais 
vain•tagoos que 1J.eis anteriores concederam iaos leg·isladores rio-
grandenses · dü sul, assim como não poderá ser responsabilisado 
P'Or suas opiniões, palavras e actos, no exercício ·do maindato; e, 
não o estando, preso em flagrante, serâ conduzido ,perante a ,con-
v:enção, que será :sempre autor.W.ade co1mpetente para reso.Jver so-
bre a p.risão, processo e julgam ento dos seus membros. 

Art. 14. A magistratura do estado serâ mantida, emquanto. 
por Jei do •estaidio :oTutra !I'esoluçãio não fôr tomada; .roas não serâ 
eonstder.ada poder judiciario permamente sinão depoiS da ·revi·são 
constitucional , 
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Art. 15. A Republica amnistia todos os crimes politicos e o·s 
communs connexos com esses. em que preponderou a politica, com-
mettidoa no Estasdo d'O R.iio rGrande d'o Sul até á data da publicação 
offical desta lei n·o m esmo estado; e garante indemnisar os pre-
judicados, por força e ·em consequencia do movjmento commocio-
nista, sejam os prejuizos devidos a agentes do Poder Executivo 
iFederal, ou a agentes do igov.erno :rio-graJnd·einse do sul, ou a ·Civis 
que intervieram na referida commoção politica . 

A preponderancia da politica nos crimes communs conuexos 
com os crimes politicos será declarada pelo juiz seccional com-
petente, nos processos existentes ou nos que se instaurarem, a 
requerimento dos interessados, ouvindo o ministerio publico, com 
r ecurso voluntario para o Supremo Tribunal Federal. 

A·rt. 16 . O i!nterventor federal gosará d-0 subsidio, vantagens 
e prerogativas concedidos pelas leis em vigor ao chef.e d·o poder 
executivo rio-grandense elo sul; e res,ponderá civil e criminalmen-
te pelos actos de seu governo, e administração conforme -está dis-
posto nesta lei . , 

Art. 17. O Poder Executivo Federal é autorisado desde já 
a fazer as precizas operações de credito, na impo.rtancia ele dez 
mil contos, para occorrer ás despezas consequentes da execução 
·da presente lei . 

i.Art. ·1s. Revogam-se as disposições em contrario_ 
S. R. -Rio, 18 de maio de 1893. - A . More-irei àa Silva. 
O SR. PRESmENTE dá esclarecimentos ao Sr. Moreira da Silva 

sobre o destino a dar ao seu projecto, e dá a palavra ·ao ·Sr. De-
metrio Ribeiro. 

O SR. DE~ETRIO RIBEIRO - Confesso-me penhorado ,pela 
delicadeza de V. Ex .. e ha pouco, quando pessoalmernte recllllmei, 
não o fiz com o intuito de discutir afiltes de outro qualquer a 
solução para os negocios do Rio Grande do Sul. Já na sessão ari~ 

terior disse que julgava indelicad-eza da minha parte antecipar 
soluções ou propol-as e que não faria indicação alguma antes que 
tivesse associado todos os r epresentantes da nação ao estudo do 
a:ssumpto. 

Não foi, porta:.nto, a minha reclamação feita no sentido ex-
clusivo de me garantir -o uso da palavra, quando o certo é ,qu<3 
estou .perfeitamente disposto a ceder o meu lagar a outro collega 
que já se mostrou muito impresisonaçlo com a que!ltão çlo Rio 
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Grande do Sul, legislador de competencia incontestavel em assum· 
ptos desta natureza,_ ·e que me disse esta1r disposto a apresentar 
já uma solução que vae merecer, creio eu, toda a (ol.ttenção d.a 
Oamara. Quero referir-me ao Sr. Justiniano Serpa, a qu.em peço 
a V. Ex. que ceda a palavra, reservand·o-me pa:ra em momento 
opportuno usar do direito que V. Ex. •me quiz co·nferir. 

O SR. JUSTINIANO S.IDRPA (signaes de attenção) - Sr. pre-
sidente, o voto da Camara. aceitaindo a indicação hontem apresen-
tada, affirmou, d·e par com a extraordin.aria importancia do ob-
jecto que fomos chamados a estudar, a urgencia que tem o Poder 
Legislativo Federal em r esolve,1-o., U11uitos apoiados .) Por outro 
lado, a quasi unanimidade -de votos, verificada então, deixou ver 
que a Camara comprehrmdeu bem o seu papel, o seu -dever e a 
sua r.esponsabilidade na grav-e questão do Rio Grande d.o Sul. 
Esta questão é, indubitavelmente, uma alta questão politica. Mas 
não é, nem póde ser, uma questão de ,partido. (Muitos apoiados.) 
N:os seus detalhes e no seu conjuncto ella é antes uma crise illa-
cional. (Apoüidos .) Temos, pois, necessidade de consideral-•a so b 
este aspecto, evitando, no seu estudo e na sua resolução, .o auxilio 
das paixões, que poderiam aggravar, em damno aos interesses da 
Republica, a melindrosa situação do paiz. (Nurnerosos apoicilloSI. ) 
Acredito, Sr. pr.esidente, que são elevados e generosos os senti-
mentos da· Camara. Mas, seja qual fôr o seu modo de ver a 
questão do Rio G;:ande do Sul, a, opposição, em cujo nome tenho 
a honra de fallar, affirma o seu amor á paz da Republica e o seu 
profundo pezar pela continuação da guerra civil. (Apoiados da 
rninoriaj.) Posso ir além desta declaração . Sinceramente empe-
111had-os em encontrar solução pratica e honrosa á crise que •Se 
accentüa naquelle estado e põe em perigo a Republica, não temos 
odios, nem resentimentos, interesses ou maguas que creem obsta-
culos á acção pacificadora da Camara. (Apoiados dJa minoria.) 

Não importa isso, comprehende-se bem, esquecimento ou aban-
dono dos graves compromissos que tom'ámos para com o paiz em 
momentos bem difficeis para a nossa patria. 

Não quer d-izer absolutamente que, cansados de lutar ou im-
possibilitados de realizar ·O nosso ideal politico, propomos a paz 
ao chefe do Poder Executivo . 

.Não, Sr. presidente. A nos:;;a conducta é uma consequeincra 
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logica da situação em que nos encontramos. Antes de sermos par-
tidarios, somos patriotas . (Apoiados c7.ci minMia.) 

E neste momento só podemos ter -uma p·reoccupação - a .alta 
preoccupação de servir á Republica. (ApoiaJdos da minoria. ) 

Para nós outros da opposição, para os que defendemos a causa 
el os opprirniclos, o -B ras il é uma v2.sta planick~. sobre a qual paira o 
ruge violentamente medonha tempestade. Mas os nossos -Olhares 
devem voltar-se principalmente para o Rio Gran1de do Sul, que ·é 
a eminencia ferida pelo raio. (1Wu-ito bem!) 

Alli, mais do que em qualquer outro ponto ela federação, a 
luta pelo direito accende as coleras dos que teem o :poder. 

A guerra civil avulta de ·proporções e o governo, por m-0tivos 
que não conhecemos, esgota os recursos do Thesouro e atira con-
tra os heroicos revoltados quasi todas as f.orças da União. ( A poia-
dos e apcvrtes.) 

·Temos, pois, necessidade de dar treguas ás paixões poli ticas 
e entrar calmamente, d·esprevenidamente, no estudo e exame desta 
ques tão. (A poiaa.os.) 

A opposição, posso garantir á Camara, está disposta a todos 
os sacrificios. Não absolve o ·governo, o chefe do Poder .H;xecutivo; 
mas não procede itº inventario dos erros e crimes commetttdos. 
Faz abstracção delles ·ao occupar-se do grave assumpto que nos 
reuniu. 

Na Republica, o primeiro dos deveres é o exemplo, e a op.-
posição está disposta a cumprir esse dever. (Apoiados da minorici.) 

Mas, maniofestados assim os nossos intu itos, Sr. presidente, 
surge naturalmente esta questão: é o Congresso competente para 
r eso·lvcr, dentro da sua ·esphera de acção, 0 conflicto do Rio Gran-
de do Sul ? Por outros termos, essa questão •póde ser resolvida 
constitucionalmente ·pelo Congresso ? A estas interrogações, senho-
res, me proponho responder , justificando ao mesmo tempo um 
projecto, que offerec;o para base do seu estudo, á sabedoria da 
Camara. 

Ha quem pense lá fóra., Sr. presidente, ·e esta opinião parece 
crescer e avolumar.:se aqui dentro, que nã0 ha so1ução constitucio-
nal para o caso do Rio Grande do Sul. Mas, como muito bem 
observou o illustre deputado ri-0-gra.nd ense que encetou este debate, 
é erronea, é absurda semelhante opinião. (Apoiados da ?11!Ínoria.) 

E' incomcebive\ que dentro das instituições republicanas não 
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se encontre solução racional para uma crise, que, perturbando a 
vida nacional, am eaça a Republica. (Apoiado·s.) 

A Constituição é um corpo ele doutrinas, um conjuncto d6 
principios, a lei b.asica ela nacionalidade. 

Não prevê, nem pôde prever todos os .factos. Não pôde ser 
casuistica. Mas as the.ses constitucionaes teem, e não podem deixar 
de ter, elasticidad·e ·bastante para comprehender todos os pro·ble' 
mas da vid.a social ou politica. 

O limite ·da Constituição, quand·o dispõe ou quando prohib'e, 
é o mesmo imposto ã previd·encia humana ao applica1r uma norm'a 
geral, e os factos polittco.s controversos, diz um publicista allemão, 
jiãmais poderiam ser prev-istos pela lei. 

Mas os .princi;pios ·constitucionaes, ·estudados no conjuncto e 
harmonisados com o desenvolvimento historico do espirit0 rporpu-
lar, forniecem .sempre r egular solução a todas as questões. 
(Apoiaclos.) 

Darlamos, poi·s, pessima idéa da nossa cornpetencia, como le-
gisla.dores, ·declarando ao paiz que a Co-nstHuição qu 3 votãmos, 
tão .bem receb1da p ::la opinião nacional e tão b:·nevolamente acolhi-
da .pela critica, não fornece elementos para solver as grav·es 
quiestões que agitam neste momento o es.pirito da nossa patri•a ! 
( A.poiacio•s; muito bem.) 

Pr-evalecesse ia o·pinião ·dos que veem fechado o t emplo da 
lei aos gemidos e .supplicas das victimas ·ela guerra civH, e dev e. 
riamos senUr ·tristeza mortal, verdadeira e :profunda magoa, reco-
nhecendo que esta Constituição, qua nos custou tantos sacrilficios, 
que foi saigraida por um a revolução e em que suppunhamos en-
contrar o ·espiriito da nos.sa época e a alma da nossa patria (apoia-
dos, mwi-to bem, ), ·não p·aissa de um monumento egypcio destinado 
exclusiva:mente a 'guardar o ca·daver da clynasüa deposta, de um 
roohedo dive·rso do da lenda -biblica, insensível ã acção da vara 
miraculosa e em que i·nutilmente ·buscariamos uma fonte de 'inspi-
rações ca.pazes de salva.r a R epublica ( A.poiaclos; muito bem.) 

'Mas, fe.Jizmente, '8r . presidente, os textos constitucionaies, que 
são claros, não amparam ·semelhante opinião. 

A qu·estão do Rio Grande do ISul pôde ser resolvida paJCifica-
meute e .constitucionalmente pelo Congresso. (Apoiadios da nii-
noria .) 

Leiam os 'que a:inda te'em 'duvidas a carta de 24 de fevereiro, 
art. 6º § 2º ·e art. 34, n. 21, combinado~ com o a;t't. 2° d·as dis-
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posições .transi torias. E não ha necessidade rd.e irritarem-ae os es-
crupulos constitucionalistas dos que podem ver na interv·enção 
do Congresso uma invasão, para util'isar o termo da época, ou um 
attentad-0 á autonomia dos estados . 

A doutrina de que a Uni·ão ·Pôde inter.vir nos estados para 
manter 'ª Lórma rnpublicana fed·erativa não é uma novidaide e 
menos um 'paradoxo ·em materia de ·direito constitucional. 

Semelhante ·doutrina deco-rre logicamente e naturalmente c'lo.s 
títulos U •e HI da Constituição, ·combinados com o art. 6º, n., ll. 

Não é ne·nhum absurdo a hypothese de que o estado pôde 
organi•sar-.se "sem resp eitar <0s princLpios constitucionaes da 
União", ·avt. 63. Uma vez verificado o facto, ·e não sendo caso de 
ser invocada a autoridade do poder judiciar.ia, que não conhece 
da organisação d·o poder pubHco nos estado.s, mas da questão de 
constltucioll'alidade in speúie - arts. 159 e 60 - é i·ndiscutivel a 
comp.etencia do Congr-esso para prover sobre a mater.ia - art. 
6° n. 2. 

E tal modo de entender e interpretar .a Constituição, além 
de apoiar-s1e sobre a clareza dos textos, tem, para corroboral-a, 
dispo.sição .posttlva 1 da constituição da Suissa, a:presentada sem-
Pl'e, em se tratando de organisação republicana, como cxcellente 
modelo. (Apoiados.) Alli a consütuição de 1874, art . 6°, consi-
gna o -p rincipio da inter.v:enção no intuito. de assegurar o exerci-
ci•o dos dir·eitos po{itkos com relação á fórma republicana repre-
sentativa ou d·emoçraüca e em üutros casos que se verificam a 
respeito do Rio Granide do Sul. (Apartes.) <Mas, uma vez acceHa 
a ·competencia do Congresso, perguntar-me-hão: - quaes 1os fa-
ctos que legitimam e justificam a 'intervençfuo? A ·este I'efilpeito, 
Sr . p·resi-dente·, devo fazer breves considerações. <Será este ·exa-
ctamente um dos pontos culminantes do d·eba:te, caso s·eja acceito 
o projecto pela Gamar.a. Mas, para não deixar de corresrpond·er á 
justa curiosidade Çlos que me ouv.em, lembrar·ei, de .par com o 
estado de de.sorganisação em que se acha o Rio Grande do Sul, füa-
gellado .pela guerra civil, o ·facto ·de não guardar a constituição 
daquelle es-t~ado os ·prindpios <0o·nstitucionaes da União. Não co-
nheço, ·em seus detalhes, a or'ganisação <política do Rio Grande. 
Mas, pelo que pud·e verificar, 1examin·ando a sua constituição, ella 
contraria os pr.incipi·os constituciollaes da União, attentando con-
tra as no.rmas da organisação republicana e ·em .pontos capita.;s. 

BFtsta dizer, para não tomar tempo á Camara, qui;! a const!-
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tuição d'aquelle estado não respeita o princ1p10 da divisão de po· 
d er es, concentrando quasi todas as attribuições do legislaUvo nas 
mãos do .presidsnte, que se considera chefe SU'Premo do estado. O 
Congresso dos representantes incumbe-se de decretar os impostos 
e fixar as despezas, de organisar o orçamento. Ao executivo ê que 
incumbe a funcção ele fazer leis. 

Mas <p erguntar-IDe-hão ainda: qual o meio prati<co de reali-
sar e~Eicazm.ente a intervenção? A esta interrogação, r esponde o 
projooto. O Cong.resso, por uma resolução, decretará o sitio e dt)-
tcrminará o processo s·egundo o qual o Estado deverá proc~der ã 
sua organisação. (Apartes.) Resta, neste ponto, uma unica obje-
cção. E' ·esta: . o p erigo, que pód·e resultar do facto, para a auto-
nomia dos estados. 

Sempre .fui <partidario, !Sr. presidente, da dout rin a autono-
mi·sta. No Congr e·sso Constituinte bati-me com esforço e dedica1:ã,r, 
por essa causa. 

Mas o principio da in·terv enção não destróc o outn princi•pio. 
(Apoiados.) O L.stuclo, csl:mclo organisado n'ls m olcl ·s da Consti-
tuição da R':publi ca, a União não póde intervir. Mas, dando-se o 
contrari·o, ou a U~lião iritm·vêm ou então não passa de uma phra-
se sonóra a Republica F ederativa. (Apoiados.) 

·E a este proposito chamo a attençãio da Carnara para a opinião 
ele um dós mais notaveis fundadores da União Americana, Hamll-
ton. 

No Ftederallista, ·elle sustenta qu e no regímen federaU.vo a in-
vasão é mais de r e-cei-ar, partindo do estado cantra a União do que 
Cle·sta contra aque'lle. Mas estejamos tranquillos . 

Não se trata agora de invasões, de atruqU'es á autonomia do 
Rio Grande. 

Trata-se de salvar a R epublica, .pondo termo a uma cri.se p-o. 
lí tica que ameaça a rração. (Apoiados.) 

A Gamara dispensar~me-·ha de justificar, desde já, em todas 
as suas p artEs, o projecto que tenho de submetter ao seu estudo e 
apreciação. Mjas sinto \Ilecessidade de explicar dos pontos que 
poderiam ser rece])idos com prevenção. 

O projecto cogita da nomeação de uma autoridade incumbida 
ele organisar o estado do Rio Grande, nos termos dos titulas 11 
e UI da Constituição. Essa a utoridad e será de nom eação do Po-
der EX:ecutivo, mas dependenter:nente da approvaçã-o do Senado. 



Não cr·eiam, po.rém, os .ami'gos do go:verno que .houve o provo· 
sito de fazer politica nesta questão. A aipprovação do Senado da-
rá aio cidadão escolhido maior autoridade e prestigio (apoiados 
da m.iri,onia), e .a •sua intervenção n·a -investidura daquella autori-
dade tem :per.feita explicação d·ea;nte da Constituição. Acl instCL1' 
do que succede com a nomeação dos di•p!omatas, .prefeito federal 
e membros dos tribunaes federass, o Senado póde intervir na es-
colha ·da autor.idade esp ecial, a que se :rerere o projecto. 

Lemhro ainda ·á Camara que a doutrina .do projecto encontra 
apoio, :além de ·outras constituições amerkanas, na da Republica 
dos Estaidos Unidos ·do Norte, art. 2°, secção 2•, n. 2 e ·da Repu-
blica Argentina, art. 86, '11. 5. 

Cogita ainda o projecto de uma eleição espeoial 'para uma jun-
ta de governo provisoriv, escolhida rpelas 'antigas camaras rnuni-
oipaes do Estado, chamadas a desempenhar semelhante funcção a 
exemp'lo da que lhes é commetüda pelo 1art. 59 da lei eleitoral 
n. 35 de 20 de janeiro de 1892. 

Essa eleição dar-se-ha ·durante o sitio. 
E como :parece *1bsurdo mandar pr.oceder a uma ·eleição es-

tando suspensas as g~Lrantias, urg.e exp:licar esta .parte •do proj,ecto. 
O sitio decre·tado pelo projecto 'Ilão se destina a s uspender ga-

rantias . Estas não e~ istem absolutamente no Rio Grande do ::>ul. 
Alli vi•olam.se top.os •os dir·eitos e 1suppr.imem-se todas .as li-

bevd.ades .impunemente ·e i•rresponsavelmente. 
A guerra ·civil não comporta a manutem.ção de giar.antias. De 

sor.te que o ·sitJio, tal como o decreta o projecto,. crêa para o Rio 
Grande um estad.o r·elativamentJe calmo, ·e, de :par com .a ;respon-
sabil'idade düs representantes do rpode·r publico, que ·estabelece, r es-
taura gara,nUas consqtuci.onaes necessarias á m31nutenção do voto. 
Não se fará, estou certo, uma eleição regular. Mas, com o '!}rocesso 
adaptado, e na situação daquene estado, conseguir-.se-ha uma es-
colha prov·eitosa ao Rio Grande, commettendo-l)le desde logo a no-
meação do seu governo . (Apartes.) 

Outros P·Dntos do proj-ecto, Sr. Pr.esid·ente, ·explfoarei quando 
elle vier a debate. F 11>rei todo o ·esforço por tra.duz'ir •fi.elmente o 
pensamento da opposição. Esta 'Ilão acredita que tenha encontrado 
a meLbor solução pan1. a crise. Não .consi·dera o pirojecto 1ern •condi-
ções de inaitacab:ilid!ad-e. iM1ais, como o que a preoccupa é a pacifü-
cação ·do Ri·o Gr.and·e, ·acoi·tauo p.elos ventos ·d.a Hivolução e sub-
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jecto para servir de base .ao seu estudo, .empenharH1o-se por me-
lhoT solução. (ApoilJJ([.v s dJa minOrict.) 

Seria um ·erro, talv.ez :mai.s, um cr:ime assistir 'º Corng.resso in-
differentemen·te á lucta •que incendeia o Rio Gran.d·e, devorando 
Yida.s preci.o.sa.s á causa da Republica e ·arruinan·do, mais .ainda, as 
finanças da União. (Apoiaclos ela rninor'ia.) 

A ·cau•sa do R·i·o Grand J é a causa da patriit (apoiaclos), · e a 
esta o que é mai•s prov•eitoso é a vaz, o :maior beneficio da civiliza-
ção . (Apoiciclos; niuito bem.) 

Qua.nto a mim, 'Sr. presi.d.ente, lembro ·apen·as que, Tiaquella 
formosa p.orção da •Republfoa, tantas vezes iUumürada pelo sol da 
gloria e .ou.de agova .se ·faz a no.ite ·da guerra civ.il, .1ucta .. se her.oi-
camcnte, desep·eradamente, mas em damnoso sacrifício da patria. 
(Apo.iacios .) Alli, os que combatem são todos brasileiros (apoiados) 

e ·Os que v·ençem, long·e ·d.e p.oder·em ce1ebrar as vfotor.i•as .alcan-
das, teem ·como supremo .d·ever ·chorar pelos que :nor.r.em, honrando 
a.s·sim os que luctam .até o derradeirn ins.tante p.ela causa .da Re-
pubUca. (Apoiados; muito bem.) 

.s r. presidente, estou certo do que a CamarJ. cumprirá prom-
ptamente e •nobrem·ente o seu dev·er. Não necessito de fazer ·a;p.pello 
ao· •seu p.atrfotislllo. L.embro •aipenas que o maior bem ·de que pôde 
gosar a RepubHca é a paz, e qu e a paz é a suprema aispiração de 
todo o paiz. (Apotiatbos; mwito bem, miiito bem,..) 

;F.ica sobre a mesa o •projecto elo Sr. Justfaüano ·cl·e Ser.pa. 
l ' ?~ 

O SR. VINH.AiEJS - ISr. Presidente, como a commdssão geral 
t rata exclusivam·en·te de um assumIJtO, e tendo eu de generalisar 
mirnhas · consider.ações •relaüvamente á questão do Rio Grand e do 
Sul, desisto da ·palavra, :aguar.dando .a .sessão ·Ordi•naríi•a pm"a ex-
pencl'e·r m inhas .i.d·éas. 

O 1sR. .AiNtFR1ISIO F1IALHO - .Sr. president<' .. sómente impelli.-
do pelo dev.er é que rpedi a palavra para tomar 1)arte nesta dis-
cnssão . 

.Serei breve, br·evi.ss~mo, em primeiro logar JJOl'qUe não quero 
tomar 0 :Precioso tempo dos Srs. ·deputados, e em s·egundo lagar 
porque não .sou orador. Direi, po•r conseguinte, 3i;Pen·as 1rnucas pa-
layras par:a justifi-car ·O projecto que v.ou apresentar. 
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Não digo, Sr. PresidE.nte, uma novidade a esta Gamara a.ffir-
mando que toda a guerra é um flagello, a.inda quando feita por 
povos ci-vilisados e conforme as regras da sciencia militar: ainda 
assim produz ella os mais funestos ,effeitos. 

Si ü;to se póde <l'i:':er em relaçãio a ·uma guerra r.egular, com 
mais forte razão se o póde affürma.r de uma guerra civil, porque 
é da natur·eza desta o encarniçamento da lucta, as vinganças par-
ciaes, exer cidas sempre que são encontrados os adversados mesmo 
fóra do campo da lucta; aprnvcita.m-se até as occasiões para se dar 
cabo de um inimigo p essoal. 

O Rio Grande do Sul é in fe lizmente um exemplo eloquente do 
que a.cabo ele ddzer. Vós todos sabeis, pelo que a imprensa tem dito, 
que naquelle estado se t eem praUcado os crimes mais horrorosos, 
e que as 'Paixões alli s e clesenvoiveram .por tal fórma que não ha 
ma.is garantia. possível n em mesmo para as :muiheres, quanto ma.is 
para os combatentes. 

Entretanto os factos teem demonstrado que a revolução tere 
ta. '. s els-mentes de ~id•a, é tifo pujante ·e forte que não 'POderá ser 
facil!llente dêbellada. ; até ten ho minhas duvidas, e duvidas muHo 
sérias a r espeite da sua derrota fi.nal por parte dos governistas. 

Estudando beu+ a questão, estud'ando os elementos em presen-
ça, •convencido .de que a lucta. pód:e continuar ainda por IIlluito 
tempo, e desejando corresponder a uma aspiração nadonal, que 
o ei:> si:T tambem destr, Gamara, a pacificação do Rio Grande do 
Sul, resolv.i - repito - -un;ioamente ·em cumprimento de um dev.e.r 
sagrado, propor pqr minha vez um meio que julgo ser o ma.is 
apropriado para cQ.·egar a este fim. 

O meio é extrjj;o,rdinarfo, como a Gamara verá, po.r que ·extra.-
ardina.rias sã.o as ckcumstandas, porque exitraor.dinarfo é o facto 
que tem por o.bjecto este projecto 'ele lei. 

'.Acham-se em. presença no Rio Grande do Sul. de u.m la.do, os 
governisrtas, de outro lado os federalistas. Os fed era.listas affirmam, 
dizem mesmo abertamente que não deporão as armas emquanto 
for rrr: c ov: ;-nadC3 pele Dr. Julio de Ca.stilhos, que é e presidenl(3 
legal do ,Estado; ,e1les o affimna.m .e teem ·elementos, teem força 
bastante para sustentrur a sua proposição. 

Quem medirtar ,com calma sobre a natureza da lurta, sobre os 
seus antecedentes, sobr·e os elementos em acção e sobre as vaJnta-
gens até hoje alcrunçadas pelos Tevolucionarios, contra os governis-
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tas, não poderá :por um só instante duvidar de que os fed êralistas 
permanecerão firmes no pro•posito de nã;o se desarmarem ;:>erante 
os governistas, porque julgam-se com forças para os vencer. 

Sendo .assim, de duas urna: ou o presidente ·do estado aban-
dona o podo-, ou a lucta cmntinuará ma·is encarniçada do que nunca. 

A questão a resolvier é esta: si qaerernos ·ou não pacificar o 
Thio Grande do Sul; ·e como qu .;m quer os fins quer os meios, o 
unko mei·o que se póde em:pregar para .tleS'armar os fe.deralistas é 
ti esarruar o governo que os opprime, qae os obri'gou a pegar gm 
armas. 

O meio pratico para chegar a este resultado creio .que está in-
dicado na Constituição. 

V. Ex. sabe que, pelo estado ele sitio. o governador de um es-
tado cessa de funcciionar como tal, é substituído por um .poder re-
rpresentante da Umiiãio. Mas, como uma vez cessado o estado ·de si-
tio, o governador legal deve voltar á sua cadeira para 1~2assumir 

o poder, n estas condições a lucta recomeçari·a no Rio Grande do 
Sul, a declaração do estado de sitio por um tempo mais certo d.o 
que o •prazo de governo do Dr. Castilhos não satisfaria ao fim que 
elevemos ter em vista. Por isso, proponho que o estado de s-itio seja 
deçlarado po.r cinco annos . 

Tão longo estado de sitio •Poderá parecer Ui'l horror; mas re-
pito que .as paixões que se desenvolveram no Rio Grande estão por 
tal fórrna des encadeadas, que não creio que antes ·do período de 
cinco annos possa hav.er paz na familia rio-grandense. 

O Congresso, Sr. presicle.nte, t erá de deoidlr entre a continua-
ção da luita Q'll ·d .estabe1ecimento ·do .estado de S"itio., obrigando assim 
o Sr. CaistHhos a largar o ,poder. Mas não me limito, no meu pro-
jecto, a indicar simplesmente esta m edida. 

Seguindo exemplos da histol'ia, lembro que, LJ.Uando Roma pre-
cisou em ·certa occasião de um dictador, foi buscar Cincinato. 

Julgo qu e podemos indicar o nome de um homem que está na 
altura da mi·ssão de que desejo que seja investido. Refiro-me a um 
genoeirail •que te>m •exoel1entes precedentes, que é .amigo da sua classe, 
que é m esmo homem .da confüança do Vice-Presidente ela Repu-
1blfo.a; md·ependente pol'q'lle .é TÍCO, POSSU todas as •COildiÇÕOO de 
idoneid.ade para bem de,sempenhar esta missão; .finalmente quei 
acaba. ele dar uma prova decisiv.a ela sua b-ombrii!a.de, pelas condi-
ções que apresentou ao Vice-Presidente da Republica quando ·es-t.§1 
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o chamou 'para mi1J1istiro. Elle preferiu rejeitar o logar de ministro 
a acceital-o sem a independenci·a que ju1ga dever ter. O general 
que indico está, pois, nas condições de exercer o cargo de dictador, 
como se verá do 'Projecto que vou ler. E' o contra-almirante D. Car-
'los 1Balthazar da iSilV'eiTa. 

Terminando estas breves considerações, Sr. presi·dente, declaro 
que não consultei pessoa alguma acerca deste projecto de leii; cum-
pro aipcnas um dever apresentando-o porque só assim fi carei com 
a mi-nh!a consciencia 1Jr·anquil1a com relação á guerra civH. no Rio 
Grande do Sul. 

Fica sobre a mesa o seguiu te projecto : 
O Congresso Nacional: 

Considerando que os .interesses da Reipublica impõem a nec: s-
sidade de pôr-se um termo á gu ~rra civil que ensanguenta o sólo 
do Rio Grande do Sul; 

Considrrando que, pela intensidade profunda dos odios desper-
tados por essa ~ucta Jlratridda, a calma dos espiritos, o arrefeci-
mento ,<]ais paixões. a confia'Ilça na 1ei ,e 1J1as autori-d'll:des ,constituídas 
só poderão torni-a.T-se uma a:eal!td,aide lllO !fim de um longo es·paço de 
tempo; 

Considerando que só o lmperio de uma vontade unica e bem 
intencionada, subordinaida unicamente á vontada geral da nação, 
manifestada pelo Oongresso Nacional, póde produzir essa aLmejaida 
realidade: 

.Amt. 1.° Fi-ciµ. d·eclarai!lo o estai!lo ,a,e sitio ·em todo 10 Estado do 
!Rio Grande do ,Sul, JPor espaço d·e clnco aD!llos, a ccmta;r ,da data 
desta lei. 

Art. 2.º E' nomeado di,otador do Estado do Rio GI'ainde do 
Sul, por esipaço de cinco annos, a contar da data desta l ei, com to-
dos os poderes civis e militares, ficando subordíuado, no exerclcio 
de suas funcçõei;, perante o Congresso Nacional, o contra-almirante 
Balthazar da Silveira. 

;A.ir:t. 3.0 O dieta.dor nomeará., imm.edâatamente depois de sua 
investidura, o seu successor eventual para os caGos de falta e im-
pedimento. 

Art. 4. 0 O governo federal mandará, immediatamente depois 
da promulgação desta lei, r etirar do estado do Tuio Grande do Sul 
todos os corpos d.e Unha 1que alli se achavam n'O dia 17 de Junho do 
anno passado, substituiudo-os pela força absolutamente indispen-
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savel á manutenção da ordem e trainquillidade_ e não podendo tran-
sferir para a gu,arnição daquelle estado, durante o estado d'e sitio. 
nenhum dos offüciaes que faziam parte dos corpos substttuidoE 
salvo cm virtude de pro-posta do dictador. 

§ 1.º Serão conservados excepcionalmente 11;i, fronteira os cor-
pos de cavallari a indispensaveis á sua seguran~a. 

§ 2. 0 O estacionamento ou distribuição da força .de guarniçãc 
e de observação á fronteira, bem como a substituição, mudança ou 
trasfere>ncia dos respectivos commandantes e offüciaes, só se .fará 
em virtude. d'e proposta do dictador. 

Art. 5.0 O dictador pode:i<á organizar corpos de milicia ou. 
guarda cívica e licenciar os existen tes. 

O dictador nomeará uma commissão, que será por elle presi. 
-dida, para examinar a.s reclamações que forem feitas em conse· 
-quencia dos prejuizos materiaes causados pela rnvolução, e do re-
sultado final dos trabalhos da commissão dar(L conta detalhad . 
ao Congresso Nacional, propondo os alvitres qu e lhe parecerem d ~ 

justiça . 
Sala das sessõ€s da Camara dos Deputado3, 19 ele Maio cle 

1893. - A nfr-isio Fia/.ho . 

O Sn. PR"SIDEXTE - Dos oradores inscriptos alguns occupararo Questão de or-
a tribuna, outros d esistiram da palana para qunndo se der qual- dem 
qu'r materia á discussão. 

Vi erain á mesa tres projectos dos Srs . MorEira da Silva, An -
frisio Fialho e Justiniano de Serpa. 

Entendo que a commissão tendo de acceita!' um dos projecto~ 

como base para sua deliberação, deve-se estabelecer, para esta es-
colha, a ord em na precedencia, na al}resentação ou escolhendo 
dentre os tres um, a juizo da commissão geral. Creio que .i;ste é o 
·m elhor alvitre para que os trabalhos da commissão produzam ef-
feitos praticas. 

o .SR. BELLA R::\IT:-1 0 DE MEXllOCi:~'-' (pelei onlem) -:- Requeiro a 
V. Ex. que se digne consultar á Camara si póde dar preferencia, 
para o estudo, ao projecto apresentado pelo nobre deputado, .o Sr. 
Justin iano de Serpa. 

O SR. ZAMA - Sr. presidente, antes de qualquer deliberação 
da Oamara a r espeito do r equ erimento feito pelo companheiro de 
bancada, tenho necessidade de uma explicação de V. Ex. 'Ou da 
·Camara. . _ p t · 
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Acceito o alvitre de tomar por base de estudo qualquer dn 
· r ojecto,s apreserita~os . A Camara continuará ou não, como hoje, 
em comm:lssão geral, afim de r .:solver esse a15sumpto. 

O Sn DEMETRIO RrnErno - De accordo com a mi·nha indicação. 
ALGUNS Sns. DEPUTADOS - Nã:o, senhor. 
O SR. ZAMA - Pergunto a V. Ex. si, resolvendo a CamaTa que 

sirva de base para estud-o este ou aquelle projecto, continuamos ou 
Lão em commissão geral até r esolver a questão que nos trouxe aqui 
hoje. 

Entendo. que não podemos deixar de. continuar J:'ID commissão 
geral até á solução final (Apoiacios.) 

Não presumo que tenhamos achado melhor meio e mais per-
ieito de resolver a questão . 

Quando lembramos -a idéa de uma commissãa geral foi na hy-
·l>Othesc muito possivel de que a maioria, reuni:ndo-se e deliberaindo 
~ntre si, de accôrdo com o governo, podesse orientar-nos e encami-
nhar-nos melhor ·do que o .estamos até hoje. 

Não queremos s;não achar o meio seguro para uma solução 
inal. 

ISi a maioria nos offerecer este Il'.-~io abraçai-a-hemos cordial-
mente. 

Ella tem de reunir-se hoje á noute, naturalmente estudará a 
questão, e, si hoje não nos apresenta um alvitre, poderá fazei-o na 
:sessão de amanhã. 

Portanto, formulo a questão: resolvido -que seja pela Camara 
que eEte ou aquelle projecto sirva de hase -de é.studo, co:ntinuare--• 
mos em cammi·ssão geral até ·á solução -deste negocio? 

VOZES - Não ha duv.ida. 
O •Sn. ZAMA - Esta questão é a q·ue desejo ver ventiilada, afi.m 

de que não 15urjam novos obstaculos para a s-olução deste assumpto, 
n SR. ARTHUR :j'tIOS (pela oriLem) - Sr. presi-dente, parece 

qu1l o honrado deputado pela Bahia, conhecedor como é do r egi-
mento e das p'raticas parlamentares, não póde ter por um só ins-
tamte duV'1da sobre a solução da questão que S. Ex. apresentou. 

A Camara., em virtude do r equerimento aipresentado pelo il-
ltrstre representante- do Rio Grande do Sul, del!berou funccionar 
hoje como commissãp .geral para o f.im especial de estudar a ques-
t ãB relativa áquene estado e propor um alvitre -a seguior. 
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D!v·eooos .alvitr.es já foram propostos, mas prete11d-e S. Ex. 
que, •apez:a:r -0.i so, oontin.u·e a Camara a funccii-0naT co•nH> com-
mi•ssãio geral . 

·Pe:r-gu ·11to: Qual o resul'tad·o ,pratico des-sa de1'i.bmação? A Ca-
mara como cCJ.mmissão .geral pód•e dar uma soiução d·eünitiva so-
br·e a maiteria ·! 

Não, só põd·e d elibema.r definiti-v•amente so.bre a .materfa, a Ca-
mara, não oJn<Stituj.da <8flll co.mmissão ger al, mas furnooi.on.ando -0omo 
Poder Leg;i.sh1biv·o. (Muitos apoiaroos . ) 

'E, -assim .mesmo, 'ª C:amara não d·ará, 1lJ3. questã.o, a soluçãD 
ünal, porque ·ella .dependerá ad·n·da do vobo do Sen.ado ( apoiados); 
par.a o Senado será .enviada a resolução que a 0aIDJa;ra .toman-. 

Por ·eomsegu•iinte, ·está cla.ro que a coDllIIlissão !;'era! ha d.e f'ln-
dar hoj.e, .salv·o si novo requ eri·mento suif'g'Í:r para uma nova sessão 
(ni~titos a.pu'iaàos); tanto rnai<s quainto o h-0nrado leia.der da oppo-
s•ição já pro.poz 'que, entr e as pr·o.postas o~foreci.a.a.s á OOIJ;Si·d.e:ração 
da c-0·mmissãio, um:a fos'Hl ,pwei'erida para servir d·e baise para o 
estudo da que.:;;tã-0. 

O ,tramite a seguir é este: o proj ecto enviado á Oa.mara terá 
o destiTuo :regiillentail destinaido a todos os projeotos. 

E' oesta a crrünha opinião, I>edi•ndo desoulI>a á OamaTa de ter 
abusaid'o doa sua attençã-0 por aJgum tempo. (Não ap:>i<Ldos.) 

VozEs - Muito b'em! muito bem! 
O SR. DEIMWI'RIO ·RIBEIRO (p ela ordeni) - S·r. ipiresidente, 

este novo d·e·ba.t e vem ·a:in.da . . mais uma vez, mostrair a Tiazão que 
eu Unha par·:i que foss e additaid.a ao Tegimento commum uma dfa-
posiição &obre uma nov.a hypothese de reunião conj•uneta das . du·as 
cama.ras, para fazeI· respeitar a 'Constituição,. (Apartes.) 

Já co.gitava de todos estes <embaraços regimentaies, qu.e estão 
abaixo doo inteiresses nacionaes l!JESte mo.me.nto. (Apoiadas e nã9 
a.poiacios) . · 

Já cogi·tava d:a íJ:r-eoccupação de leva11 se para o terreno parti-
dairi•o uma questão que ciolloquei aoi.ma d·este terr.eno, que col1oquei 
ao Lado .aa Constit-uiçã-0 da fü;.p1ublica. (Apoiaclos.) 

·Quwn d·o ·p·r·ete·nd•i .qu e os m eus ·dignCJ.s collegas aceeibassem a 
minha fodioação, era ju·sibam ente ,para ev itwr as delongas dos pro-
cessos ordümrios do r.egimento, .era justa.mente para subordÍ!llar-me 
ao .pCJ.nt-0 de vista d.e que estamos d·eante d·e uma questã-0 que 
exige solução raplda, immediata -e prompta; era justam-ente por-
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que, prestando homenagem a todos 'ºs representantes da nação, 
eu tinha a ·certeza· de que todos elles já têm uma opinião feita 
sobr.e .as negocios do Rl·o Grand.e e qu-e, portanto, em uma reunião 
das duas Cama1'as, em Congresso Nacional, na phrase da Consti-
tuição, poderiamas, por uma resolução terminante e patr:i.obica., 
fazer a paz, respeitar a Ooonstituição, man.teT illesa a honra da 
familia rio-grandense. <Muito bern.) 

Eis por qua propuz aqui aqueHa indicação d.a fusão das ca. 
iua.-as e. si me fosse permittido voltar a este ponto, sol'icitaria 
dos meus coiic-g.a,s que ireconsiderassem o seu voto e que a ap. 
provassem . 

Elia ence.r.i·a o proce.:;.oo mais patriGtico nes e momento, po1· 
i,t;r o quõ off.,.recv solução mai-.> rapida á in.adiavel queotão na. 
Lion<t.'.. ( .d.poia.dos . ) 

Iv1as, desde que se recu3ou a r eunião conjuncta, a commissão 
g.,1,al pouco de util p.:id&rá r&solv&r, e, neste ponto, acho muito 
correcta a oi;iinião do illus trc l'&pre3&n tante da Bahia. 

E de facto estaria irrevogavelmente perdkla a minha in·icia-
tiva, si não me foss,e licito oppôr ainda embargos á vontade dos 
que preteTudem inutili·sar um esfo.r90 digno. Não, senho~·es repre-
sentantes. não sahiremos daqui, não suspenderemos os trabalho·s da 
commissào geral, sem uma justificativa; e, em caso algum, não 
os suspe·nderemos ii+definidamente, sem um resultad·o pratico. 

Bem sei que os nobres deputrudos que rep1resentam a maioria 
aind·a nada fizeTam, apeza.r do exemplo de outros que fazem parte 
da minoria e que, em nome da sua respoosabilidade individuaJ, 
suggeriram diversas soluções . (Ll poiados.) 

Esta drcumst~moi·a precisa ser explicada. E' pre-0iso que sai-
bamos quem é que está liazendo disto questão ,p·artid:aria. (Apoiaàos, 
ap-prtes.) Os representantes da m1noria, uns por iniciativa pro. 
p.üa, outros em nopie collectivo, já trouxer-am o oonorurso do seu 
talento e da sua palavra; mas nem o leaàer, nem os represen-
tantes da maioria, nem os seus memJ}ros, TeP'!'esentant-es do Rio 
Grande do Sul, dis~ram ai1J1d.a o que entendem sobre esta questão. 

Senho·res, desejm·fa ver este Congresso ·la:boTand-o em um p.en. 
sarnento commum, porque a obra é da pabria. (ApOiaàos; muito 
bem.) 

O SR. MoR.\ES BARRos - Nomeiem-os uma commissão especial 
que apresente o seµ pair-ecer amanhã mesmo, si fÔT ;pos.&ivel. 
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o SR. EPITACIO PESSOA - E' ma;is ·uma de1ongia; nvüs uma 
pro tela ção . 

O SR. DEMETRIO RrnErno - E é considerando a i.mportancia 
que pôde ter uma suggestão, uma indicação trazida pelos rep·re-
sen.t!!Jntes .da v·oota:d·e do g•ove'l'no, pelos ·r e.presenta;ntes da von-
tade da maiioria ,qu e eu des·ej.ava que es<ta commissão proseguisse, 
sinão hoje . . attendendo ao carusaço que póde já estar invadindo o 
a!!Jimo d·os r epresentantes da Tuação, ao menos amanhã, a.fim d·e 
ouvirmos a palavra do govc.rno. 

E' natural, é justo ponderar os alvitres de uma e outra 
banc!!Jda, mas a ·opinião do governo é ta.mbem indispensavel. 

Urge que elle fall e, para não a inferirmos de seu silencio ou 
de sua criminosa conducta. 

E' bem possivel que da combinação de todoo -os alvitres tenha-
m-os uma solução commum, que satisfaça a todas as conveniencias. 

UM Su. DEP '!'ADO - Mas 1isso demora a solução da questão. 
O .SR. DIDMETRIO RrnEmo ~ O nobr·e deputad•o ·compr.ehende que, 

acceita· a solução em commissão g·eral ... ( Tro,-:;am,-se apartes.) 
Quero dizer, si accordar.mos aqui na commissã-o. geral, natural-

m ente desapparecerão as difficuld!!Jdes decon"entes ·do regimento, 
porque o proj.ecto que aqui acceitarmos passará nas sessões ordina-
1rias sem delong!IJS ou dis•cussões dnuteis. 

Basta de protellações. E' preciso que os nobres collegas ccm-
prehendam que não é pequena a nossa responsabilidade. 

Estamos aqui para deliberar em nome da nação, e entretanto 
ella nos vê ine rtes ante o espectacul o de uma guerra fr.a.tricid a. de-
claraida pelo .Executivo. que para tanto não tem competencia, porém 
que arbitrar·iamente dispõe dos r ecursos do Thesouro e das forças 
federaie.s para supplantar nossos compatriotas. 

Temos certeza . plena, cer teza plena, repito, .fntencionalmente, 
qu'e ha pr.ofun.da commoção interna no seio do povo rio-grand ense. 

O nosso dever constitucionalmente dpfinido é, po.rtanto, attrn-
der immcdiatamente a esse incidente, eliminando a causa qu 0 o 
produz. 

E' mais que uma commoção interna; é o assassinato organisado 
sob a inspecção do governo e entretanto a !ucta continúa. sem que, 
ao menos, tomemos a deJ.iberação de recommendar ao Vice-Presi-
dente da Republica a urgencia de suspell'der essas hostilidades 
sanguinolentas. (ApoiMtos.) 
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Grave é a nossa responsabilidade, senhores, e quero confiar no 
criterio -dos representantes da mai·oria, que ainda hontem não se 
julgavam abatidos ou amesquinhados incluindo-me na lista dos 
seus. 

Eu que, r ealmente, não fui annexar-me a ella, mas que com 
outros constitui o nucleo que, desde o tempo da constituinte, se veio 
desenvolvendo, para formar gradativamente essa mesma maioria, 
que velou, mais tarde," em novembro de 1891, pela Constituição e 
que jámais deverá pr:ifanal-a. (Apoiados.) 

.Senhor es, a minha obrigação, ·como representante da nação , 
como brazileiro, como filho ·do1 .Rio Grande do Sul, é concorrer p~_ra 

que se liquide quanto antes ·este assumpto. Urge deliberar. Mas nã) 
vedes que ahi passa .uma procissão de luto e de 1:lox?! 

Ella perturba-me o espírito. Fere-me fundo a alma republicana. 
De um lado, physionomdas que estampam a eloquencia lancinante 
da fome e do soffrimento angustioso. São mulher·es, que supplicam 
a subsi•stencia, exclamando: Ião temos recursos, porque os nossos 
maridos e nossos filh9s, nossos paes e nossos irmãos partiram para 
as giierras (applausos·), em defesa da liberdade e aguardamos qu~ 
a revolução nol-oo .rei;;titua, ·aos nossos Jares, á nossa socied.ad·e, i 
nossa vida, ao nosso amor. . . (A.pplausos i·u.idosos cobrem a voz ãr; 
orador.) 

De o•utro lado, rio-grandenses que se batem e mor.r.em na pe-
le.i<i.· São os veteranos da Republica, veteranos da liberd~"de, da hon-
ra e ·defesa nacional, que succumbem. (A.pplausos.) 

Rebeldes! Mas um sem numero desses rebeldes que o marechal 
q1:er esmagar vem de longe, .enchendo paginas brilhantes de nossa 
1'.istoria e enaltecendo a farda do soldad·o brazileiro, qu·~ -tar:;bem 
~rnde dos hombros dq marechal Vice-Presidente. (Novos ap;;lau~os 
na., galerias.) 

Mas, a responsabilidade dos nobres depuW,dos lhes traz, m.ais 
qu.e a mim, obrigaçõe& inilludiveis e imperiosas, porquanto, no mo-
mento em que se sentir ou se souber que já .não ha aqui quem se 
honre ·eil'l cumprir os deveres de representante da nação, nesse mo-
mento talvez que eu não occupe mais aqui esta cad.eira e que 1-á ao 
la.do de meus irmãos que morrem eu já esteja batalhando pela 
Republica, indo como elles, até á morte, em defeza .da autonomia e 
das liberdll;des de minha terra. ( A.pplausos.) 
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o SR. JACQUES OURIQUE - E garanto que V. Ex. não irá só. 
{Apoiad:os. Bravos e patmas, nas gaie"riaS.) 

O SR. DEMETRIO RIBEIRO - Sr. presidente, não posso perm1ttir 
q.ue ninguem, e n1ingu,em ·at:r-eveu-se a ped-ir-me que eu s-opitasse ~ · 

m>inhas paJav•ras em no,í:ne -do patriotiismo,""pcirque ·SÓ .em nome do 
patriotismo é .que faUo. 

E seria extraorfünario que em nome do patriotismo ~u -sepultas-
se as minhas -opin·iões, quafülo não veio ninguem l·evanfa:r:~se para, 
em nmne do patrioüsmo, pediiT ao Sr. Presidente da Republfoã ' qi:ie 
ponha termo aos seus -cr'N.1les, ·em bem da obrá '.T.epublicana ·que 
S. Ex. talvez ainda não tenha comprehendid-o, mas que nós temos o 
dever de zel"ar, porque é obra nossa, l}orque é obra ·da Constituinte. 
(Muito bem.) 

o SR. BELLARMINO MENDONÇA. - Já temos pedido isso mu"itais 
-;vezes. . .... -.-· 

O SR. DEMETRIO · R:rn'Emo - P9is bem, nestas condições, o que 
·desejo é ver terminada a campanha do Rio Grande do -Sul, que não 
·é, Sr. Presidente, como se disse hontem aqui, o Rio Grande do 
Sul füvidid·o ·em duas·· -metades, mas o Brasil, coordenado pela mão 
criminosa do S·r. PresidEJnte da Republica e por S. Ex. jogado 

·sobre 0 Estado, que é_ a vanguarda da integridade da i>atri-a, e 
que abriu a S. Ex. as portas do ítamaraty. (Bravos e palmas na.!' 
galerias. ) Ha, sim, rio-grandenses que se transviam do dever de 
1uctar pela autonomia ·de sua terra, que a .sacrificam criminosa-
mente, mas esses são apenas d·ominados pela vontade do Chefe da 
Nação. - · 

Foi elle, foi 0 Poder Executivo quem interveio na organização 
•definitiva ·do Rio Grand.e, perturbando a v ida daquelle Estado . 
(ApoiacZos .) 

Tod•os vós sois testemunhas de que se. ia reunir tno Rio -Gran. 
<le uma assembléa convencional oom amplos poderes para dizer 
sobre o que devia subsistir d·epois da r-evolução de 12 <le Nov·em 
bro, dessa revolução que', t'endo os mesmos intuitos, entretanto, 
não era filha da revolução de 23 de Novembro. (Muito bem.) 

Vós todos podeis ~ttestar que foi essa intervenção, hoje con· 
fessada per.o proprio poder que a praticou, que foi interromper no 
·dia 17 de Junho uma eleição .à· ·que se ·devia ·proceder no d·ia 21. 
de sorte que, .dentro cl!i quatro dias, te.riamos eleito a convenção 
que devia deddir se manteríamos a ohra que aJ).i . se ·chama Con-
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.stituição do Ri·o Grand·e, mas que é a mais es&andalosa defrau-
dação d~ d·outrina republicana organica em __ que se quiz baseal-a, 
ou se deVJiamos manteT a Constituição ·de~retada pelo Dr. Barros 

Cassal, no Governo do General Barreto Leite,. esse General a quem 
·esta Assembléa e o Senado saudaram no dia da r estauração das 
suas sessões,_ ou ainda, se conviria mats que se ·elaborasse uma-

Constituição nova. 
Era esta a situação -politica em torno -da qual se conglobavam~ 

embora divididos por dissensões ilnternas de -origem remota, por 
crimes de longa data, os homens do Rio Grand·e do Sul. E, depois, 
de ,oT'ganizado -o Estado, eu, se fosse um v·encido, continuaria pelos 
meios regulares na defesa das minhas idéas, sub_or·dinamlo-me á 
opinião -dos meus concidadãos, assim ·como os -outr.os ficariam oom 

a responsabilidade do seu triurnpho. (Muito b.em . ) Mas o que ne-
·nhum homem ·do ·Ri Grande aceita, venha- ene d•os arraiaes do 
velho conservatorismo que .era no tempo d-0 -Imperio o unico ele-
mento retrogrado a.Ili ex,istente, ou tenha a responsabilidade <da 
propaganda Tepliblicana; o ·que não p·odemos admittir alH é essa. 
tutela igTuobü..po.,i· melo da qual se querem elevar os mediceres que 
.não deram provas nem -do seu merecimento pessoal, nem de ·compre-
hensão republicana. (Muito bem; muito bern. )_ 

.Sr. Presidente, vou terminar, e te.rminare_i reproduzindo pala-. 
vras que hontem proferi: 

Como· disse, tenho certeza p~en!l: :de que a solução existe na. 
propria Oo·nst:ituiçã:o, mas .esta solução preciza ser -dada com ur-

gencia. (Apoiaàos . ) E esta assembléa, visj:o . como tem necessidade 
material de repouso, em tod0 o caso, não deve retirar-se daqui sem 
dizer quê vê com pez~r que -0 Poder Executivo.ateiou a lucta fra-
tricida, fazendo-se parte em urna guerra em que a Constituição· 
da •Republica ih~ prqhibfa ·essa fu~cção. (Applausos.) 

foto pôde justifi.car de certo modo a nossa deLon-ga no estudo· 
da solução que sati.sfaça .. aios interesses de t:od.os; isto põa.e permit-
tir-nos tempo para que alguns Deputados estudem o aissumpto; mas, 
sem e.sta -declaração, quase podemos dizer que o Congr-esso está 
colloca11Jdo-.se abaíxo dé suas funcções legaes. (Bravos e repetidos 

appl_aiisos.) 
Existe a grn;rra civil; · disse' o Vice-Presidente em sua men-

sagem_. l<'ere-se medonha lucta fratricida, 'sabé'-·o a Camara, agora 
reunida em commissão geral exactamente para meditar e resolver-
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.a mais grav·e das questões da actualidade. Estamo~ em pleno uso 
de u10ssas attribuições, porque a Camara, deste hontem, está pie--
namente constituída, tem direcção eleita e commissões .nomead_as, 
e entretanto vamos dar por terminada essa sessão sem nada ha-
-ver decidido. Não! isso não é possível. 

Deputados ha que precizaJID d·e tempo para estudar um assum-
pto já sobejamente conhecido! Pois bem, que lhês seja permittido 
esse tempo. Nós é que não sahiremos daqui sem -deixar as nossas 
impressões •e>Dl fa:ce <l·essa v-ia d-oi.o.rosa que percOT·re a r ev·olução, 
alimentada pelo Governo do Rio Grainode do Sul. 

Acaso ha alguem aihi que desconheça o esrorço titanico do 
.Sr. Vice-.Preslid·ente da [RJepublica, as r>rovidencias recentes de· 
S. Ex. para t erminar a guerra pelo esmagamento do Rio Grande 
do Sul ? (Apoiados.) 

Ahi estão os t elegrammas a dizer que S. Ex . tem cor.respon--
dencia incessante e immediata pelo Telegrapho com os seus chefes 
mil!tares no Rio Gr.ande do Sul e que S. Ex. manobra e põe em 
exercício todos os .recursos de sua ta!Ctica. (Apoiados,) 

O SR. AMERICO LUIZ - •E ·não leva a guerra mais longe por-
que tem medo de tirar a força da Capital. 

O SR. DEMETRIO RrnEmo - Terminando, proporei uma reso-
lução que verbalmente vou redigir. 

Em face dos d ebates hoj e entretidos nesta assembléa, a Ca-
mara dos Deputados, constituída em commissão geral, resolve con-
ti<nuar amanhã o seu estudo, .ainda em commissão geral, e fazer 
inserir na acta uma d·eclaração de desgosto profundo, por ver 
ainda proseguir no Rio Grande do Sul a guerra civil mantida 
peJ.o Poder Executivo. (Muitos apoiados . ) 

Vo'ZES -:-- Muito bem. 
(Das galerias irrompe1n prolongadas salvas de palmas. ) 

O SR. FRANCISCO GLYCERIO - Reconheço bem as diffi-
culdades que me cercam quando tenho até certo ponto de oontra-
riar as vistas e os sentimentos do illustre representante do Rio 
Grande, mas a responsabilidade que cabe tanto á opposição como 
á maioria da Camara na solução deste 1negocio . .. 

O SR. ElPJTACIO PESSOA - Mais a esta do que âquella pela 
responsabilidade do Governo. 
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o SR . FRAl\CISCO GLYCERIO - No r egimen actual não temos 
responsabilidade do Governo. 

V AlUOS SRS. DEPUTADOS dão apartes. 
o SR. FRANCISCO GLYCERIO - P eço a V. Ex. que m e auxilie 

e aos m eus honrados collegas na manutenção da calma neceasari·a 
para a discussão. 

Uma observação da opposição r ecebeu uma resposta minha. 
Declaro que responderei ás interjecções dos meus collegas, mas 
é preciso que não se estabeleça desde já o estado de sitio. 

(Trocam-se diversos apartes. ) 
Não trato do estado de sitio. O que me desagradou foi i.1ma 

certa manifestação de opposição ás minhas palavr as . 

Tenham paciencia, nós estamos deliberaJildo, e appello para 
os nobres Deputados, que teem tanto dever como eu de manter 
o decoro e a ci r cumspecção desta Camara. 

('l.'rocwm-se aa.7orosos apartes .) 
O SR . MoRAES BARROS - A,prendamos a ouvir. 
O SR . PRESIDENTE - P eço aos nobres Deputados que deixem o 

orador proseguir . 
1 

o SR. FRAXCISCO GLYCERTO -Se comecei declarando que ach'l.va 
difficii a minha posição, depois de ouvir o nobre Deputado pelu 
Rio Grande. cujas maguas respeito, como não hei de reconhecer 
que o publico póde intervir nesta questão ? Quando a Camara deli-
bera ninguem pó de intervir nos debates; esta é a questão. 

Sei, bem. Qual o Governo que tem popula ridade ? Qual a r e-
vo lu ção que não tem sympathias·? Não estranho isto, sinto mes· 
mo não dar o m eu voto já e já em fav.o r das propostas em dis-
<:ussão ; mas não o posso fazer sem estudo. 

Tudo quanto a commissão tem pedido nós votamos. (Apartes.) 
~fas, meu caro collega, acabo de convidar meus companheiros 

de bancada para uma reunião hoje á noite. Então os nobres Depu-
tados querem que tomemes sóbre o assumpto uma deliberação ra-
P1da? 

O Su. CoSTA J uNroR - Da opposição vieram tres .projectos . 
.O SR . EPITACIO P i;:ssoA - E stá enganado: da opposição foi só· 

mente um. (Trocam- se outros cipartes.) 
O SR. PRESIJJENTE - Peço aos nobres Depu tados que restabe-

leçam o silencio para o orador proseguir . 
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o SR. iFRANCISco GLYCERrn-- Não vejo o m-0tivo por que a 
maioria deve ser censurada . A opposição pediu o n-osso concurso 
para a discussão, nós demol-o. Mas nós não podemos ... 

(Trocam-se prolongados .e calorosos apartes.) 
O SR . PRESIDENTE - Si os nobres Deputados não ajudam a 

Mesa a gar antir a palavra ao orador, tenho necessidade de con-
vidar a commissão a levantar a sessãio. 

O SR. FRANCISCO GLICERIO - Nós estamos. res-olvendo assumpto 
sêrio. As propostas dos nobres Deputados são dignas do ;10sso es--
tudo, mas não s-0u obrigado a a;comp:mhal --os . 

Meu distincto collega pelo Rio Grande do Sul exa·1. ~ou-se, a.pai 
xc+nou-se e incendiou-·se no fogo do seu entnusiasmo . Acho isto 
mui to justificaveL 

Extranharia que S. Ex., occupando a tribuna para tratar dessa 
assumpto, não se apaixonasse violentamente, como 0 fez. Isto é 
de espe!'a.r dos seus sentimentos, dos traoos caracte11isticos de im-

petuosidad.e pelo torrão natal. 
Presto a S. Ex. as minhas homenagens de admiração e res-

peito. 
•Mas o que é mistér é que a maioria se reuna para estudar o 

assumpto; o que é mister é que aos sentimentos elevados de S. Ex., 
quando pretende erguer-se impetuosamente c-0ntra a inten.çãiJ do 
seu pensar, corresponda um a deliberação sensata, madura e séria, 
toma.da pelo Congr esso Nacional, para que tenha a efficienci.a pre-
cisa, afim de que sefa cumprida a sua resoluçãio . (Muito bem.) 

O Sn. ZAMA - Nisto, estamos de accôrdo. 
o SR . FRANCISCO GLY CERIO - Si os nobres Deputados quize-

rem elevar-se ao terreno das paixões incandescentes, então, em 
vez do desastre do Rio Grande, teremos um outro, muito m aior, 
bastante para, divi.dir o paiz. (Muito bem . Mitit0 bem.) 

Sr. Presidente, a acção do CO'ngr.esso Nacional,_ si fôr discre-
tamente .encaminhada, tem de se dirigir tambem contra o G-0ver-

nador do Rio Gmnde. républicano coberto de glorias. (Mui.tos 
apoiados . ) 

Não lhe devo nenhuma .attenção pessoal. além do reconheci-
mento qu e faço de seus serviços em r-elação á .propaganda que pre-
cedeu á proclamação da Republica. (Apoiados.) 

Sejam quaes forem as divergencias ela opinião nacional, seja 
qual fôr a situação em Que elle se acha collocado em frente das 
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sympa.thias despertadas pela causa revolucionaria, e vigorosamente 
sustEmtada pelo nobr e Deputado Sr . Demetrio, é preciso que diga 
tambem ao meu honrado amigo - o Governador -do R i·o Grande 
do Sul é um dos mais dignos, dos mais elevados, dos mais con-

vencidos e dos mais vigorosos republicanos . (Apoiados; muitt> 
bem; muito bem . ) 

o SR. DEMETRIO •RmEIRO - não toqiiei no nome aene. 
o SR. FRANCISCO GLYCERIO - Bem sei, mas já se tooou nelle . 
O SR. Z.AMA - O Sr. Castilhos não está em discussão. (Riso.} 
iÜ SR. FRANCISCO GLYCERIO - Com a intervenção do meu amigo 

consegui, por alguns instantes. despertar um certo enthusiasmo e 
algumas risadas a proposito. 

Porém não tenh-0 em vista apaixonar o debate, vejo as diffi-
culdades que me cercam, mas cumpro um dever que comsidero sa-
gr?.do . 

Voltando ã questão, direi que S. Ex. foi injusto, porque disse 
que cs regimentistas estavam procurando embaraçar a marcha da 
questão. quando ella estava superior ã chicana do Regimento. 

Mas nós não tt mos que obedecer a normas regulares, nós 
não podemos acceitar um acto legislativo. sinão revestido de toda 
a sol.emnidade legal, para que este act0 seja respeitado. 

A maioria vae reunir-se, devo declaral-o, para pensar sobre as 
propostas ora apresentadas. Não me comprometto a trazer nenhu-
ma solução, aguard::+va que a opposição trouxesse de.ntTo (la Gonsti-

t.uição qualquer alvitre para etncaminhar o caso do Rio Grande do 
Sul. 

o SR. DEllfETBIO RIBEIRO - Desde que V. Ex . admitte a hy-
pothese de uma solução constitucional, por que não a apresenta ? 

o SR. FR~\NCJSCO GLYCERIO - Desde que a opposição pediu 
para tratar desta q4estão, nós, em vez de faz.ermos a reunião h-0n-
tem adiamol-a para hoje . :Mas. dev0 dizer, não me compr:imetto 
jã, nem .por m im nem por meus collegas, a apresentar uma solução 
vorque tenho um certo desconsolo quando attendo para as soluções 
apresentadas pel-0s lllustr es collegas : todas ellBs trazem no seir 
boio a desol'ganizacão completa do Estado do Rio Grande do Sul 
e isto é inoonstiuci.omal. 1Não posso dar o meu voto a nenhuma 
solução. 

Mas, em summ11. o aue desejava Pra diri!'ir recipeitosamente 
ao meu oollega, representante do Rio Grande do Sul, o meu pro-
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testo. Não fazemos absolutamente chicana nesta questão . Si ti. 
vermos de negar o nosso voto ás medidas ag-0ra submettidas ao 
nosso juizo, fa.zemol-o francamente, directamente (apoiados) e 
então será porque 1não tenhamos chegado a um accôrdo; mas não 
porque haja -0 menor desejo de fazer politicagem. 

Por outra parte, declarou o nobre Deputado que queria ouvir 
a opinião do Governo sobre o assumpto. De mim não ouvirá S. Ex. 

essa opinião . Si o nobre Deputado quer a opinião da Camara, dal-a-
hei; porém, não sei por que se exige de mim a opinião elo Go-
verno, quamdo não represento o Governo. este regímen a maioria 
nada tem com o Governo . 

VOZES - Ora, ora .. ·. 
O .SR. BRAZILlO oos SA:\"TOS - Temos um reg.imen na C-Onsti-

tuição e outro na realidade. A maioria representa o Governo; é 
urna questã-0 de facto. 

o SR. FRANCISCO GLIOE,RIO - Si estou protestando contra o 
facto, isi estou dizendo que o Governo nada tem com a maioria. 
como é que os nobres Deputados querem fazer uma inversão? 

Sei já, Sr. Presidente, que o que se quer saber é a opinião 
do Governo . Mas é assim que s :; quer obte!· o noss'l concurso. 
(Apartes.) 

O SR. EPIT.A.CIO PESSOA - V . Ex. vive a repetir isso, como 
si fosse favo r que nos fizessem. 

o SR. FRANCISCO GLTCEHIO-Já disse que respeito a opinião d~ ' 
VV. EExs., mas querem ou não querem o nosso concurso? Não estou 
elevando o preço do nosso roncurso, aipenas alludo a elle. (Apartes). 

-Sr . Presidente, est-0u de accôrdo com o nobre Deputado pela 
Bahia. quando prestou seu assentimento ao nobre Deputado pelo 
R io Grande. A missão desta commissão geral fi.nda-se hoje e o 

projecto offerecid-0 á consideração da Casa será submettido á con-
sideração da Camara, quando reunida ordinariamente. 

O '3n. DEMETRIO RIBEIRO - Perdão; ainda a.mamhã estaremos 
Teunidos em comrnissão geral. 

O .Sn. F'1iANcrsco .Gr,LoEnrn-Esta sessão é producto da Camara. 
Quem proroga os seus ,poderes? 

O Sn . DEllIETRIO Rrm:rno - Kós, pelo Regiment:i, continuamos 
e:n cc:nmissão geral até terminar-se o assumpto. Si VY. EExs. 
não pretenclem apresrnt.ar indicação alguma, então dá-se a hypo-
these de cessar o debate, mas si pretendem, como acho qne deYem~ 
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pretf;nder indicar alguma cousa, ahi estará a razão para conti-
nuarlillOs amanhã .em commissão geral. O qu·e ·quero é evitar longas 
d·iscussões na sessão ordinaria. 

o SR. •FRANCISCO GLICERI0---41\l[as não acho i'sto regular. A:manhã 
o no·bre Dewutado fairá nova pro.posta par.a que a commissão geral se 

restabeleça. 
Sr. Presidente, o nobre Deputado pelo Rio Grande do Sul 

concluio as suas observações, faz end·o uma proposta, á qual peço 
licença para oppor-me. ·S. Ex. concluiu ·sua 1proposta com pala-
v.ras que redundarrn em uma censura á tntervenção do Governo 

da União na revolução d.o Rio Grande. Isto qu er dizer que faze-
mos ·Urna antecipação do nosso voto; é um pTejulg.amento da ques-
tão e nãJo posso <le modo nenhum viotair pela ind·icação do nobre 

Deputado. Acho que S. Ex . d·eve, em vez de irritar os animos 
na .solução desta questão, concorr.er para que façamos uma propos-
ta oollocada acima do.s \interesses, a qu.e chamarei - não .partida-

rlos, mas dos interesses revolucionarios ·do Ri.o Grandti do Sul. 
S. Ex. devia retfrar ·essa .proposta para que façamos amanhã 

nova commlssão ger lj.l. 
O SR. DEMETRIO RIBEIRO - Continuamos amanhã em commls· 

sã-O geral. 
S. Ex. pód·e expjioair este ·ponto, p-orque é um embaraç·o para 

votar-se, não votar ei a censura contida no Tequerimento. 
O Sn. ANKIBAL f ALcÃo - A Camara em sessão sêcreta, que 

equivalia á oommissfi.o geral, rejeitou o tratado das Mi.ssões . 
O ·Sn. OrrrcrcA - Mas ootnstituiu-se em Camara. 
O SR. EPTTAC10 - E V. Ex. pó de dizer-me si 'ª Camara. njí;o 

prorog.ou a sua sessão para o dfa s·eguinte? (Outros cipar.tes .) 
O SR. PRESIDENTE - Lembro aos nobres Deputados qu.e quem 

tem e. palavra é o Sr. Glicerio. 
o SR. FRANCISCO GLYCERIO - :Sr. Presidente, nada mais tenho 

a. dizer . Acho que '° n,obre Deputado deve facilitar a votação da sua 
proposta, r·eti rando a parte final. 

Agora, . quanto a.q concurso qu e nós devia.mos prestar ·em ·re-
lação á proposta nosfla, a wda me posso oomprometter; tenho ne· 
cessidade d·e ouvir aos m eus çi,migos. e ·elles tomarão a deliberação 
que julgarem maiis acertada, ou ·aguaTdarão a discussão da.s propos-
t as já apresentadas, ·para intervirem em occsião ·opp·ol'tuna. (Muit<> 

bem.) 
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o SR. VINH.AES (pela ordem) - Sr. Presidente, o nobre Zeader. 
da maioira, referi•ndo,se ás inter.rupções feitas a S. Ex., voltou-
se ha pouco para as bancadas da opposição e perguntou -si estava-
mas em estado de sitio . 

·Eu tenho a dizer a esta Camara ·que em estado de sitio nós já. 
estamos. Ainda esta manhã um cidadão respei.tabilissim-0, ·um dos 
mais efficazes auxiliares do M.ar·echal Floriano a 23 de Novem-
bro, e que se acha ausente desta Capital, teve sua casa, seu lar, 
assaltada ·pelo 2° Delegado de Policia, acompanhado de cinco bele-
gui·ns , que vascmlharaim os seus trastes mais reconditos, apprehen-
dend·o correspondencia de qu e o Sr. Delegado se recusou a dar 
recibo. 

0 SR . PRESIDENTfl O nobre Deputado <leve lembrar-se ·de 
que a Gamara ·está. constituída em commissão .geral; discutimos 
neste momento uma questão de ordem e to<los os esclarecimentos 
de V. Ex. serão r ecebidos com muito agrado. Mas V. Ex. afas-
tando-se do .assumpto, .desvfa-o de maneira ·a não se poder chegar 
a uma solução. 

Acr·edit0 que o honrado Deputado tem mais empenho na pa-
cificação do rRio Grande do Sul, do que em <desviar a questãio: pelo 
qu.e peÇ-O a '8. Ex. que auxüie a commissão geral nos seus tra-

balhos. 
O SR. VINIIAES - Descu1pe-me V. Ex. este parenthesis, que 

é devido ao espanto que tive ao r .eceber semelhante noticia neste 
recinto. 

Tudo isto significa que temos obrigações restrictas; aqui não 
ha maio;ria n em minoriia; ninguem está aiqui pa:ra fazer conces-
sões a este ou aquelle partido, mas unicamente para cumprir o 
nosso dever, que é para o que aqui fomos mandados . 

A questão do Rio Grande não admitte delongas e a nossa obri-
~ação é empenharmos tad•os os esforcas para que a questão seja. 
immediatamente r.esolvtda. 

•Não é somente a questão interna que me parece querer-se pro-
long.ar, é tambem a questão extrangeira. Sei que as nações vizi-
nhas estão com a.s s·uas attanções voltadas para nós; as suas fron-
teiras estão sendo Invadidas e atraz da guerra civil põde vir a 

guerra internaci·onal . 
Pergunto, s1 não é dever nosso empregar todos os meios ao nos-

so alcance ·Para que em menos de 24 horas possamos resolver a 
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questão do Rio Grande? Si assim é, não sei por que motivo o ieacXer 
da maioria levanta, depois de trcs mezes de sangue <lerramado no 
Rio Gra:nd.e, tempo mais que sufficiente par.a que todas fizessemos a 
apreoiação circumstanoiada do que alli• s_e está passando, para pedir 
uma oommissão apenas cO'!D o intuito de pr.,otelar o assumpto. 

A opinião nacional está com os olhos voltados para nós e 
deseja que se resolva quanta antes este assumpto. 

Ainda ha .pouco ouvir diz.er que uma das partes belligerantes 
não admittirá solução alguma do Congresso; mas o n·osso dever 
~ tomar qualquer alvitre e depois de assim proceder teremos sal-
-vo a nossa responsabilidade. 

Todos nós estamos habilitad·os para resolver o assumpto. Sendo 
assim para que é preciso uma commissão para estudar, •no remanso 
ao gabinete, uma questão de honra nacional ? 

Peço a V. Ex. que consulte a Casa sobre si oõncorda com a 
proposta do Sr. Bellarmino de Mendonça, na qual se pede que 
seja admittid0 -0 projecto do Sr. Justiniano Ser.pa para servir de 
base á solução do assumpto. 

Creio que é esta a opinião dos homens que estão dispostos a 
dar solução immediata á guen-a horr-orosa do Rio Grande do Sul. 

O SR. F1RANCI.SCO VEIGA - Sr. Presidente, eu comprehen-
do a difficuldade qeste momento e não ousaria tomar a palavra 
em um ·debate que 11 c<msciencia me diz dever correr oomo que ex-
clusivamE.1nte entre os chefes dis tinctos e proemir.entes das duas 
grandes facções em que se divide a Gamara dos Srs. Deputados. 
(Apoiados.) 

.Mas, Sr. Presidente, justamente pela singularidade da minha 
posição nesta Casa, justamente por me achar nas condições exce· 
pcionaes em que se achou outr'<Jra um grande heroe da historia 
portugueza, quando em um memoravel momento da sua vida glo-
riosa disse qu e estava mal com o povo por amor d-0 rei, assim 
como mal com o rei por amor do povo; a minha s!tuaçã0 é mais 
·ou menos esta. 

Afastada da opposição por amor ao Goyerno, que tem feito 
.algum bem, eu estqu afastado do Governo por amor á nação, cujas 
justas queixas, em grande parte, a opposição representa. 

Esta si•ngulariãade da minha posição, em falta de outro ti-
t ulo, que justifique a minha intervenção deste debate, deve pelo 
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meno:.s dar i Camara d<0s Srs. Deputados a segurança de que o 
meu pensamento está isento de toda e qualquer suspeição e que eu 
encare os lamentaveis acontecimentos que affligem a nossa actuali-
dade poli t ica, sup·plici.ando' não o Rio Grande, mas todos •OS Brasi-
leiros, oom a maior isenção d·e animo e imparcialidade. Não direi 
ao iUustre Deputado daquell e heroioo Estado si devo louvar antes 
que censuraT a IJaixã:o com que se manifestou, a ~·espeito do que 

se passa . no Rio Gr ande. Não é r>ossivel que um f.ilho daquella 
terra possa, occupando a tribuna desta Camara, fallar com calma, 
corno succede a mim e a outros collegas. 

Mas, Sr . Presidente, todos nós estamos de accôrdo para la-
mentar o que alli se r>assa . E' opinião unanime que aquella guerra 
fratrici-da deve cessar quanto antes. 

Nãio ha, nesta Gamara, quem deixe de lamentar aquelle desas-
tre e quem não procure os meios praticas de pôr termo áquella 
luta. E' o que estamos procuTando . 

Mas V. Ex. está vendo que os dias se .passam e que a com-
missão geral, ·em que se converteu a Camara dos Srs. Deputados 
para tratar do assumpto, ainda •nada fez. Creio que não farei in-
juria aos nobres Deputados, dizendo que nesta questão lhes tem 
faltado boa orientação .e é força convir qu e nã:o ha. accôrdo nem 
mesmo en tr e os illustres membros das duas facções em que se 
divide a Carnar a dos ·Srs . Deputa.dos. 

Da parte da minoria, V. Ex. viu que foram apresentados tres 
pr ojectos. 

O SR . BELLARMINO nF. MENDONÇA - Foram apresentados dous 
l)rojectos po1· parte da minoria individualmente. 

O SR . FRANCISCO VEIGA - Não faç0 questão ele palavras. O que 
é facto é que cada um desses P'l'Oi ectos só está de accôrdo com o 
outro qnantci ao seu obiectivo. que é o patriotico intuito de paci-
ficar 0 Rio Grande . Este é o unico ponto oommum . Quanto á 
fórma elles são mteiramente divergentes. 

Quanto ao honrado Deputado por S. Paulo, illustre 7ead.,~r da 
maioria, V . Ex. viu 'que elle se limitou na tribuna a defend~r 
como poude a situação do Governo, mas nã:o se julgou autorizado 

a. dizer franca e sinceramente o que quer o Governo e o que pen-
sam e querem ·OS amigos que o sustentam. 

Nesta.s condições, prolonga-se o debate, mas não se adeanta a 
a qu est ão . (Apoiados . ) 

29 
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V. Ex. viu que um dos honrados Deputados já fall.a em n0'3 

convertermos ai•nda amanhã em . commissão g·eral. Pergunto a. 
V. Ex., já perguntei particularmenw a alguns dos illustres mem-
bros desta Casa: que se adeantou transformando a Camara em 
commissão geral ? 

V~ES - Nada . 
O SR. FRANcrsco VEIGA - Compr.ehendia uma comm!,ssão geral, 

se acaso se tiivesse de ouviT a Üm membro do Governo ou a outra 
qualquer summidaJd·e, cuja opinião fosse pr.ecisa ouvir, conforme o 

precedenw que estabelecemos na Constituinte. 
Quando quizemos ouvir o Sr. Q . Bocayuva, nós nos constitui-

mos em comrnissão geral, para nella dar a S. Ex. as explicações 
que a Camara queria, e qu e elle não poderia dar em outra oc-
casião. 

Po·rém agora, para que é que nos constituimos ·em commi,ssão 
geral ? (Apoiados.) Pois m.ão era preferivel ter .pedido urgencia á 
Camara para que na sessão de amanhã e em todas as outras ses-
sões ella se occupasTe exclusivamente com a momentosa questão do 
Rio Grande do .Sul, porque emquanto esta qu estão não tiver um a 
solução boa ou má não é 'di.gno do parlamento occupar-se de outro 
assumpto, porque rtão ha nenhum outro que sol:>relev.e este que 
prende actualmente não só nossa attemção como a do .povo Brazi· 
leiro (apoia;dos), assumpto de que deve resul tar a paieifi.cação de 
um dos Estados .da ;Repu.bUca? (Muit.os apoiados; mwito bem.) 

Nem se diga que o Congresso não tem meios para impedir a 
guerra fratr-icida do Sul, .porque, si assim fosse, nossas instituições 
estariam condemnaqas, porque estariam organisadas de tal modo 
a não poder.em garantir a liberdade e a honra de todos os cida-
dãos e, mais ainda, a de um grande Estado da Republica. (Apoiados 
e diversos apartes.) 

Penso, Sr. ipreúP.einte, que nas condições em que nos achamos, 
em vista do .embate das oipiniões, mas tendo · em consideração o 
pensamento 'ger al que a todos nós domina, o melhor alvitre a se-
guir e que vou subr.netter á apreciação da .casa, é o de ser V. Ex. 
encarregado p.ela reamara de nomear uma comm:issão composta dos 
homens mais eminentes e mais moderados das duas grandes fra-
cções de que e.lla se compõe, a qual em um prazo brevissimo, de 
24 ,horas no maximo, apresente um trabalho que traduza o pensa-
mem.to geral da Nação Brazi·leira, dizendo o modo por que o Con-

' :· ~ 
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gresso Nacional deve intervir (apoütcio s) ; porque estes .proj ectos 
apres entados têm sem duvida idêas mu.ito a.Proveitaveis, mas com-
prehende-se qu e um projecto nestas condições convem vir recom-
mendado pela harmonia e fraternal cordialidade que devem <presidk 
a deliberações desta ordem. (Apoiados.) 

E' preciso que os nobres deputados, si querem, como estou con-
vencido que querem effectivamente a pacificação do Estado do Rio 
Grande do .Sul, não queiram fazer desta qu estão a victori·a de uma 
fraeção (apoiados , muito bem ), mas o resultado dos esforços de 
todos nós, que todos possamos U1nanimernen te acceitar e dizer -
é a Nação Brazileira que vae salvar uma parte do seu todo. 
(Muitois apoiados, mui,to bie.m, mu'ito bem.) 

(O or(L(:Lor é convprimentado por muitos deputados.) 
Vem .ã mesa e é lido o seguinte requerimento: 

R equ eiro que s= nomei·e um a commissão especial de cinco roem- Requ~rimento 

bros para, no .Prazo maximo de 24 horas apresentar um proj e. do Snr. Frau-
t d 1 . b t . d , t 1 dos br·az1·.- .cisco Veiga c o e e1 qu e, .consu s .anman O· o pensamen ·o gera 

leiros, realise a •pacificação elo Estado do Rio Grand e do Sul. 
S. R. - 19 de mai·o d 3 1893. - Francisco V e-iga. 

O SR. PRElS1IDENTE - Peço á commissão que 'a ttenda para os 
termos em ·que se acha a qu estão. Temos em primeiro Jogar o re-
qu erimento do Sr. Bellarmirno de 1Mondonça. :S. Ex. r equereu que se 
adopta,sse para base da discussão o projecto do Sr. Serpa. Segu.iu-
se o Sr. Demetrio, que fez uma proposta para que a Camara 
contin~asse em commissão geral atê se chegar a accõrdo sobre 
o alvitr e a ado.ptar para a solução da crise r evolucio-naria do 
Estado do Rio Grande do Sul. Posteri·ormente o ·Sr. Veiga propoz 
que se nomeasse urna comrn issão de cinco m embros, para apresen-
tar amanhã um .projecto defini tivo que consubs-tancie o pensa -
m ento da commissão. 

L embro ainda qu e, no correr da discussão, pareceu-m e ouvir 
e:lQpressar-se a opirnião de que a commissão <podia hoj e d·eltberar 
defi·nitirvamente. Chamo ã attenção da .commissão para este caso. 

A comm:issão geral não dalibera definitivam en te. Suas decisõ<is 
têm de ser submettidas á Camara. Assim, o que for por ella r esol-
vido,, será pelo seu presidente transmittido á mesma O.amara. 

O ISR. DEMETRIO RJIBEIRO - Sr. presidente, depoi s das pala-
vras de V. E x. parece-me que ba ainda um ponto ·a esclarecer, qual 
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o ele aclarar o espirito ela Camara sobre a mdicação por mim apre·-
srntad~ verbalménte. 

A resolução mantendo os motivos com que a justifi·quei, mas 
modificando-a ligeirame.nte na fórma, serã comprehendida immeelia-
tam ente, desde que eu procrda ã sua leitura. 

E é o que vou fazer. (Lê.) 
Estã. em termos taes, que pôde perfeitamente s : r acceita p elo 

suffragio de toda a Camara. 
Não ha prejulgamento na conducta do Sr. Vic : -Pres:dentç da 

Republka, .posto qu a meu modo de pensar jã se tivesse feito sentir 
ãcerca da co.nducta de S. Ex. ; mais c.sse pensar é puramente in-
dividual. 

A Camara votando a indicação não 3e eleclara solidaria com os 
conceitos por mim emittidos, ãcerca da revolução riogranden·se e 
da conducta do Sr. Vice-Presidewte da Republica. 

Vem ·â mesa., é lida a seguinte indicação: 
Indicação A Camara do~ Deputados, r~unida em .commissão .geral, resolve 

do Snr. Deme- proseguir amanh~ em commissão geral estudando a questão do 
trio Ribeiro 

Quest[o 
de ordem 

Rio Grande do Sul e declara que vê com pezar a continuação da 
lucta fratr icida naqueUe Estado. - Demeitrio Ribeiro. 

O 1SR. FRAINOl'SOO GLYOERliO - Dou o meu voto ã ipro.posta 
do Sr. Demetrio Ribeiro, porque o nobre deputado exiplicou .perfei-
tamerute bem que o intuito da sua .proiposta era apenas la:mentar o 
estaido de convulsão pela g·uerra civil em que se acha o Rio Grande 
do Sul. • 

Ora, l·ament:i,r essas occurrencias, todos nós as lamentamos, 
sem que importe isso um prejulgamento da questão. 

Parece-me que a proposta do Sr. Demetrio Ribeiro nada tem 
de aggressi·va ao gov·erno da União ; IS. Ex., com toda a lealdade, ex-
pU.cou que sua proposta não im.plfoa uma censul'a ao governo, em 
r elação ã sua conducta, salvando embora sua opinião individual 
a r espeito da questão. 

E' nestas cc!Ildições que voto pela proposta. 
Desejava, porém, que V. Ex. se dignasse informar-me si esta 

proposta prejudica a do nobre deputado por Minas. 

O SR. PRESIDENTE - Submetterei á Camara a pro.posta do Sr . 
Veiga, e em seguida a do Sr. BeHarmino de Mendonça. 
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O Su. FL!AN c1sco GLYCEHlO - Parece-me que poderíamos chegar 
a um accôr<io, considerando-se a proposta do Sr. Demetrio Ri-
beiro como substitutivo á proposta do Sr. Bellarmino de Mendonça, 
votando-se posteriormente o requerim ento do Sr. Veiga. 

ü ISR. BELLARllHNO Dl~ MENDONÇ;\ (velei orcl0ni) - Sr. presidente, 
qurundo requeri· pre:Eenncioa para o proj ecto do Sr. Justiniano Serpa, 
foi com o intuito de evitar delongas, de evitar que elle tivesse de 
'3er submettido a qualqu ~r commissão. 

Si a Camara constituída .em .comm:issão geral adaptar para base 
de estudo, penso que o caminho a seguir é entrar elle amanhã em 
ordem do dia. 

Assim teremos vencido um grande tempo, evitaremos uma 
grande delonga, e não deixaremos que continue a crise que causa 
tão doloroso suplicio e qu e merece 'Prompta e immedfata solução. 

Eu, pois, Sr. presidente, pediria a V. Ex. que submettesse o meu 
requerimento á votação da Oamara ·constituída em commissão geral. 
V . . Ex. comprehende que a proposta do meu amigo, r epresentante 
do Rio Grande do Sul, importa o prolongamento da sessão da com-
missão geral até amanhã, e ainda amanhã é que se devera ado -
ptar o projecto. Ora, isto não é abreviar. Precisamos deliberar 
quanto antes sobre este assurnpto. 

A maioria apresentará emendas si o julgar conv.enin1le. 
O nosso objectivo é resolver cordialmente esta questão, abso-

luta:mente sem preoccupação partidari.a, <pois que só pnteind ~mos 

chegar a um .accôrdo geral, a um resultado satisfactorio para at-
tend·er a este momento cr.itico da sociedade rio-grand ense. 

O SR. DEMET1no RrnErno (p ela ordem) - Sr. prnsid ~nte, a 
minha indicação Unha apenas por fim clar tempo, visto como esse 
tempo foi, ,po·r assim diz er, solicitado para estudo desta questão, 
afim de que em commissão geral chegassemos a um accôrdo, de 
sorte a faciJ.itar a discussão do proj ecto em sessão ordinaria . 

.A!pparecem agora considerações interpondo-s e a 1esse processo. 
Si realmente os di·gnos reipresentantes da maio·ria e minoria acorda-
rem em um mod·o mais rapido de entrar a Camara no exame do as-
surrl'pto, não pondo duvida em retiraq· a minha indicação, desde que 
entre amanhã em ordem do dia a questão que nos .preoccupa. 

A Camara, ;porém, não tomará como impertinencia que eu 
insista pela votação da ultima parte da minha indicação. 
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O SR. PRESIDENTE - V. Ex. , quando s·e refere á ordem do dia, 
é á da Camara dos Deputados ou á da commissão geral ? 

O SR. DmimTRIO RIBEIRO - Para dar preferem.eia á indicação do 
Sr. B.ellarmino de Mend·onça, retirarei a minha proposta, si com 
.i•sso assegurar-me V. Ex. que n•a ·ordem do dia da s essão ordi-
naria ·de amanhã teremos o !P·ro.jecto do Sr. 1Serpa ou outro. 

A ·commissão geral foi pro•posta obedecend.o ao ·obJectivo de 
evitar que o prOij,ecto, depois de apresentado ·em sessão ordinaria, 
fosse <ás commi-ssões 'Para dar ·p·ar·ecer . A deliberação da Gamara 
ácerca d·a acceitação de um pr-ojecto para base de estudo exclue a 
apresenbação dos pareceres. 

O SR. PRESIDENTE - &cceito qualquer dos projectos como base 
para a deliberação da commissão g·eral, o ,presidente desta rem et -
terá á mesa da Gamara ·dos Deputados, ·e é incluido então na ·ordem 
dos trabalhos ; mas, eu, como presidente da commissão geral, não 
·posso m etter em ord.em do di'1 um projecto acceito pela m esma 
comnüssão, para s ervir de b<1-se á discussão. 

O Sn . DEMETR1'0 ·RrnErno - Estou satisfeito com a explicação de 
V . . Ex., •po.rque ena 1está d·e accôrdo com ·O reg.imento. 

O SR, .. HEVlLAQUA - Sou n eopbito em politica, mas pare.ce 
que isto é parlamentarismo, e si for , V. Ex. manéLará consig11ar na 
acta que votei contra, porque não sou par}am·entarista, embora 
particiope dO's sentimentos nobres e eleV'ado·s que dnspiraram· o hon-
rado collega. 

O 1SR. FRA:NOI~CO GLYOERIO - Pergu11to a V. Ex. si se vae 
votar a proposta d.o Sr. D em etrio Ribeiro dep·ois •qu e v .. Ex. retirou 
a primeira parte. 

Ó SR. PRESIDENTE - V1ae-se votar o r equerime'nto do Sr .. Bel-
Jarmin-o de Mendonç; a . 

·Si .prev.alecesse a pr.imeira p·arte da indicação do Sr. Deme-
trio, a Gamara continuaria em commissãio , geral amanhã. Desd e, 
porém, que não ha e~sa parte, .o que s e deve votar é o reque r imento 
do Sr. Eellarmino d.e Me.ndonça, segulido a o·rd em da apr-esentação. 

o SR. FRANCTSCO GLYCElUO - Agradeço a explicação d·e V. Ex. 
Mas o que affirmo é que a propo,sta do Sr. Demetrio . Ribeiro não 
tem r·azão de ser. CIJ,so .s~ja ella :ado·ptad.a, a Camara vae lamentar 
simplesmente a ·situa.ção desa;gradavel ·d'O ·'Rio Grande. 

o ISR. BRAZILIO DOS SAN'.l'OS dá um parte. 
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O SR. FRAKc1sco GLYc1m10 - Não accêito a aelvertencia elo no-
bre deputado . 

o SR . . BRAZILlO DOS SAi\"TOS - App ello para os tachyg1,aphos. 
o .SR. FRAJ'íCISCO GLYCERlO - Não precisa appellar p-ara os ta-

chygraph os. A1)pello 1)ara o nobre deputado por S. P.aulo, que o que 
di-sse foi o s eguinte : que votava pela ultima parte da indicação do 
Sr. Demetrio Ribeiro . 

o SR. BRAZILIO DOS SANTOS - Este voto g.i'gnifka uma con-
tr.adicção p-al;pavel de V. Ex. 

o ISR. FRANCISCQ GLYCERIO - Sr .. Presidente, o aparte do nobre 
deputado por S. Paulo tem o cunho de uma advertencia á minha 
conducta pesso·al. 

O SR. B.LtAZILIO oos .SAN'l'OS - Não é adv-ertenda a V. Ex. ; é 
apenas o esclarecimento d e uma situação. 

O SR:. F.LtANcrsco GLYCRiuo - Considero muito o nobre depu-
tado, e si estiv.essemos em iinU.midad-e, r eceber.ia -essa advertencia 
con;io uma manifesbação da nossa ·cordialidade. Mas, estando S. Ex. 
nas cadeiras da representação nacional, me pennittirá não acceitar 
sem um leve protesto a advertencia <le V . Ex. 

o S.Lt. BRAZILIO DOS SANTOS Tenho o d.ireito de censurar os 
actos publkos de V. Ex. 

o SR. FRANCISCO GLYCERIO - Não o pôde fazer ; a conducta 
do deputado não está sujeita á censura de ninguem. 

O .Sn. BRAZILIO DOS SANTOS -Hei de censurar, segundo o meu 
criterio . 

O SR. FtiANcrsco GLYCERIO - Mas, Sr. presidente, venho em 
auxilio do nobre deputado, meu distincto collega de repres~nlação. 
Effectivam.ente eu disse que votava ,pela ultima parte ela indka-
ção do Sr. Demetri-o Ribei ro , porque comp·rehendi que o intuito do 
nobre r.epresentante do Rio -Grande era obter da Camara uma ma-
nifestação de pezar pela lucta fratricida que tanto affHge o seu 
torrão natal. 

Mas, desde que foi eliminada 'ª .primeira p-arte, a ultima dá 
áquella indicação o caracter de uma moção. (Ap.oiados.) 

O SR. Cll'ícINATo BRAGA - Si• tem este merito, tem o da in. 
utilidade. 

o SR. GONÇALVES CHAVES - Não muda de natureza. 
o SR. FRANCISCO GLYCERIO - Perdão, ·eu acceitava esta ultima 

parte, porque comprehendia o intuito do Sr. Demetrio Ribeiro. 
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O tSR. GoNÇAINES CHAVES - Si isto é parl amentarismo, mais 
parlamentarismo será s1 fôr approvada a moção. 

O SR.. FRANCISCO Gr.Ycmuo - Mas, senhores, o que se tem em 
vista é chegar a um accôrdo, ou apuTar resen.timen.tos particulares ? 

Para que hão de trazer assumptos que irritam ? A qu estão é 
fornecermos os meios que nos possam levar a urna solução commum; 
mas a pro.posta, como estâ, é uma perfeita indicação e não posso 
tomar parte na votação .. 

Si o nobre deputado pelo Rio Grande do Sul qu er concorrer 
efficazmente par.a uma solução razoavel, faça o sacrifido de retirar 
a sua indtcação. (Apoiaiàos.) 

E' presico fazei-o . Tenha paciencia. 
O SR. DIDMETRIO RJIBEIRO - Si o nobre d.eputado, -0 Sr. 

Glycerio está realmente ap:par-elhado para entr-a:r no estudo defi-
nitivo do .assum:pto, não ponho duvida em retirar a primeira parte 
da minha indicação, porque o meu ohjectivo é dar tempo a que a 
maioria estude uma suggestão, par.a vir apr·es2ntal- a a esta casa, 
mantendo, porérr.\, in tei ramente a segunda parte. 

VozEs - P erfeitamente. 
O SR. DE:l-IETRIO RIBEIRO - Agu<J.rdo a resposta elo illustre re-

presentante da rp.aioria. 
O SR. FRANCil3co GLicERIO - Acceitamos o projecto do nob~e 

leaàer da minoria para base da discussão, e, a este respeito, já 
declarei que ta oµvir os meus amigos. 

UMA voz - Logo, 'Precisa de tempo. 
O :SR. DE.M E·quo Rumrno - A' vista disso, acredito que não havia 

nenhum i:nconveniente em ·p ~ dir a retirada da primeira parte d·a 
m inha indicação. 

Quanto á segunda parte, o nobre deputado diz qu e não acceita. 
Ora, po·r mais que considere .as •suas opiniões, por mais que acre-
dite na prestigio da sua palavra sobre o nesultado da votação que 
se vae s 0 guir, parece-me que S. Ex. exagera a susceptibilidade do 
sentimento dos represewta;ntfs da maioria, antevendo que uma sim-
ples declanação fie que a Gamara vê com pezar continuar a guern. 
fratricida no Rio Grande do Sul f nvolve o prejul'gamento da con -
ducta de quem quer que seja, maximé quando affirmei que essa de-
claração não envolvia o reconhecimento da -cumplicidade do Sr. Pre-
s:dent· da R 0 publica. 
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Retirei a ultima r.eferencia .em que tornava exipr:sso o reco-
nhecimento de tal cumplicidade, p.ara que os no·bres d€ip utados pu-
dessem affirmar um sentimento que não lhe·s é desairoso e que 
pelo contrario os levanta ai•nda mais nü conc:ito da nação. (Apoia-
dos. Mu-ito bem.) 

O Su. BEvILAQUA - V. Ex. pócle pensar assim, mas apezar da 
sua autoridade, não póde tom.ar a responsabilid.ad·e da inter.pr.eta-
ção desse acto no sspi rito publico. E' contra o r egímen . 

O SR. EPrrACJO PESSOA - E V. Ex. não vot-0u a moção de 21 
de janeiro ? 

O SR. BEvILAQ.UA .- Não quer dizer nada, porque V. Ex. h-0je 
é um grande defensor da l.ei e ho·uve época em que não tinha esses 
intuitos . 

O SH. EPLTACJO PEflSOA --- V. Ex. me dirá em que épooo foi ? 
(Trocam- se. apartes entre os Srs. Bev,ilaqua e Epitacio. Ma.ni-

fcstaQão elas galerias .) 

O 1Su. P1ms10ENTE - As galeri.as não podem manifestar-se. E' 
ex·pressam.ente vrdado pelo regimento, que J3arei executar, a b·~m 

da ordem . 
O SR. DEMET1no RIBEIRO - Como dizi.a, Sr. pr.esidente, a minha 

i·ndioação não tem nenhum effeito moral ; . prop.orciona apenas a 
affirruação ele um s n,ntimento que conEs:pond·e á opinião g.eral do 
paiz. 

Vem ·á. m esa e é l ido o ·seguinte requerimento : 

Requ eiro qu e a commi.ssão geral aclo·pte par.a base d ~ delibe- Requerimento 
ração sobr : a cri-se r evoluci-ornaria elo Ri-0 Grande do Sul o pro- do Snr. B. de 

Mendonça jecto apresentado pelo Sr. J . Serpa. 
Sala das sessões, 19 de maio <le 1893. Bellarrnino de Men-

dança. 
o SR. FREDERICO BORGES (pela. ordem) - ·Sr. presidente, prç-

ciso de um ·esclarecimento : votado o requerimento do Sr. Bellar-
mino de Mendonça, fica ipso facto prejudicad.a a proposta do nobre 
deputado, o Sr. Veiga ? 

O SR. PRESIDENTE - Não fi ca. A' vista ·do l·ongo debate, o que 
fi.cou vencido no meu espirito e naturalmente no espírito da com-
m issão, é que nsnhum dos requerimentos fica pr c.ju dicado com a 
votação dos outros. 
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o .SR. VALLADARES (pela ordem) - .Sr. presidente, pare.ce-me 
que a proposta do Sr. Veiga não se refere a projecto algum, e a 
proposta do Sr. Bsllarmino d:e Mendonça refer.e-se a um projecto 
determinad-0. Desde que V. Ex. d aclara que essas pro·postas não se 
excluem, pa:rece que a Camara deve tomar conhecimsnto da pro-
posta do 1Sr. Bellarmino de Mendonça e depois da do Sr. Veiga, 
ficando a c-ommissão, que for nomeada, com projwto para base de 
seus estudos. 

Nestas condições, parece que não ha necessj.dade de prefe-
rencias. 

O SR. J. DE SERPA (pela ordem) Sr. presidente, peço li-
cença a V. Ex. para oppor-me á decisão que acaba de ser d·acla )}ela 
mesa. 

Decidiu V. Ex. qu e, não havendo contradicção rntre os requeri-
mentos dos Srs. Bellarmino de l\fendonça ·e Veiga, a commissão 
pôde acceitar um e outro, sem o menor inconveniente. 

A casa não pôde conformar-se C-Om .esse modo de ver da mesa. 
H.a mani·festa, visi

1
vel ·contradicção ·Entre os dous requerimentos. 

Um propõe qu(i se adopte para base elas d·eliberações da Ca-
mara o projecto que tive a ·honra de submetter á s·abedoria da casa; 
o outro indica que se nomeie uma commissão que se incumba de 
organi.sar outro ·projecto. (Apoiados.) 

Não é possível occultar a antinomia existente entre os dous 
requerimentos, e a casa dHfici!mente explicará como, tendo adopta-
clo para base do 13 2u ·estudo e das deliberações da Carn~ra um 
projecto, julga necessaria a nomeação de uma commissão que ama-
nhã apr.es.ente outrp. (Apoiados.) 

A' vista d·estas considerações, que se impõem ao espírito Escla-
r·ecido da mesa, espero que V. Ex. recons id erará a sua decisão. 

O Sn. PBESJOF~, "rE - App.arentem,ente, o nobre deputad·o tem 
razi?~r,. 

Porém V. Ex. não viu a formula do requerimento do Sr. Vei:ga. 
A commissão geral pôde acceitar como base o projecto de 

V. Ex. e enviai-o á commissão de que trata o requ~rimento do Sr. 
Veiga, que formulará o projecto definitivo. 

Rej'eitado, por~m, o requerimento Veiga, será o projecto de 
V. Ex. a base defi11itiva da deliberação. 
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O ·SR. FlRANGlSIOO V·EiIGA-Sr. presidente, creio que a questão 
reso1ve-se verfeitamente si V. Ex., attendendo ao requerimento que 
fez o nobre dey•u.tad·o velo Ceará, ider •Preferen'Cia ao requerimento 
que tive a honra de apresenta·r. 

Uma vez votado pela Camara, segue-se que, com o projecto a 
que· allude o meu requerimento, vão á commissão os outros proje-
ctos sobre o mesmo assumpto. 

O Su. VALLAJJARES - Então não ha necessidade de preferencia. 
IÜ SR. F RANCISCO VEIGA - Ha, .para melhor methodo dos tra-

balhos. 
P(ÇO, pois, a V. Ex. que fa9a votar o r equerimento de prefer·en-

da do nobr·e deputado pelo Ceará. 
O Sn. Pni;;srnm'n~ - Vou pôr a votos esse requerimento de pre-

ferencia. 
O Sn. JAC'Qu11:s ÜUHIQUES - Mas então ha dous requerim entos 

de preferencia ? 
O SR. PRESlDJêNTJi; - A mesa só t em -conhecimento de uma pre-

ferencia. 
o SR. BELLAHMINO DE MENDOl'\ÇA - V. Ex. esquece que pedi 

preferencia a u1t im.a vez que fallei pela erdem. 
O SR. PRESIDENTE - Os ISrs. secretarios informam-me que 

V. Ex. tem razão, mas eu não tinha ouvido. Vou submetter a votos 
o requsrimento de V. Ex. 

Su-bmetUdo a votos, é approvado o 
miuo de Mendonça, dando ·preferencia 
tudo o seguinte 

r<querimento do Sr. Benar- Approvação do 
para servir de base de es- reci.,uerimento 

do Snr. B. de 
Mendonça 

O Congresso Nadonal decreta: 
Art. 1.0 Em todo o territorio do Estado do Rio Gl'ande do Projecto elo 

Sul é declarado o sitio, na conformidade do art. 34 n . 21 da Con- Snr, J. Serpa 
stituição Federal. 

Art. 2.º NQ prazo maxlmo de .t:res dias, cumpridos d.epois da 
promulgação da presente r esolução do Congresso Nacional, o chefe 
do Poder Executivo nomeará, de.pend-entemente d.a ·approvação do 
Senado Federal, uma autoridade investida dos poderes esveciaes 
que lhe são commettidos na présente resolução. 

Paragrapho unico. O voto do Senado approvando a nomeação 
d~sa ·al.ltoriélaçle, investe-a no pleno .exercício de suas . funcções. 
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Art. 3.º No prazo maximo de 15 dias, depois de approvaaa a 
sua nomeação, a autoridade a que se refere a pnsente resolução 
convocará as municipalidades que funccionavam no Estado do Rio 
Grande do Sul a 15 de novembro de 1889, para o fim de elegerem 
uma junta provisoria, composta de tres membros, e ·encarreg·ados 
de organisar aquelle Estado, de accôrdo com o regim.en rE'J;Jubli-
cano federal, estabelecido n.a Constituição, expedindo as neces-
sarias instrucções, nas quaes observará o seguinte : 

§ 1.0 A eleição realisar-se-ha na séde dos antigos municipios, 
votando ·cada ver·eador, ou s·eu supplente, em falta delle, com sua 
assignatura, em dous nomes. 

§ 2. 0 O numero total dos votantes, vereadores ou s~us suppl·zn-
tes, não poderá exceder ao determi·nado na J.ei n. 3.(}29, de 9 d.e 
janeiro de 1881, na parte relativa á composição das camaras muni -
cipaes. 

§ 3." Cada vereador ou seu supp1ente pod·erá remetter á mesa 
do respectivo collegio eleitoral o seu voto, devidamente authen-
Ucado, do qual 1mviará tambem cópia ·authentlca ás mesas do Con-
gresso Federal. 

§ 4.º Os presidentes das munidpalidades ou seus substitutos 
Jega?s r emetterão directamente aos presidentes da:s duas camanas 
do Congresso os actos eleitoraes, cuja aipuração incumbirá a:i 
Congresso Naci·qnal. 

Art. 4.0 Em cas-o nenhum a autoridade a que se refere a pre-
sente resolução podfrá deixar de observar o disposto nos H 8°, 9°, 
10, 11, 12, 17, 18, 24 .e 30 do art. 72 da Co;nstituição da Re-
blica. 

Art. 5. 0 Apurada pelo Congresso Naci·on.al a eleição da junta 
provisoria, cessfü·ão as funcções da autoridade a que a pr2sente r e-
solução s:.: refere, suspend.endo-se todos os effeitos do sitio decre-
tado, e ficando ipso factto na direcção do Estado do Rio Grande do 
Sul aque!La junta, no prazo maximo de oito dias, conta.dos da data 
da publicação qo voto do C:mgresso . 

Art. 6.0 No prazo maximo de 60 di·as, dentro do qual procederá 
ao alistamento eleitoral, a junta provisoria de que trata esta re-
solução convocfl-l'á o povo rio-grandense a escollrer seus repre-
sentantes, ·par.a o ·fim de instituírem em seu Estado um regimen 
gov.ernativo, (le accôrdo com as disposições dos .títulos 2° e 3° da 
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ConstHuição Federal, expadindo para este effeito as n ecessarias 
instrucções. 

S. R. - Sala das sessões, 19 de maio de 189~. - J. àe Sei'rpa. ~ 
B. Santos. - Annibal PaLcão. - Bellarminq de Mendonça. - Es-
p·irito Santo. - C. de Albuquerque. - A. Luz. - B. cLo Nascim.ento. 
F. Simas. - P. Argollo. - S. P ere1ird. - Marcolino Moura. -
F'. Solon. - A. Cavalcante. - I. ào Braziil . - G. Chaves. - J. 
Pinheiro. - J. Luiz. - O . Pi nto . - C. Rodrigues. - P. M ascci · 
renhas . - M. Fulgencio. - Seabi·a. - F. H ermes . - E. Pes.soa. -
J. Ot~rique. - C. cLc L enio·s. - Sá AndracLe. - J. Retumba. - M. 
Rodrigues . - Zama. - L. Chaves. - L. Mm·at. - A . Brandão. 
Lopes Trovão, com restricções. - V. Pes8.oa. - Vinhaes. - J. ele 
Albuquerque. - J. Breve·s. - Manhães Barreto. - Lo-iwenço de 
SIÍ . 

O SR. FHANCTS Co VEJGA (pel.a ordem) - Si .a Camara attender 
com alguma calma aos t ermos ·em que estão escri.ptos o.s dous r e-
qu erimentos que V. Ex. acaba de ler, verificará que 11ão. está ab-
solutamente pr·eiudioad'O o que apres·entei•. 

Que é qu.e r equereu o honrado deputado pelo Paran•á ? Reque-
r eu qu e a comrnissão ·geral tomasse por base, para a discussão, o 
proj.ecto apresentado pelo noss·o collega '.P elo Ceará. 

o SH. BELLAltMlNO DE ME:'-IDONÇA - Quero que a commissão geral . 
tome por base aquelle proj ecto, para deliberar. 

O Su. F1tANC1sco V1•;10A - V. Ex. vê que o honrado deputado 
está querend-o fugir aos termos d-o seu r.equerimento. S. Ex. ·pede 
que a comnli'ssão geral tome ;por base do seu estudo o projeoto do 
Sr. Serpa, e eu quer.o que acabemos hoje a commissão geral, aJpro-
veitando-se quanto possivel o tempo, e s·e nome ie já uma commis-
são para, em sessão ordinar.ia, com .a urgencia que o caso exige, 
começarmos .o estudo da materia. · 

O que o honrado deputado propõe é ain·dia um estudo feito em 
commissão, e V. Ex. sabe melhor do que .eu que a Camara ·em 
commissão geral não delibera, porque não podemos deliberar sinão 
pelos termos constLtucionaes. 

!'-;ão ha, po-rtanto, oontradicção alguma entr·e o que a Camara 
app·:rov·ou e o meu requerimento. 

E não é r egular .que se considere pr.ejudkado o meu requeri-
mento d·epois d·e haver o honrado presid.ente da Camara declarad9 
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que elle não ficava prejudicado sem ser submettido á de liberação 
aa Camara. 

ConvEm hol-ar, o Sr. presidente tem o dEver de honra de man-
ter a declaração de que o r equerimento não ficav:a prejudicado. 

O SR. VALLADARES - O ultimo argumento apresenta·do pelo 
illustre deputado não tem procedencia alguma. V. Ex ., como qual-
quEr outro I110rtal, pôd·e errar. 

Conseguihtemente, a aprecLação de V. Ex. sobr·e a harmonia 
destes d·ous regimentos, isto é, sobre a questão de saber si el!P.s 
se excluiam, não pôde excluir a apreciação da Camara dos Srs 
Deputad·os. 

A Camara, que acaba de votar o requerimEnto do Sr. B21lar-
rnino de Mendonça, não pôde votar a proposta do Sr. Veiga. 
( ApoichdOS.) 

Uma v.ez votado o r equerimento do Sr. Bellarmino de Men-
donça, o que acontec2 é o seguinte : é qu e esta commissão accei-
tou a pro:posta do1 Sr. Ju·stiniano de 1Serpa. (Apartes e prote·stos.) 

Acceito o proj ecto p ela comrnissão, ell e seguirá os tramites r ?-
gimentaes. (Apoia.elos.) 

Eis ahi tudo r rso lvido. 
A commissão não legisla, não é a Camara deli·berando. 
Acceito o projecto, elle será dado para ordem do di a. 
Esta é a que~tão. 

O Sll. P1msrnENTE - Não consid·ero prejudicad·o o r ~querirnento. 

vou subrnett<:?l-o á consideração da casa. 

Votaçãú do re- Submettid.o a votos é r ejeitado o r equErimento do Sr. Francisco 
querimen.t? Veiga. 

do Sr. F. Veiga 
A requerimento do Sr. Marciano de Magalhães, verifica-se a 

votação, reconhe·oendo-se .terem votado a favor 17 Srs. deputados 
contra 52 . 

O Sn. PRESIDENTE d eclara que, por Lalta de numero, a commis-
são não ·Pôde •deliberar .e, hav·endo reclamações a resp eito, manda, 
para provar .o acto da sua deliberação, 1-er o ·art. 33 do r egi-
mento. 

O SR. 2° SEORjllTARIO (lê) : "Art. 33. As commissões ger.aes se-
rão formadas pela Camara tod·a. Terão as m esmas funcções e guar-
darão as m esmas r egras regimentaes que lhes forem applicave!s, 
etc." 



O SR. PRERIDEX'l'E - Parece-m e qu e não ha absolutamente dis-
posição regimental mais app!icavel á commissão gnal do qu e 
aquella que exige deliberação por maioria de votos. (Apoiados.) 

Não ha numero para votar o r squerimento do Sr. Veiga e a 
proposta do Sr. Dem€trio Ribeiro ; fica prejudi.cado o requerimento 
do Sr. Veiga. 

O SR. JUSTINIANO DE SERPA diz que si o .Sr. presid i= nte 
applica ás comnússões geraes o regimento da casa, deve então 
completar o acto mandando proceder á chamada, porqu2 é o qu 2 

se segue quando não ha numero. 
O SR. PRESIDIDNTE - A mesa não tem duvida nenhuma er.1 

fazer a chamaida, o que 'llão ·Póde absolutamente fazer é acceitar 
uma deliberação que não seja por maior·ia de votos. 

O SR. JACQUES OURIQUE - Respeitando muito as deci-
sões de V. Ex., peço comtu.do, permissão para expor uma duvida 
que tenho no meu espir.ito e desejo ver esclarecida. 

Achamo-nos em commissão geral; ha trabalhos de hoje ap-
provados e .outros que ainda 0 não foram. Quando approvaremos 

· este rest<>, mórmente qua111<d<> ha uma moção poli<tica? 
VOZES - Amanhã. 
O SR. JAoQUES OURIQUE - Eir>a essa a explicação que desejava. 
O SR. PiRESIDENTE - Apezar das reclamações dos nobres 

deputados, sou de .parecer que não deve sei· acceita nenhuma de-
liberação da com:missã0 geral, sem 13·e:r por maioria de votos. At· 
tenden!!.o, porém, ao0 fim para que o '8r. Dr. Demetro Ribeiro pediu 
que a Camara se constituísse ·em oo=issão geral, assumpto ela 
mais a lta mag>nitude, não me considero auto.risado, n·em pelo re· 
!?iimento nem pelas circumstancias a levantar definitivamente a 
sessão da oomnl'issão geral •e silID a. convocar a sua oontinuaçã-0 
para amanhã. 

(Apoiados; muito bem, muito bem.) 
Levanta-se a sessão ás 3 horas da tarde. 





SESSÃO DE 20 DE MAIO 

O Sa. P1mRrnF:)1 '!'1' - O qu ~ motiva a continuação d.a comm is-
são geral é -o facto ·de hon>tem não t eT J1av•ido numero- para a vo-
tação ·da proposta e do requerimento apresentado. Hoje, salvo o 
que occorrer, a commissão tem simplesmente de votar essas duas 
materias. Desejo suggerir á Cfü!a o alvitre que me parece mais ra-
zoave1 e mais adequado ao melhor aiproveitamen.to do tempo. Els-
gõtadas as mater.ias que r estam, a commissão ge.ral, constituida 
em sessão ordinaria ·da Camara, ultimará a eJ.eição da comm1ssão 
que falta, e poder.ei maTcar a ordem do dia para s egunda-feira, 
incluindo o projecto hontem l!Jcceito .pela .commissão como bl!JS P 
de deliberação, sati.sfazendo assim a .indkação do Sir. Demetrio 
Ribe.fro. 1Salvo reclamação, proponho á commissão esse alvitre. 

A caJSa acceita o alvitre lembrado pelo Sr. João Lopes. 
El' lida e sem debate approvada a acta •da sessão anterioT. 
O SR. PRESlDENTE - Vou submetter a votos o requerimento do 

Sr. Francisco Veig.a, que não pôde votar-se hontem por <falta de 
numero. 

Posto a votos, é .o requerimento rejeitl!Jdo. 
O Sii. PRESIDENTE - A moção do ISr. Demetr10 Ribeiro com-

punha-:se de d·uas partes, uma em que S. Ex. pediá a continua-
çã<J da sessão e que foi r etirada por fi.car prejudicada visto ter 
cóntinuad.o a sessão; ·e a outra oon·cebida nos seguintes termos 
(lê): 

IO 

Commiss!fo 
geral 

Rejeição de re-
querimento 

do sr.F. Veiga 



VotaçW> db 2& 
Parte da indi-
cação do sr. 
Duncbes Ri-
beiro. 
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"A Camara dos Deputados, reunida em commissão geral, de-
clara que vê com pezar a continuação da lucta fratricida no Esta-
do do Rio Grande do SuL " 

Posta a votos a moção, verifica-se terem votado a favor 54 
e contra 47 Srs. deputados. 

O •Sn. PRESIDE TE declara que vai se proceder ã nova votação, 
por não ter se verificad-0 numero legal. 

O SR. VALLADARES (pela orcZem) - Requeiro votação nomi-
nal, como um meio de verificação. (Apoiados gercu~s .. ) 

O SR. PRESIDENTE - Estão na ca;sa 110 Srs. deputados. Tendo 
ficado inutiJi.sada a primeira votação por falta de numero, sobre. 
vem o requeriwento do ISr. Valladares. Vou em primeiro Jogar 
c-0-mmltwr a comm~esí!.o sobre o rrequerlmento 1le1to ;par.a que a vo-
Laç.lo s : ja nominal. 

E' approvado o requerimento do Sr. Valladares. 
O SR. PRESIDENTE - Vae-se procede·r ã chamada para votação 

n.ominial. Os 1Srs. que approv·am a moção Demetrio Riibeiro di>rão 
s·i1n-, e não ·OS que 1 a rejeitam. 

O SR. ALFREDO BARBOSA (pela ordem) - A votação, segundo 
V. Ex. acaba de anunciar, pó de traze.ir uma significação que real-
mente o voto não tem. 

Acceitar a moção Demetrfo Ribeko . . . 
O ·.SR. PRESIDENTE - Lembro a V. Ex. que a moção não estã 

em discussão. 
0 SR. ALFREDO BARBOSA Quero a.penas justi.ficar o meu 

VO•tO. 
VOZES - Não póde. 
ÜUTRAS VOZES - Votos, votos. 
O SR. PRESIDENTE - Attenção! O orad-0r pediu a palavra pela 

ordem para dar uma explicação que a mesa não póde . deixar de 
ouviT. (Apoiad-Os.) 

O 1Sn. ALFREDO BARBOSA - Venho apenas justifi.car o meu vo-
to e desejo que nã,o se lhe dê o caracter que a Camara, parece, lhe 
estã emprestan·do. 

Vou mam.da.r ~ mesa. uma declaração de voto par.a. que a mesa 
tome na devida consideração. 

Assim fica salva a minha ind1viduaJi.dade pelo voto que vou 
dair. 
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Nos 't ermos reglmentae::i em que foi poSlta a moção Demetrio 
Ribeiro á approvação da Camarn., referente aos aco·ntecimentos do 
Rio Grande do !Sul, não podendo signifkar suffi.cientemente a in-
tuição -do voto, porque á referida moção s e lhe póde emprestar um 
caracter p.olitico, posto que o seu digno autor ,afaste positivamen-
te uma semelhante inter.pretação, por traduzir a dita 1Iloção, na-
quelle caracter, a ma1s lam ~ntavel comprehensão do regimen pre-
sidencial, declaro votar contra a referida moção, não obstante pro-
fundamente sentir a infeHz situação da famil!a rlo-grandense, 
ne&te momento flagella;da pela revolução. -- AUredo Barbosa. 

Procede-,se á ·chamada para a votação nominal. 
Respond·em - sim - os Srs.: Indio do Brazil, Costa Rodri-

gues, Henrique de Carvalho, Afrisio Fi,alho, Nelson, Martinho Ro-
d1,igues, Justiniano d·e Ser,Pa, José AveHno, Nascimento, IDpi,taci.o 
Pessoa, Couto Cartaxo, Sá Andrade, Retumba., Tolentino -de Carvia-
1-ho, Gonçalves Ferreira, Juv;encio de Aguiar, André Cavakante, 
Raymundo Bandeiira, Anni1bal Falcão, Pe:reira de Lym., João Vi·e1 -
ra, Espir1to Sa:nto, Lourenço de Sá, Paula Argollo, Seabra, Zama, 
Marcolino Moura, Santos Pereira, Manoel Caetano, Framcisco de 
Mattos, Fonseca Hermes, Manhã:es Barreto, Cyrillo -d·e L e'!nos, Al-
berto 'Bran-dão, Ol1iveira Pint-0, Jüaquim Breves, Vir'g-ilio Pessoa, 
Luiz Murat, Erko Coelho, Sampaio Ferraz, Lopes Trovão, Jacques 
Our.ique, J-esuino d·e Albuquer-qrue, João Pinheko, Pacifico Masca-
renhas, Costa 1Se·nn·a, Gonçalves Chaves, Americo Luz, Manoel 
Fulgenci.o, Carlos das Chagas, João Luiz, Ben·edicto Vrulladares, 
,_,opes Ch'av-es, Mursa, Moreira da Sil-va, Braz.il1o dos Santos, Ca;e-
tano de Albuque'l.'que, F. So1on, Bell-ann'i1110 de Mendonça, Fernan-
do Simas e Demetri-o Ribeir.o. (62). 

Declarac;õea de 
voto. 

Respon-de'l:am - não - 'ºs Srn. : Matta Baoellair, Valente de 
Nüvaes, Hol·lain.d,a -de vima, Casimiro Junior, RodTigues \F,er:nandes, 
Gonçalo de Lagos, Alfredo Barbosa, Luiz de Andrade, Oiticica, Ar-
thur Rfos, S. ,Marcos, Athayde Junior, .Ho:racio Costa, Nov,a,es Mel-
lo, To-rq-uato Mor,eh'a, NHo P.eçanha, França Carv.ailhü. Alberto T.or-
r-es, Almeid•a p,erei-ra, Thomaz Delfino, .Aintonio .OlY111tho, Gaibriie-1 
de MagaJ,hães, Chaigas Lobato, Alexandre ·Stockl'fil', Viott:i. Arlsti-
des Maia, 'Costa M,aoh<a.dü, Paneta, João ·de AveHar, ~err-e-i,ra R:a-
bello, Fer.rei.ra PiT-es, Rodol-pho Abreu, Necesio Tavares, Glycerio, 
Moraes Barros, Domingos -de 'Moraes, .Aido1pho 1Gordo, P·aul:Lnü Oa.r-
los, Costa Junior, Alfr.edo EUis, Cairlos Gair-da, Almeida Noguei·ra, 
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Cincinato Draga, Juli·o de Mesquita, Vdeira Boueno, Alv·es de Cas-
tro, Urbano G:rnvêa, Antonio Az.eredo, Marciano de Magalhães, La-
cerda (;outinho, Pereira da Costa, Homem Bap!Jista e Cassiwo do 
Nascimento (52). 

Deixam de votar os Srs . >Mei.ra de Vaisconcellos .e Oo.r.rêa da 
Costa. 

A.pprovaçli<' da O SR. PnEsm.,. ' TE declara qu e a ~ndi.ca.ção foi ap.provaid.a por 
2 p11rte da. 62 conLra 52 votes. o que accusa a p.resença .de 114 STS. depiitados, 
indicação do sr. Dametrio üendo •aliás a lista d'.1 porta ve-rificad·O a p.resença de l ] 6 S~·s . 

Ribeiro, deputaido•s. 

O Sn. ÜITICICA - Alguns dos meus collegais que V<ltaram 
contra a moção d<l Sr . Demetrio Ribeiro, entenderam fa2le.r a de-
claração publi.ca do seu voto. para que conste o motivo por que 
as,sirn votar.a:m. -Declaração de Decla1ramos votar contra .a moção do Sr. Demetriü R·ibeti.Jro 

voto. po·r co·nside.rar que eHa se oppõe ao regi.meu estabeJ.eciclo pela 
Constituiçãio, sem r esult3.1do p,na!Jico, pois que ;riã,o ha ·n.a: Ca-
mar.a dos Srs. Deputados quem deix·e de sentir-se pezaroso pela 
guE•rra do Rio G.rain·d·e do Sul. - L. Oiti~ca. - R . Abreu. - T. 
Morei.rei. - I-1.. ele Li11ui.-v Piires.-A. Sto'Ckl.'Jr.-A. Pereira .-
A, Torres. - 1". Carvcilho. - Pailleta. - O. Machado. - N. Pe-
ça11 l~ '.t. - C. Jumior. - R . Fernanàes. - Alves ele Castro. - Novaes 
Meizo: - Gonçcilo de Lagos. - Ma.ttci Bacellar. - Valente de No-
vcies. - L,'.1cercla Coutinho. --. João ele Aveziar. - Athaycle 
Jitntior. 

Deo!ara9ão de 
voto. 

o SR. MMlCIANO D~~ MAGALHÃES env;ia á mesa a seguinte decla-
ração. 

Voto conbna a inddcaçãio do Sr. deputado Demetrio Ribeiro, 
a qual lamenta a htcta fratTicida fü) Rio Grande do Sul, por 
j·uJgar desn·e0€1.>sa.r>ia S·e>melhante d·edanai:;ão, visto oomo ndnguem 
desconJ1ece os s·mümentos humamitari-0s .dos brasilei.r.os, entire os 
qua.es não pódem deixar de EJStar os membros do Congresso Na-
cional e os do gpveTno á cu ja f.rente se ia.eh.a o grande patJrfota, 
marechal iFlo!'i·an>Ç> !Peixoto, Vice~Presidente da RepubMca. - Mar-
ci.ano cbe M a,gcilhifes. 

O Sn. HOMERO BAPTISTA (pela ordem) - S:r. ,p•residente, pedi 
a palavra para RpresentaT uma declaraçãio de voto, fi!'mada po.r 
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mim e dive.rso•s companhei1ros. Faço u•so da palav-ra S'implesmcnlc 
!N'Lra apresentar e pedir que seja inserida iila acta. 

A d·eclaração é a seguinte (lé): 

Declar,amos que votámos contra a moção Demetrio, porque si- Decl11ração de 
gnifioa um rec:u.rno ev·idente.me•nte pa:rl.anl'éntarist3,, inapplicavel voto· 
e inefficaz 1no r eg_i.men ,prnsideill.cial da nossa Comit1tuiçãio. 

Sala das s€ssões, 20 de maio de 1893. - H. Baptistci. - Pe-
reira àn aa~ta -G. Nnsr::imento.-0. Garcici.-J. Mesquita. 

O 'SH. HENJUQUE 1m CARVALHO envia á mesa a seguinte declara-
ção: 

Decla.ro que votei em Dav·or da moçàJo Demetl'Í'O, sem qu e J eclaração de 
tenha em .meu voto o senti<do de opposição ao .governo fed·e.ral ou voto. 
estaidoal do Ri<Q Grande do Sul, mas porque o patriotismo me 
obriga. a conco·rrer por toc1os os mei,os legaes para a ter•rrui•n>ação 
da guerra civil na.quelle estado. 

Sala da:s Sessões, 20 de maio ·ele 1893. - H enri.que cie Oar-
valho. 

O Su. GAuurnL DE MAGALHÃES ·envia á mesa a segud·nte 
Dedaa·am•o.s que nãJo demos o nosso voto á moção cio S.r. De- D 1 ã d ec a· aç o e 

metrio -Ribeiro, porque, e.mbo·r.a muito lamentemos a lucta fra- voto. 
tricic1a do Thio GT.a;nde d.o Sul, não víamos na moção nacJ.a que 
pud·esse adeantaT á soluçãJo da questão. - G. clP Magalhães. -
C:hnrtas L obato. 

O SR PIRESIDENTE-Está lev.a·ntada a sessão da wmmissã.o 
geral e oonvido a Camara a reunir-se, deconidos 20 minutos, e m 
sessão ordfilllaria . 

Levanta-•se a se•ssào á 1 hora da tarde. 





SESSÃO DE 22 DE MAIO 

PBOJl!:OTO l't. 2 - 1893 

Vae a imprimir, para entrar D:ª ord,em ,dos trabalhos, o seguinte 

Declara e~•twdo de sit-Do em todo o territ'fJ(rio do E.struú:J d1J Rio 
Granei<> elo Su,l e ciá uutrcis prov'idenoias 

O Congresso Nacional .decreta: 
Art. 1.0 Em todo -o territorlo 'do Estado <l-o \Rio Grande do Sul 

é decla~·ado o si'tio, na conformidade do art. 34 n. 21 da Constitui-
ção F,ederal. 

A:rt. ,2. 0 No prai1io max,imo <le tres <lias, cump-ridos depois <la 
promulgação <l·a presente resolução <lo Congresso Naoional, o chefe 
do Poder Executivo nomeará, dependentemente da appl"Vação do 
Senado Federal, uma autorMad.e i.nvestida <los pod·eres especiaes, 
que lhe são commettidos na presente resolução. 

·Paragrapho unko. O voto ·do Senado apIJ'rovando a nomeação 
dessa autoridad•e, investe-a no 11leno ,exercido de suas funcções. 

Art. 3. 0 No prazo maximo ,de 15 <lias, <lepois de appr<>vaida a sua 
nomeação, a autorMade, a que s-e refere a ·pTesente J'es<>lnção, con-
v>ocará as mundcipa!idad·es que Jiunccionavam no Estado <lo Rio 
Grande do Sul a 115 de novembro de 18·89, para o fL;m <le el.egerem 
uma junta p·rovisoria, composta de tres membros ,e enca1•regados de 
organisar aqueJl.e estad.o, de acco111do com ·o !'egimen r epublicano 

Projeo bo n. 2 
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federal, estabelecido na Constituição, expedindo as necessarias 
instruc<fões, nas quaes observará o seguinte: 

§ 1.0 A eleição realisar-se"ha na séde àos antJigos municlpios, 
votando ·cada v·ereador, ou seu supplente, ·em falta delle, com sua 
assignatura, em dous nomes. 

§ 2.0 O numero total dos votantes, vereaidores ou seus suppien-
tes não poderá exceder ao determinaid-0 na lei n. 3-029, de 9 de ja-
n.eiro de 1881, na parte relativa á -composição das caimaras munl-
cipaes. 

1 3.0 Ca<Ia vereador ou seu supplentJe poderá remetter á 
mesa do r espectivo collegio el-eitoral o seu voto, Q..evidamente au -
thenticado, do q·ual env.iará cópia authenti-ca tambem ás mesas do 
Congresso Federal. 

§ 4. 0 Os presidentes das muni•CtpaHdades ou seus ·substitutos 
legaes remetterão directamente aos presidentes das duas camaras 
do Congresso as actais ·eleitoraies, cuja apuração incumbirá ruo Con-
gresso Naci-onal. 

1 

Art. 4. 0 Em caso nenhum a autoridade a que se refere a pre 
sente resolução P<fderá deixar de •observar o disposto nos § § 8°. 9°, 
10, 11, 12, 17, 18, 24 e 30 do art. 72 da ConstJitulção da Republica. 

Art. 5- 0 Apuq11da pelo Congresso Nacional a eleição da junt~ 
provisoria, cessarij.o a;s funcções da autoridade .a que a presente r e· 
solução se refer.e, suspendendo-se todos os -effeitos do sitio decre 
tado, e ficando ip$o faoto empossada na <lirecção do estado do Rio 
Grande do Sul aiquella junta, ·no prazo maximo de oito dias, conta· 
dos da data da pµblicação do voto do Congresso . 

Art. 6. 0 No p11azo maximo de 60 d-ias, dentro do qual procederâ 
ao aHstamen.to eleitoral, a junta provisoria, de que trata esta reso · 
lução, convocará o povo rio-grandense a .escolher seus represen -
tantes, para o fim de instituirem em seu •estado um regímen gover-
nativo, de accôrdq eom as disposições dos títulos 2° e 3° da Consti-
tuição Federal, e>fpedindo para este eff.eito as necessarias instruc-
ções. 

S. R. - Sala das sessões, 19 de maio de 1'893. - J. àe Serpa. 
- B. Santos. - Annibal Falcão. - Bellarmino àe Mendonça. -
Espirita Santo. -- a. rXe Albuquerque. - A. Luz. - B. ào Nasci-
mento. - F. Simas . - P. Argollo. - S. Pereira. - M.arco:zino 
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Moura. - F. Solon. - A. Oava,lCG1nte. - 1. ào B razi l. - G. Ohcives. 
- J. Pinheiro. - J. Luiz. - O. Pinto. - O. Rodrigues. - l:' . 
Mascarenhaó'. - M. Fulgencio. - Seabra. - l!'. H.?,rmes. - E. P i::S-
soa. - J. Ouriq·1.w. - O. àe Lemos. -- Sá Andrcicle. - J. Retum· 
ba. - M. Roàr·igwes. - ZaWCL. - L. Chaves. - L. Murat. - A. 
Br(mclão. - · Lopes Trovão, com restri-cções. - V. Pessoa. -- Vi-
n haes. - J. àe Aibuquerqu'3 . - J. Brev es. - Manhães Barreto. 
- Lourent;o de Sá. - Jo.sé Avelino. 





SESSÃO DE 23 DE MAIO 

O SR. EPITACIO PEssôA (grande movimento de attenção: pro- lª di~cU111io do 
fundo silencio) ~Sr. presidente, a impressãio que acaba de deixar proJecto n. 2 

no .meu espir.ito o .brHhantissimo disoUJr,so profe•r.id<> p:el-0 illustre 
representante da Ba.hia; a ·impol"tancia excepcional deste debate; a 
gr.avidade extraordinaria deste assumpto, que preoccupa o espirito 
de todos os brasileiros, que alarma o sentimento naci<>nal, que 
pung.e o coração a to.dos aquelles que ainda conservam .indemne o 
seu ci'vismo nesta hora angustiosa de ·desi'l lusões para a Republica. 
me afastaria talvel' desta tribuna si, antes--de tudo, nãio Julgasse qulJ 
ê um deve.r de patriotismo conoorrer oom •o,1meu esforÇ<> liMlnoo,sinooro 
e deddtd<> ·em prol ·da pacificação do Rio Gra.nde do Sul, si por 
outro J.ado não entendesse que o meu sHenci-0 neste momento 
seria o repudio do meu ,passado nesta Cama:ra, <>nde -0s grandes 
en·os do •Sr. vice-presid.ente da Republica me têm encontrado 
sempre :na primeira fila od·e comba;te, como um adversarlo leal, se-
vero e intra1ns~g.ente (apoiaclos). 

Sr. presidente, quando a Ji.berdade tomba aimordaçada pelo 
guante de ferro do d•espotismo; quando a lei é expellida do regi-
men normal da sociedade ás sancadllhas insultuosas da tyran-
nia; quando o sangue brasileioro jo.rra em borbotões n'Uma lucta 
om1n.osa, de desespero e de imsania, e ha um governo de ·brasi-
leiros q'lle se regozija oom o ihor.ro!I' ·desta carnagem - a mais 
J'Udimen.tar compreheinsão dos meus dievielres de •CLeputaid<> me 
aponta esta tribuna c omo um posto de honr,a e doe •combate, em 
que se od•eve pugnar p:ela victorLa dia civilização e do d1reito, 
jáimais pel<> .sacrificio da li'berdad•e e -da lei ( mtiito oem) . 
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Senho·res, viJndo responder .ao dUusbl'e deputado pelo Rio 
Grande do .Sul, relevar A. S. Ex. que não o acompanhe em todos os 
det·alhes da brilhante oJração que hontem p1roferiu .nesta Gamara 

S. Ex . def.end!eu uma causa pessoal, ·defendeu a sua propri a 
causa, e eu reeefo qu e :no calor da discussãio, na ap.reci·ação dos 
faictos, me escape algum conceito que possa melind.rar .a suscepti-
bilidade do .mrn distincto amigo, do meu a.ntigo ·chefe n as b3n-
eadas da opposição, quanido juntos pensavamos que ·era n ecess:i.rio 
r estabelecer o inteiro domínio 1da l"-li em todo·s os Estados d.a 
R epubli ca. 

o SR. CASSTA N'O DO NASCTMEi\''.l'O: - E ainda hoje penso assim. 
O SR. EPTTACro PEssôA: - Deixando, porém, de parte os factos 

a que 0 n:ibre deputrudo se referiu . me permittirá S. Ex. d.lzer 
<iu e, .si contra o gove·rn·o do 1S.r. Julfo ·de Caistilhos se levanta 
apenais uma tempestade de odi·os e d·e ·despeitos, estes d espeitos 
e estes odios ·são de toda · a naçãio brasileira (apoiaclos), que não 
pôde ver, sem o· mais profundo pezair . a pe•rtinacia com que S. Ex. 
sacrifica á sua co:ns·ervação no poder centenas ·e centenas de vidas 
precios•as, milhar~s e milhans de contos, extorquidos ao trabalho 
e á miseria do povo (CllJJOiaàJ•s); me permittirá ·S. Ex. dizer que, 
s i a o·pin'ião d.esfavoTaY.el for.m<t,d.a contra o governrudor do !Rio 
Grande do Sul ê fabricada adrede, co.mo disse, na imprensa. desta 
cap.ital, onde .aliá13 s·e têm publicaido s•em ·Contestação testemuu1hos 
os màis insuspeít,os, como o do lllustre r eIJ'Tesentante do Estado 
de S. Paulo, o Sr. general Mur.s-a, esta op'inião ê a •d.a maio.ria 
da imprensa d·e quasi todos os Estados, e se'l"i.a. tambem a da im-
prensa ·do Rio Grrun.de do Sul si lá .a .intoleranci>a feroz nãio che-
gas1se atê a .a;rPebentar •as vitrines onde se ·expõem os retra.tos dos 
federalistas, não chegasse ao ponto de, -em:pastelar os jornaes o.pposi-
ciouistas O·U fo·rçal- os .a suspen·d·er a sua publi cação . 

Per.mittir-me .. ha o nob-re d eputa•do dizer qu e, si adeptos du 
Sr. g·eneral Tavares têm communicado para esta_ cap.ital victoria.s 
pb.antasticas ·de ;mas ·forças, os pairtidarios do Sr. JruJi.o d.e Cas-
t'i!.hos têm J.evado este e:ii:ped.iente a o exagero, .ao extremo, ao in-
ooncebivel, já annunciando victorias que 1IJ.ão se confirmaralIIl, 
como a de J•ara.r.aca, onde a força castilhi.sta foi, pelo con:tpa~io, 
completamente ·des·troçada, e como a de Pil'ahy, O'll:d·e se d eu o 
min'istro da guerra. á frente d·e 3. 000 homens, .batendo aquene 
general , quandQ f3. Ex . não poz .ainda á provia a sua ·bravu.r.a em 
11f'nhum combate ela revolução; j·á -mandando diz.er para os Estad·os 
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que em tal ponto 29 castil histas denotaram 400 e truntos federa-
li stas (risadas J, que em tal outro rpouto 60 p.arüd.ariüs do Sr. 
Julio de Ca.stilhos conseguiram infl1gi.r a mais compl•eta derrota 
a l. 500 partida.rios do Sr. Tavares ( ri.sada.s) . 

O SR. Z .uvt.i. - 'l'e :11 os o tempJ de Carlos Magno (hilaridacJ,e) . 
O SR. EPITACJO PESSôA - Aos factos aqui relatados pelo illus-

trre r epresenbante do Rio Gran·de do :Sul eu .poderta oppôr uma 
lista i•nternünavel de crimes os mais hediond·os, e para isto me 
bastarb. reler á Ca.mara dos dignos d•eputados as publicações 
feita.is n.a imprensa desta capital; mas julgo que ellas narla 
adeantam á questão (apo1.aclos) e tenho •pressa de d·elllo1Ustrl1Jl' a 
improcoo·encia dos argumentos com que o meu distincto collega 
procurou provM a inoonstitucionaUd•ade do proj-ecto . 

.o •SR. CASSIANO DO NASCIMENTO: - Eu reseJ-vei-.me o direito de 
completar as .mi:nhas <Observações. 

O Sn. EP1'1'AC10 PESsôA: - M.ais é claro que só tomaTei em con-
si·d·eração os ar.gumentos que V . Ex . pr.oduzi·u. 

Sr. presidente, antes de occupar-me proprfa,mente do projecto 
que V. Ex. poz <rn discussão, é preciso t Jrnar saliente que a 
bancada o•pposic:ionista uã.o faz da approvação da propos ta que 
apresentou á Camara uma qu estão de mero interesse p-ar.tidario 
( a.v ·Yiaczos) . Ella colloca o assumpto em tePreno mai.s elev.aido, 
abre espaço ás opiniões in·clivicluaes el e cada um ·de seus membros, 
sem qu·e isto importe ou signifique quebra ela soliclari·ecl.ade po-
Jitica que nos U1ne; porque o que nos a1üma é a preoccup.ação d·e 
achar um p1!'acle'iro ás desgraças do Rio Gr.ancl•e .do Sul, pre-

.occnpação que, perdoem-me os nobr·es ·deputados, parece não 
an imar o espírito d·e SS. EEx. que, -entretllJilto, têm po.r essa 
solução egual, senão maior. responsabilidad·e do que nós perllJiltc 
o paiz (avoiaàos). 

Duas grandes que·stõe.s cl·esaJltam antes d•e tudo a co'!lstder.a.ção 
da Gamara; a PTimeira, é a competencia ido poder legislativo para 
i1Utervir nos negocios d<> •R!io Grande; a segu1ruda, é a constitucionali-
dade elas me-did.as proposbas pela bancada opposici<0n'ista . 

O Congresso Nadonal, em faoe •da Constituição, é comipetente 
para lnte•rvir nos n egocios .do Ri-o G.rande do ·Sul ? 

Respondo categori.oamen.te pela affirmativa. Fundo a minha 
opi•nião: ipr!Jmeiramente no art. 6° § 2° da Oonstituição; em se-
gurudo logllJl' no .art. 344 1n. 21 e por ultilIDo no 01r·t. 2° das dispo-
sições transitarias. 
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O art. 6° § 2° diá ao gov:erno federal a .competencia d·e ia:t-
tervi.r nos negocios peculiares aos Estados •para manter a fõrm.a 
republicana fe.derativa, e a V'iabilidade do projecto, encarado sob 
este aispecto, jã foi brilhantemente demonstmda ·pelo ·distia:tcto 
representainte do iCea1'ã, quain.do rteve •occasião de ap·resenta:l-o ã 
consideração da oasa. 

O art. 34 n. 21 r eserva como attribu'ição p.rivativa ao Con-
gresso o direito de declarar o estado de sitio, na emerg•encia de 
i'Ilvasão estrangeira ou de grave -commoção intestina •em qualquer 
po'llto elo terr.itorio nacional. e n'ingu·em contestaiiã 1que o Rlo 
Grande passa ·h·a mezes por uma .gravi.ssima commoção ~ntestima, 

que, no dizer dos praprios amigos do governo, ameaça de perto a 
vida das institu ições. 

Flinalmante o art. 2° dias d:isposições tra:nsitorias decJ.ara 
que o Estado que atê ao fim d·e 1892 não .tiver dec1,etad-0 a sua 
consti tuição serã su·bmettido, po.r acto do Congresso, ao regimen 
da constituição de um dos outros Estados, até que reforme esse 
regi.men pelia fórma prévia.mente estabeleci-da. Sobre este artigo 
surge uma nova questão. 

O Estado do ~'lio Grande acha-se constituci.onal.mente orga'lli-
sado ? Respondere't que não. 

iE' ·i>reciso que a Ca:ma.ra tenha em vista que, quand-0 o art. 2° 
das disposiçõ·es transitorias exige qu e o estado até a-0 fim de 
1892 d:ecrete a sua constituição, não requer simplesmente a pro-
mulgação de uma lei constituc'ional, mas que esta lei tenha imme-
diata applicação, i:iroduza os seus natuTa.es effeitos. ·discrfanimando 
os serviços federaes ·e estadoaes . Ao legislador constituinte seTia 
indifferoote que o Estado, de'!ltr.o a.e um certo priazo, decr.e.ta.sse 
a s'lla constituição, si a esta decretação não se seguisse a imme-
diata organisação d•e todos os serviços, como primeira condição 
par·a a eff.ectividade da autonomia local: fazia-se mister que no 
fim de 1892 estivesse p·erfeitamen te organiza.do o regl·men fede-
rativo, e para isto era indispensavel que dentro d'a1quelle prazo 
os 1Elstaidos se COJt&tituissem def·in1tivamente. 

Si o art. 2° das disposições transitorias se -0onte'!ltasse com 
a simples d·ecl'etação de uma carta constitucional, ao Estado seria 
licito a,dfar indefüüdame'!lte a organização dos seus serviços, e 
en tão teriamos por tempo indefinido o g-0verno da União a in-
tervir no regimen dos Estados; teriamos a balburdia, a con>fusão, 
um r egimen que não seri1a o estabelecicl-0 na lei funda.mental da 



471 

Republica, que uão seria o regimen federativo, mas uma orga.nlsa-
ção extrava.gante, informe, iunominavel (apowaos). 

O aTt . 2° dias ·disposições tra1nsitorias exige, portanto, que os 
Estados se organizem definitivamente até ao fim de 18·92, e tainto 
é as·sim que o mesmo artigo s u jeita ao regimen da constituição de 
um outro Estado ·aquelle que exceder o :prazó, até .que o reforme 
pelos meios regulares; de onde se vê que se trata de uma verda-
deira organização po!itica e não simpJ.esmente ·da decretação de 
uma carta, porque ao Congresso .não podia passar despercebida a 
anomalia de ficar.em os Estados em real .desorga:nisação durante 
um ou dois annos, que tal é o prazo minimo para o reforma de 
qualquer constituição . 

Attenid·a aind•a a Camara a .que o art. 4o se refere exipressa-
mente ao periOdo ele organização cios serviços e.~tadul1:es . Ora, um 
p·eriodo suppõe sempr·e uma limitação de pTazo. e esta limitação 
não exisrte em outro artigo da Constituição, •que não seja o art. 2° 
das disposições transitarias nas palavras - fim do a.uno de 1892. 

De maneira que, para conciliar as ·disposii;ões destes dois 
artigos, é preciso convir que no art . 2° se trata ,lambem da orga-
nização dos serviços e não simpl.esmente da ·decr·etação de uma lei 
constitucional . 

E a Carrnaira dos Deputa.dos assim o tem entendido. 
O a,nno passado quando se ·discutia o .projecto que constgnava 

um auxilio pecuniario aos estaidos d·e Goyaz, Parahyba e Piauhy, 
sug.geriu -se a idéa de iaidiar ·a medi.da para a sessão a.ctual, e 
creio que um membro da co.mmissão d 1e orçaimento, se me não 
engano o Sr. lieopoldo de !Bulhões, fez ver .que llla presente 
sessãio já não seria constituci.onal esse auxiUo, .poTque o periodO 
ele organização dos Estados ter.minaria em dezembro. E o projecto 
lloi logo disC'Utido e votado. 

Ainda mais: o orçamento vigelllte não cansi.gna v·erba alguma 
para serviços de natureza estadoal, o que quer <lizer que o Co:n-
gresso ·entend•eu que. \ 1.ccorrid.o o anno de 1892, os ·Esbaidos deviaim 
estar de posse de todos os seus seTviços sem mais dependenc!a 
alguma da União (apoiados). 

Pela i•ntel'pretação •raicional ·da Constituição e em 'V'ista ~as 
deliberações anteriores do Congresso, pode-se, pois, cheg·ar a esta 
conclusão: - O art. 2° das disposiçõ.es transitori·as ·exig.e não 
simpJ.esmente a decretação de u;ma carna constitucional, mas a 
completa, a inteira e definitiva orga:niz.ação dos serviços estadoaes. 
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Isto post-0, ·pergunto: o Estaido d-0 Ri-0 Grain:de do ·Sul acha-
se constitucionalmente organizado? Não ha quem o affürme. 

Si não estâ organizad·o, lncidi·u ipso facto no art. 2° das di s-
posições tran.sitorias e abriu ao Congresso .N.acianal irrecusavel 
competencia para intervir nos negocios do Estaido, nos ter.rnos 
i.nddcados pelo nosso pacto fundament31 (apoiaãOs). 

Mas, .Sr. •pTesiden.te, admitt o que não se deva intel'pretar 
o art. 2° p elo modo por que acabo .de fazeT. que a sua inter.pre-
tação deva ser rigorosamente litteral; 'POis 'be.m, ainda nes te caso 
não .falliece competenc'ia a ,o Cong1,esso para brterviT naqueJl.e Es-
tai.do, porque -0 R io G.rande do !Sul não tem um1a constituição. 

A constituição a li decr etada em 1891 já foi julgada insubsis-
tente: 

:L.° P.ela r evolução popular de 12 de novembro que a annuUou; 
2. 0 Pelo pro]}ri o Sr . J:uli-0 de Castilh-0s, qu·e muito embO'ra ti-

vesse fundado em suas disposições a nomeação do Sr. Victorino 
Monteiro, comtudo não fez r.atificar essa nomeação pelas intem -
denclas munic.ipaes. corno d·etermi,nava a alludida constituição 
(m,uito· bem); 1 

3.º Ainda pelo Sr. Juli-0 de Oasti!hQs, vindo o.ccupaT sua ca-
dei ra na CamaTa dos deputados, ·e pela prQ'Pria Caimara, accei-
taindo-.o em seu s eio, poTque s i o ·tµ·ovimento que o elevou ao 
I>Od·er houvesse J',estabeleódo a constituição ·d-O Estado, S. Ex. 
teria si-do alcança:qo pela lei de in.compatibilidade de 8 de janeiro 
do anno passaido (muita bem); 

4. 0 Pela votação de hontem sobre o pa:recer da com.missão de 
justiça. rlan.do inr;resso na Camara ao S'r. Victorino Monteir-0, 
parecer que te'l'rnjnm.i po.r ·dedarar que S. 'Ex. não tinha sido 
investido ·constilucionalmente do cargo d1e vice-governador do Rio 
Grande ·do Sul (a:poiacVo·s). 

o SR. BRASlLIO uos SANTOS : - E declarou mai.g que a .consti-
tuição tinha cess!j,do de existiT desde a nevoluçã-0. 

O Sn. EPITAcro PEssõA - 1ProV'aidia a comp,etencia do Con-
gresso, resta dempnstrar a constitudonalidaide daB medidas pro-
postas pela opposjção. Vejamos o pTojecto. 

O aTt. 1° do projecto apr·esep.tado pelo illustTe deputado Sr. 
Ju10>tiniano de ·s.e~·pa declara o ·estadQ de .sitio n-0 Rio Grande 
do Sul. 

E' ull1la .pireTogativa -do Congresso Naieional, que certamen te 
r. ão pód e ser posta em duvida. 
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Torna-se preciso, ,Sr. Pr-esidente, desfazer 11m equivoco em 
que laborou o meu illust.re collega . A declaração do estado de 
sttio pFoposta no projecto do .Sr. Justiniano de Serpa '!lão se des-
tina a suspender a autonomia ·do Estado do Rio Grande do Sul, 
por.que nós, os da opposição, co.meça;mos por negar esta 3111tonomia, 
começamos por affirmar que o Estado do Rio Gra1nide não se 
acha defi'nitivamente organizado. 

A d eclaração do estad.o de sitio neste caso .bem por fu:n asse-
gurar a efficacia e segurança ·da i'lltervenção do Congresso, i1nter-
vienção que encontra sua força, sua, justificação e sua legitimidade 
'110 art. 6° § 2° da Constituição, ou no a1't. 2° das disposições 
tramsitorias. 

E já que me refer.i a es te ponto, dev<0 desfazer um outro equi-
voco em que cahiu o meu dllustre collega .representante do Rio 
Grande do Sul. 

!Pelo art. 6° §· 3° da Constituição o poder executivo ou o 
governo federal pôde i:ntervir em n 1ego-cios peculiares oos Estados. 
paTa restabelecer a ordem e a tranquillidade, á requisição dos 
respectivos .governadores. 

!M:as essa intervenção não se pôde dar sem prévia declaração 
do estado d·e sitio, em face ela expressa disposição do art. 48 § 15. 
'"Compete privativamente ao presidente da Republica: Declarar, 
por si ou seus agentes responsaveis, o estado de sitio em qualqu<er 
ponto do territorio .nacional, nos casos de aggressão estramgieiTa 
ou grave commoção i'ntestina {art. 6° n. 3; •art. 34 n. 21 e 
art. 80)." 

Quando honteim, em aparte, convidei o illustre deputado pelo 
Rio Grande do Sul a ler a disposição que ·aca;bo de citar á Oa-
mara, .S. Ex. respondeu-me que era facultativa ao poder executivo 
a declaração do estaido de sitio quan.do tivesse de intervi-r nos ne-
goci<os peculial'es aos Estados. á -requisição dos resp·ectivos gover-
nos . 'Mas em que se fundia o nobre deputado p ara ava'!lçar oome-
J.hante affi-rmativa ? Qual ·é o artigo da constituição em ql\le 'S. Ex. 
dsscobrio esse arbítrio conferido ao presidente da Republdca? 
s. Ex não será capaz ·de o mostrar. 

Nem esse M'bitrio teria justificação. O p>t·ojecto de constitui-
ção, organiza1do pelo -governo provisorio, não continha esta r en:iis-
são; ella foi proposta ipela Commissão dos 21 e acceita sem 1m-
·pugnação pelo Congresso Constituinte, como uma demonstração de 
r .espe'ito ao regímen fed-erativo -que se fundava, como um coroUario 

31 
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logioo do principio da. autonomicL local. S·! o ·PT·esi·dente da Re-
publica foss·e obrigado a intervir :nos negocios pEcuUares aos Es-
t·ados, sempre que os governado.res requtsitass:em o s au auxilio, 
ter!•amos ·de ver o poder eX'ecutivo a cada momento ar;·astado 
de atoagem após os caprkhos dos governadores impo·pularns ou 
covardes, e o governo da União torruar-s·e-hia um mero inst ru-
mento nas mãos do governo local; ~nas tambem, si o poder &x-
ecutivo tivesse o direito de intervir ,sem a. declairação do estado 
de sitio, que só é per:mittido :no ca.so ·excepcional .de grave com-
moção intestina, a autonomia {los Estados d·ecretada pela Consti-
tuição desappareceria sob a acçi'i.-0 absorvente e •Centralizadora da 
União ( apoiaclos, rnuito bem,) . 

No art. 2° do projecto a bancada op.posicionista propõe a no-
meação d·e uma :auctoridad·e ·investida ,d,e pod·eres 1especiaies, no-
meação feita pelo p•oder executivo, mas dep end·ente da .approvação 
d·o Senado. 

E' tambem uma disposição que 11ão contravem a 1nenh.um ·pre-
ceito con.stitucional, e, pelo contrario, na parte .r efeTen.te á app.ro-
vação do 'Senrndo, ~ que hontem parti-cularmente s e referiu o ·nobre 
deputado p.elo Ri·o GTande, se co-nci1ia p·erfoit·a,mente wm o pro-
cesso a;doptado pelfL 1Constitu1ição par.a as nomeações dos mini·stros 
dipl-omaticos e do Supremo Tribunal Federal. 

•E tamto não é inconstitucional que o Congresso, o am.no .pa;s-
sado, quando t eve de organizar o ·Distrkto ·F·edeTal. comme tteu 
ao Senado 'ª apprqvação .da no·meação do pl"efeito, sem que a isto 
o autorizasse 1dis·ppsição expressa ida Constituição (apoiciclos). 

A opposição .estava no direito de exigir que a TuomEação .d'essa 
autoridade •corres'!e sob a responsiabiHdaide exdusiva do Con-
gresso, porque o yice-presidente da iftepublica, p•art-a intere3.sada 
na revolução .do Bio Gran-de ido . Sul, não nos i'IlSpira co!llfkmça, 
não nos offer·ece . gairantiais d·e imparcia1idad,e :ll'este assumpto 
(apoiados, rnuito bf:m). Mas, justamente para nãio irrita:r ·as ·susce-
ptibilidaides oonstitucionalistas .dos J-epresentantes da maioria, foi 
que nos limitámos a propôr que essa nome·ação ficasse d·epende:nte da 
app,roviação ·do 18en:aido. 

·O aT-t, 3.0 cO!lltém simples di·spos·ições .l'egulam.ent:aires. 
O art. 4° · ·di·svõe que ·em caso ·al,gum a aurtorid.ade ·poderá 

desrespeita:r ·certas garanti-as i·ndivi-d.u1ae-s. •E' tambem uma at-tri-
buição do Congres1:10, que. tendo o ·direito d·e ,d1eclama.r o estaido de 
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sitio, isto é, de suspender todas ~ garantias constitucionaes tem 
inquestionavelmente o direito de fazer taes restricções . ' 

Finalmente, os arts. 5° e 6° provic1enciarn sobre a suspensão 
do sitio e a -convocação dos representantes do povo rio-gra·ndense 
e ainda nestas disposições o projecto não :Eere nenhum p1·eceito d~ 
le i fu!ll·d.!umental . 

Mas, .Sr . presidente, -si é inquestionavel a comp·etenci•a do 
poder Legislativo para intervir nos negocios elo Rio Grande do Sul, 
si são rigorosamente constitucionaes as medidas propostas pela 
opposição, por que razão os defensores do governo se negam a 
acceitar este projecto ? 

Si é inconstitucional o projecto apresenta.do pelo illustre 
deputado pelo Ceará, por que os nobres deputados não offerecem 
uma solução que se contenha nos limites da Constituição? 

O SR. Z.11.l\1.\: - A isto não se responde. · 
O SR. EPr1•.ac10 PEs. ô.a: - Senhores, algumas folhas d'esta 

capit1.l publicaram, ha poucos dias, que a maioria governista, na 
ultima reunifto, que teve lagar no ministerio do interior, resolveu 
rejeitar qualquer idéa de intervenção do Congresso Il'CJS negocios do 
Rio Grande do Sul, porque o Sr. vicepresidente da Republica asse-
gurou-lhe que dentro em poucos d.ias estaria 11w·is u1na vez estran-
gulada a r·evolução (riso). 

A P<rincipio d•uvidei da veracidade desta noticia; mas a falta 
de contestação ás folhas que a publica11am; a insistencia com que 
um jornai af·:fü;cto ·ao governo, logo no dia seguinte, vciu affirmar 
a absoluta inconstituci·o•nalidade de todos os alvitres apresenta-
dos; a insisbencia •com que muitos dos deputados govern·i·stas sus-
rtenvam a ·illegali-dade da intervenção, sem comtudo suggerrrem 
unia medida constitucional; a indifllerença -com que Hlustres ool -
1-ega•s oenca.ram o esforço da baincad-a op.posicionista ... 

VOZES DA l\1AIORIA - Não ha indifferença. 
O SR. EPITAcro PEssôA: - ... •em ac.har um term<> á crise 

revoluci-onari·a -do Rio Grau.ele -do .Sul; as declar.ações ain·da hootem 
feitas pelo illustre representante deste Estado ·de •que não havia 
n enh uma solução constitucional para extinguir a guerra civil no 
R io Grande e o Congresso ·devia cruzar os brnços e esperar mais 
115 dias. que ·a •esse tempo estaria suffooad.a a revolução; a auson-
da ·de um -pro:i'ecto subsütutivo ou de qualquer modificaçãio apre-
sentada no sentido de constitucionalizar o projecto da opposição; 
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tud'o isto, S-r. Presidente, denuncia claramEtnte o plano madura-
mente assentado de rejeitar este :projecto, sem substituil-o po·r 
ouüo; tudo isto leva-me a cr er qu.e ·a bancada governista se recusa 
a collabor.ar comnosco na .pacificação do Rio Grande do .Sul (apoia-
clos e não apoi!acios); tudo isto quer diz er que o Vke-Pres iidente da 
Republica ·está fkmemente deliberaJdo a pQ·oseguk na sua obra de 
d evastação e de exterminfo ( m,uito brn, apoiQ,dos). 

Sr. ·presidente, 'lU não me sentir~a bem com a minha cornscien-
c'ia de brasileiro; eu d·eser taria sem duvida ás grandes ·res·ponsa-
bili.dades que m e imrpõe a qualidade de r epr.esentante ·da Nação, si 
a primeira palav-ra que ti'Vesse de •pToferk n·esta Camara, após o 
interre.gno parlamentar que acaba de fin:dar, tão cheio de ameaças 
para a. vida da Republ'ica, tão .abundante de desgraças .p.ara o meu 
paiz, não fosse um brado de 0commiseração profunda para aquelles 
que talvez, a esta 'ho·ra, cahem varados pel'as balas d.a tyrannia 
rr.atidda ( muUto bem, bravos ), •não fosse ao mesmo tempo um 
protesto ·de rindign.ação .nobr·e, justa, aHiva ·e rp·atriotica, erguido, 
em nome do se11ti mento naciona l, que se revolta, •em nom.e da Hb err-
dade, da civilizaÇão 'e da Rerpublica, contra aJquelle que durante 
dezoito longos m13zes tem fir1mad00 o seu governo ;na miseria, nas 
lagrimas e no .sat1gue do po'Vo brasiieiro (bravos e palm!as no re-
rYinto e n.as gwlerias ) . 

S·enhores, 'eu nã-0 me julgar.ia di.gn-0 de -0ccupair uma oodeka 
neste recionto; eu não me julgaria digno de -aispirar jamais aio favor, 
~ co.nfiainça e ás sympathias po·pulaires, si ouvindo ·o marulhar d'essa 
onda enorme de desespero que chega .aité mim, não viesse, rueste 
momento rde rungustia surprr ema 'Pªl'fl\ todos, rdizer ao gov·ern·o do meu 
rpaiz: Caiim, •tem p1edade dos noss·os irmifos (bravos e palm·as no 
r!ecinto e nas galler~as ) i'á que 'as leis da ReyubHca não são emba-
raço á tua vingaµça& 

A fuzi!Ja:rLa. o cainh-OlD.ei.o, •O c11epitar dos .inoendios, o estert-0.r 
dos :morfüm11d0os, os gemid-0s da <leshonra ;p-0·d,em ser :u:m co.n-0erto 
ha:rmonioso .aos quvidos ·da tyrarnni.a; mas são tambem uma man-
cha •indelevel P·ª fª a 'Riepublica; uma V•erg·onha s·em pa.T .piara a 
noss·a <Civilização, um vilipendio ignobil .para a nossa patria 
( bravors e palma$ nas galerias ) . 

.S.r. pr.esãdent;e, a rievolução do Ri·o Grande do \Sul .ha d'e s·er 
no ruturo um testemunho eloquente {Le que a ·vev•o:lução d•e 23 de 
No:vreim.bT-0., qru@ I)Ud·era t er s ido um :perioodo lum.i1noso •a;be:rto na 
vida republicana do 'P~iz, tem, pelo oontra;rio, i.ncarrruaid•a illa pessoa 



477 

do Sr. vice-presid81Il•te da Republica, arvo.rado a deslealdad.e e 
a tra;içã'° •em no:rma de g;ov.ern-o p·a ra um povo livr·e ( apoiudos, 
miiitJo bem); mas ella será ao mesmo temp-o uma .p.rova in'Bcusa-
viel. v iva e ·p.alpitamte d•e .que a .<üg;nidacLe hriaJSileira aiThda 111ão se 
afogou de to.do füJ.s maro-iço·s ·d·e serviliismo ·e de descrença qotLe vãQ 
asso<herbando tantos Estad.os da Republica (apvlausos); mas ella 
sm'á ao m 0esmo temp.o ·ulil!a demoI!JStração kreousav·el, viva e p·al-
pitante d·e que a liberd:ade aiTud·a se agita .r·ediviva JraqueHe pe-
daço de berra ame:rka111:a, vo·ta.d•a áJS cQ.nquistas liberaes da demo-
cracia que 0en·n·ohrece, Jamais á ignominia do d·e&poti-smo que 
avil ta (bravos, bnavos!) 

O 'Sr. vice-:presid·ente da R epubJi.ca, que se havia •elev'<l!do á 
culminancia da suprema .mag.ist:ratu.ra do paiz Jl'OS ho.mbros !1."0-

bustos dos I'eY.olucionarios do sul, ti:n.ha, .por este facto m esmo, 
contrahid-o com ·elles uma larga div.id•a ode .reconhecimento, um 
laço estreito de ·solida.riedade poHtic;a, .que S. •Ex . não poderia 
dign·a;men.te ·romper, sem que .pr.irmeko abandonasse •o •posto a que 
o h•avi•am levad·o os impulsos victor.iosos da rev-o.lução. 

S. Ex. ·não ünh!!. o d·ITeito de .interv.fr no regímen interno 
õo Rio Grande d-0 ·Sul p·ara ·ahi 1'estabel•ooer o g·ove.rrno •du Sr. 
Julio ode CastHho:s, não só pol'que lh'o vedava a Constituição fede-
ral, 

1
0omo po~rque cse:ri:a isto f•al•sear ·os motivo.s propul•so.res da 

r·evofoção de 23 de Novembro (apoiados); seria ·pôr-se .S. Ex. 
em con.trad-icção oomsig.o mesmo, po.rquamto quem mam-d·ara depôr á 
mão :ar:mad•a, e á .custa ·de muita .perfidia e d·e muifo SaJI!JgU•e, a 
poli1Uca do g.olp·e de •estado e:m todas ·3JS divisões IJ)Oliticas dJa R.e-
publil()a, :não tinha -o •dil'e'ito de Testaibe~eoer .esta mesma politica 
no unic·o Est•ad.o ·= ·que ·ella se esboroara ao embate irres·istiv,el 
da r eacção p1opular, sem •apoio ·nem .a.uxiU.o ·do g·ov1erno da União 
( apoiaaos; muito bem) . 

Looge disto, porém, S. Ex., .que, respond·oodo ·ao telegramma 
em que o Sr. viscond.e de Pelo.tas communicava •a su.~ investidura 
no gov·ermo do Eosi:!ad·O· fazia v.ot;os para que -o ·brav.o .milita:r pu-
dess·e fazer entrar o Estado, ·sem ·abalo algum, no .regímen da le-
gali d.ad•e, da paz e segurança publica; S . Ex., que em 15 de 
ju:nh•o, ·dois di·as a'Iltes oda sua .crimin-ooa intervooção, .respondia a 
egual communicaçãio d-o gen er a l Tavar.es, diz.ena.o que o gov·erno 
c001tinuava firm e na sua politica de não ·intervenção no reg-imen 
i'Ilte<l'Jlo dos Estados, ·e que já <havia ordenad·o ·ao gemera! Vasques 
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a mais completa neutralidade lJJaS dissenções politicas e partida. 
rias; 8. Ex., que em 25 d·e Junho negava ao Sr. barão de Sainta 
T ecla que já tivesse conhecimento official dos acontecimentos do 
Rio Grnnde, qua.ndo, en tr etanto, já tinha tido conhecimento offi-
cial da •intimação de 'Barros Cassai ao general Vasques e da a;tti-
tiude da flotilha ali estacionada, e h1avia já telegiraphado áquelle 
general que nãio se sujeitasse á irntimação que impedisse com 
força d•e cavallm·ia o desembarque da guarnição da Marajó e não 
t'ivesse comqia.ixão nern conàesce-i~àencia pm·a oom os miser(!llJeis 
ininiigos ela patria; S. Ex., que procurav·a por estes manejos in-
qualificaveis surlp11ehemder 'ª confiacr1ça do governo co.nstitui.do 1no 
Rio Grande, .ordenava, entreta.nbo, ·ao .general Vasques ~ .po1rque 
não é crive! que este milita'!" IJTOoodesse tpor i:ns piração propria 
em assumpto de tamanha gravidade .e espontanromente faltasse 
á promessa de n eutraJi.daide que déra dias antes <ak> viscond•e de 
P·elota'.l - S. Ex. orde:n1ava ao general V•asques que ,prestasse o 
apoio d.as armas fedeira-es aos que prete.ndi.am apear do governo 
o hero'ico V>en·cedor d·e Aquidaiban. 

Como prova d~ssa politica insidiosa, cO'lllo attestad-0 eloquente 
dessa intervenção desleal, ahi está a ordem do general V'llliçues 
para que se 11ecolJ:rcsse<ID á capital bata.thões affeiçoados á politica 
do Sr . Juliro de -Castilhos; a.hi está a volta para -0 Rio Grande de 
officiaes qu-9 h:aviam sido d'ali af.astados como infensos á politica 
da revolução de Novffil!bro, ahi ·está o .pronunciamento sem ·re-
serva das g.uarn·lções do Rio Gra•nde, S . Gabriel e Jaguarão; ahi 
está -0 forueciment-0 de armas liederaes a populrures da caip.ital; 
aihi está a ordem \iú dia do general Izidoro Ferna'Ild·es declaira.ndo-
se commandanbe em. chefe das iorçais Tevolu'ci-onair.i-ais; .ahi estão 
todos o-s factos narrados pelo general Tava•res na mem10mvel aota 
da tomada de Bagé. 

Mas ni'k> parou aqui a _ traiçio do Sr. vice-p-1-esidcnte ·da RJe-
pubJi.ca. O coro-n·cl Al'thur Osca:r seguira ~·ara Bagé -á frente de 
f.or~as fe.d"Naie:s; ali •entrara em negociações .de paz com -0 geiile1'al 
Tavar es. que Tesolvera depô.r as armas . O general Vasques appro -
v.ou a oouducta da seu subordilll'ad·o; 'mas dia:s depiois te1'egra;ph.a.va 
áquell e co.ronel que suspendes-se as negooiações, · as ·quaies só 
podia.m ter valor se fossem aipprova·das pel10 .gove=o do Estado; 
qu•e se limitas&e a libertar o 4° regime'llto e ·a «iesi.mp1edir a estr.ada 
d.e fer·r.o ·e o be1eg;rapho, parei qite nâlo se allegasse que '1'1avares ·só 
hcivia àepost0 as <f11·'1'1'!-018 aeante ctas forças f éàemes ; que fizesse 
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constar ser esta unicamente a 1ma missão, porque assim o r eco1n,_ 
menclava o marechal Floriano (oh ! oh !) 

De· tãio mons.truos•a traição, de tão descomimunal indignidade, 
estygma indelevel de opprobio e de vergonha para >0 .poder constl-
tluido de rum povo .civilisado, a ·histori•a b'rasHeira não registra 
um só ex.emplo. 

Feli:mnente ·O ·C<>l'O'l11el A•rthm· Oscair, para. honra do exerci.to 
brasil'eiro (apoiados) •repelliu com altivez a abjecção que delle se 
exigia. 

O que 1s0uccoe.deu depois toda. 1a Gamar.a o s·abe. 
Inidou-se ·o regimen da anarchia e do twrc;o; a vi·olencia, a 

perseguiçãio, o assassínio e o estupro levaira.m as lagrimas, a 
desolação, a dôr e o desesP'ero á familia ri·o-gra.ndense; centem:t•S 
e centenas d·e :braisileh'Os prejudicados nos seU!S ma;is caros in -
teresses, feridos :o.as su.a.s mais santas affeições, foram ,pedi·r â 
tel'ra estrangeim a segurança, a tranquilidade, o conforto que 
lhes recusava a sua pat•ri.a. 

•Mas era p'l'eci'So reagir, senhores, e1'a necessario r econquistar 
o paiz. 

Homens de oo•ração e de coragem, 'llla.Scidos n.a terra li v.re dos 
pampa.s, não podiaim curvar a oerviz humilhiad.a á acçãio aviltante 
do ·despotismo; homens nascidos par.a a li-herdade não podiaru 
descer ao uivei de escravos, e até mesmo abaixo dos escravos, por-
que ·estes ao menos t inham em sua terra um tecbo 1para se abri-
g.a'l'em (bravos) . 

Resolveram a invasão e calmos, decididos, fortes na conscien-
cia de seus direi·bos, marcharam para a reconquista da prop•ri ed.ad·e 
e da familia, dia libeTdade •e d.a p.atria. 

Nacl'a os deteve em sua >marcha, nem o aleive ign'Obi! que se 
lhes cuspi'llhou áJs faces, attribuindo-se-lhes intuitos Testauracto-
nistas, como se gmnde p.arte delles, muito antes que >0 Sr. vice-
pJ·e·sidente. da Republica se resolvresse a abandonar o visconde de 
Ouro Preto, se não tivesse 'batido galhardamente p ela causa da 
["6publica ((Tpoiad•?s ); <0o:mo se esses sebastianistas não fossem os 
mesm'Os que primeiro entoaram o oainto de morte da dictaduTa 
pa.ssaida para de·sbrav·ar·em ·o oamin.ho á dictadura actu.al (apoia-
dos. muito bem ) . 

Ul\IA yoz: - Nesse, occasiã.-0 não podiam prever que serviam 
d•e -degrnus á tyrannia. 



480 

O SR. El'ITAcro PESSÕA: - Neste tempo, estes w.onarchistas 
oo.nsubstanciav.am .a mais vigorosa pruneza ·dos sentimentos 1'8PU-

bli1oanos; hoje, que a ingTatidão e a d•eslealidade do govffi-.no os 
arrastaram ao desespero e á revolta, devem ser esmagados como 
inimigos da patria e restauradores d'O regímen deca.hi·do. 

;Mas 111.ad1a os deteve em sua m.a.rcha; IIl'em o exage!'o, •a.drede p:ro-
'[)alado paira a la:1mmr os meHnd·res de ·nacionalidad•e, de que os 
invasores eria.m ·estra.ng'eiros em sua maio·ria, oomo si os orientaies 
que porventura esposaram a causa de ·Tavares fossem mais es-
trangairos do que os orientae.s que, ao mando ·de N.ico Coronel, 
reforçavaim as _ ho.stes d e Hyp·oiito em S.ant' Anna do Livrwme.nto 
(apoiados) . 

!Nada os d·eteve em sua marcha; nem milhares de soldados 
arre.messad.os contra e!les, nem os dinheiros ida nação que o go-
verno federal, sentinella esq11<ecid1a <lo cumprimento dos seus de-
veres, tem criminosamente esbanjado nesta lucta fratricida ( rnuito 
bern ) . 

E ~oje não se 
1
<l•esm'eve, não s.e ooncebe seque- a situação dio 

Rio Grande elo Sul. O ·crime, .em suas maini1lestações mai1s hedion-
das, tem devastado · a familia ri-0-·gr.andense ·de um 1extremo a 
outro do Estaid•o; o .roubo á mão armad1a, os attentaidos m.a_i·s cru.eis, 
os assassínios mais barbaras têm levado o lucto e .a:s lagrimas a 
tod·os os lares. 

Trucidam-se v~lhos e crianças; tala.m-se os c.amp.os, incem-
deiam-.se as estandas, estuprann-se fiLha:s aos olho.s de seius p.ro-
p1ios p.aes - supplid-0 horrivel ·engendr·ado .no cor.ação ele demo-
ni•os, que mão em almas brasHekas (rnuito bem, rnuito be1n; 
valmas nas galeria,c:) . 

A palav.ra. de 9rdem é a d evastação e a morte: milhares de 
brasileiros ohoca.m-.se con 1-.a milhares de :brasi1eiT-os, e sobre tudo 
isto o fragor da luct'.1', Li-mãos que luctam contra irmãos, que ,;e 
aga:rram, que se fepem, que se dilaoeraim, que se m.ataim. ! (gratnde 
sensação). 

Pois é nesta situação tão desgraçada, quando a alma <la na-
ção .anceia deS'Olada sob a 'Pressão .angusUosa ele ·ta.ntas calami-
dades, que a maioTi•a gove'Tnista se reousa a .collabo•ra.r co.mnosco 
na p·acific.açí1o •dJo Ri.o Gr.and·e do !Sul; que o .Sr. vic.e-.p1l"esidoote 
~ Republica vem. <lecl~r-ar ao Con.g.resso que é neoessario cruz·ar 
os braços po.r rn ai!O alguns dias, porque 1elle ·espeTa esma:g.a,r em 
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breve os nossos irmãios ? Não, senhores. Si ·est·a r·esolução é verda-
deira, é neces·sario que ia recOJJ.sidereis ( a.poiados), .porque - per-
mitti-me a dureza da p.hrase - não é digna de representantes <la 
nação, não é ·digna de corações brasileiros (a,pOia.do s, muito bem). 

Se não v-os d emovem as i111juncções da lei, se não vos obriga 
o dever do .p1atriotis.mo, sêde dooeis ao meino.S aos sentimentos de 
humanidade e tende compaixão de tantos -infelizes, de tantos 
irmãos trucidado·s, de 1tantas noivas ip·oHuidas, ·de tantos filhos 
d é"sgra9ad0os, vóos que tambiem sois irmãos, vós que sois noivos, 
vós qu.e sois p-aes ( bra.vos ! mwi·to bem, muii(k) be1n) . 

E quem nos a.ssegur:a que .o ·g.0Y.e1mo vencerá a ·revolução do 
Rifo Grande? 1Pois tod•os os dias l!lâJo estão c.hegan.do a esta 0capibal 
teJ.egramm,ais q.ue .contest•am ·as v.iotori:as a;niTuuncioadaJS p'eJ.os amigos 
do goverino? E se tiver de V'encer, não é um dev€r empenharmo 
nos em pô.r tel"'lI1o a tantas desgraças, em impedir que se derra-
mem ·ma.ios l·ag•ri.dnias, que se commettam 1nais .crimes, que se con-
summeim .maiores atrocid·ad€.s? (cLpoia.àos) . 

'SenhoTes, quando a opdrnião l!lacional, nia tribun•a, IIBa imprensa, 
nos .comióos populares, ex-i·ge a immed1ata s•USP'ensãio d'essa lucta 
l!mt:ridda que ens•angu·oota o p.a:iz; quando .a faimhlia brasHeiTia, 
na mais brilhante selecção da nossa socioedad·e, já abaind101IL'O'll os 
seus la r es jp.a.Pa s·upplica.r á ~Tidade pubHca. nãio 'tlm fav& dos 
feridos federaUstas, como se disse, mas em TaV'OT ide to·dos OiS bra-
sileiros encontrados no campo ·de batalha; quando o povo .protesta 
horro:riz.ado .contra ·o vaimpirn governaimental que não s·e saicia d•o 
sangue de irmãos (bra.vos nas gaierias, ap7J°lausos), a Camara, 
a .assem.bléa dos :repTesieilltan.tes do pov;o, nãio tem '° direito de 
collabo.ror com o Sr. vioe-pr·esidente da HJepublica na sua obra 
sirüstra «ie exter.minio e •de morte . . Urge 'que a 1Camara tome umn. 
deHberaçãio. SI o p.rojecto ,ap:resentaido irtela •baincada op.pos.i:ciOill:ista 
não é oonstitucioonal, a:quelles qiue contestam essa cOJD.Stituci.onali-
dade apresentem um outro que ·se contenha nos termos restrictos 
da Constituição. 

E' necessario que a 'Ca:mara ponh1a rtermo á si.tuaçãio do Rio 
Grande do Sul. E' n eMssarrio que a Caana:ra consi·ga :a pacificação 
daque!le IDsta><io; é u.m idever i.m;postlo pela honra, rpelo bri·o, p e.l·a 
di.guiidiade patril()tfoa. S.i ia p~·otelloação de ·uma hrnra na J'edemp-0ão 
dos capti'vos e·ra, co·m{) se dizia oullr'ora 1neste mesmo .recinto, um 
s·eculo de sofiriimentns pai·.a a raça proscr·i11>ta, a PQ'Otellação de 
uma hora na pacificação do Rio Grand0e do Sul, senholfes, é u.m 
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seculo de vergonha para a nossa patria! (D elirantes e prolongados 
appl!msos nJJ,s galerias e no recinto . Das tribunas as senhoras 
atirarn flores s•abre o ora.<tor, que é a.braçaào e felicitq,clo pelos Srs. 
aeputaclo-s e por senhoras e ca~arheiros, que invwclem o recinto, 
àeixanào ai tr·ibimas e as galerias) . 



SESSÃO DE 26 DE MAIO 

O iSR. ESP.IRITO 1$.AJNTO - isr. presidente, depois que a Ca- l• discussão do 
mara apreciou verdadeil'os ·nasgo.s de •eloquen-cia ·de parlamentares projecto n. 2 
d-istinctos; depois de sentir-se mesm-0 electrisada pelos arro11.boe 
dia palavra que illustres companheiros de ·bancada teem sabido 
exhibir neste recint-0, possuid.os de v·erda-d.eiro amor da patria, 
penaliisados pelas lutas cruentas ·que se agitam •em um Estado dos 
mais heroicos da fedel'ação brasilei.ra; ·eu não preci·saria, Sr. .pre-
sidente, vir aqui fazer ouvir a minha fraca voz, e o meu animo, aJ 
tomar a palavra presentemente, se 1acha .perfeitamente calmo, a.pe-
zaT de sentir extrem€cer em :meu coração os ·mesmos senümentos 
que agitam os meus collegas de bancada. 

o Sn. ALFREDO ELLIS - E de toda a Camara. 
O Sn. EsPIRITo SANTO - Mas, Sr. presidente, venho apezar 

destes sentimentos bastante •energicos, com o intuito firme de re-
vestir-me de completa e inteira calma. 

Não venho sustentar, por um lado, o projecto porque elle o 
tem sjdo suffici-entemente por a.quelles que me prececteram na tri-
bunia;não venho t·ambem batel-o porque me acho p!.enamente dé ae-
·côI'do com •elle. Apenas procuro accentuar a 1phase de meu es.pkito 
nesta questã;o, pois, não me d·eixando a1,rebata:r por estremeci.me'l-
tos, que, não sendo bem interpretad-0s, poderão denunciar alguma 
parckilldade, uma inclinação determinada para este ou para aquella 
lado das d·uas forças contend·oras do Rio GraTude do Sul, pro. 
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cufando collocar,me no papel de .representante da !Ilação, procuran-
do orientar-me ID.O esphliito de uma bo'a organisação federal, p-re-
tendo apen.a.s, Sr. presid·ente, fazer sentLr, ·na 1b!llncada a que :per-
tenço, uma .leve nuança quando encaro uma luta que se iagi-ta en-
tre dous pa.rtidos, e perante ·os .quaes l!lós não poderemo.s ser par-
rtidiarios, mas sin:ruplesmente a.paziguado1'8s. 

Julgo dever proceder assim por·que •além <la ·impressão geral 
que alg;u.ns <los meus illustres collegas ·de bancada teem deixaJd-0 no 
auditoria. se racha co'IÍ·sdgl!l:aido :n-0 iPTOjectio o art. 3° que dá .um ·ca-
ra;cter de completa parci,alidaide á questão. 

:Penso mesmo que a maneira p·ela qual p.retendo manifestar-
me, ipossa de algum mod·o rtranquillisar aqueUes que se acham ao 
l·ad·O do ·governio ·e mostrar um •caminho t'<lll'Vlez .de COl!l·ciltação, an-
t•ev·en·do efles, :en<tre nós, não ipartidarios ·do fed·eralistas rio-gran-
denses, nã0 adversarias daquelles que combatem ao 1000 do go-
v·erno e de Castilhos, mas meramente parti<l.arios do poder inter-
v·entor que se de~tina unicamente a ser um mefü.aneiro .im·paroial 
na questão com o fim pri1ncipal .e un,ico d·e rest:Jabelecer a tranqu!l-
lidade. 

U:m distioncto batalhaidor, um dos p1iinci-paes p-rurlamentare.s 
que honram o nosso recinto, ·O nobre Deputado que se senta á mi-
nha ics·querda, o ~r. Epitacio P.esso:a, i'us.Ufi.cou pleruamenite o pro-
j·ecto, mas ·exactamente passou por sohr-e o ·art. 3°, como mere-
cendo ;pouca :impqr.tan-ci'a. 

Exactamente é este artigo que determina a minha .a.ttltucte 
de .representante da nação, imparcial ·deante das luctas que se 
fer,em .nos Es.tad·OS, não querendo c:ahk n:a incoheTenC'i1a ·de reipro'V'ar 
a intervenção do governo central quando solici<tad:a pelo gover-
uad-0r que, ·em vez de declarar o estado de slt1o, foi collocar-·se 
a.o lado de uma (l.13Js pa.rtes .iuteressaid-as com -o :intuito de subju-
gar a parte contríi.ria. . 

Não pretendo imitar o :procedimento do governo .que somos 
forçados a oensur.a.r; não quer.o, ao dnve.rso, a:co!lllpanha>r, ao 
men·os •appair.enterp.ente, aquelles que, talvez sem o desejwem, 
poderão ser tidos como auxf.liando .o paTtido federal.ista. 

Vejo ,diversos .companheiros de lJamcada .malslnarem ie verbe. 
rarem com toda a energia o massacre do governo de Oaistilh-os ... 
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Julgo uma grande injustiça, não tendo motivos de romper 
a. solidariedade com os meus com'Panheiros de bancaicta, porque 
acho que a .intervenção do Congresso é l egitima, acho que nao po-
ct·emos ser jukies i!la lucta travada no Rio Grande do SuL U untco 
juiz nesta questão é a sobe.ra11ia popular druque~le terrltorlo da 
União (cipo.iado>S) ; sõ .ena põde julgar com qu~m está a :naza-0; 
nós , quando multo, pode·rernos ser ;pacificadores. Assim compre-
hendo, Sr. P.resid0ente, desde que tomei assento nesta casa, porque 
ttesde então t~mho sempre me batido pela •fiel e restr.!cta execuçao 
da lei ·e •pela observanoia da nossa Constituição. 

Lo'go no terceiro dia d.a Constituinte, quando se pretendia re-
integrar o Sr. Marechal Deodoro, d·e quem ·eu •era amigo 1intimo 
e de.diC'Mlo, n.a dlctadura, oppuz-me a isto, tendo sido um dos 
quaren.t1a e cinco que votaram contra essa :relntegraçãoo ; quando 
o g•overno do Sr. Lucena p1·oc11rou intervdr indebitamente 111os 
Estados, segU!indo urna politica de centralização, oppuz.me tenaz-
mente; por ocoasiãio d·o desfecho do g;oLpe de ·Estado, a 23 de 
Novembro, sahi para a rua far.dado e armado ipara combater a di-
ctadura ; acomp·anha.ndo o governo do marecahl ffiloriano, delle 
afastei-me ·irnmediatamente rua occasião em que 'O Sr. Aristides 
Lobo veiu ipropor que o Cong·resso legisiaisse sobre a organização 
dos Estados ; franco partidario da federação, eniten.dia que a In-
vasão do Cong.r esso nos n egocios peculrta:res aos Estados era U!e-
ga:l, e votei contra esse proj.ecto ; ·clamei ·e bati-me contra o estado 
de sitio, contra a r eforma dos militaires, oo.ntDa a demissão· dos 
lentes ; ·estou prompto a sacrif.!car-me até ia.oo ulHmos extremos, 
emp.enhar todo::is os meus esforços ip·ara a manutenção doa Repu-
blica, assim como empenhar-me-hei para 'QUe se i 0n.1cle um ,governo 
frarwamente r epublioamo. 

S.i quero auton·omdia COJllP'leta dos Estados; si quero a maiis 
completa '<l:usenc~a de lntervençã-o do governo central nos governos 
particulares desses 1mesrnos IDstados da Un.ião, não .po,sso d·eixiar 
ele •op.pôr-m1e á oent1,aliz,açãio, á intervenção do Gov-erno •como p.arte 
contend:<>'l'a, ·como taimbem não posso collocar.me ao lado de qual-
quer dellias. 

O proj.ecto, ora em discussão, no art. 3° tem uma cI·ausula, se-
gundo a qual se deve ;proceder á eleição de accó'rdo com o r egula-
mento elei-torrul de 1889. 

Penso que sem~lhamte ·disposiçã.o a.e l'esente da precipitação 
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com que na ,occasrno se tratou de apresentar um alvitre, não como 
medida definitiva, mas como base de discussão ; asSJ.m poc:Leri'a 
ter passado ·des,pe:r,c-ebida a disposição d.e semelhante artigo. 

Mas, observ·ando-·o attentamente, comprenende-se que nós, qu'3 
nos batemos pela Constituição e que verberaimos os desvios da pre-
tensa l.eg·alidade do actual Gover.no, 'não podemos deixar de lado a 
lei el€>Horal, que ainda o anno passado promulgámos, e já se acha 
em execução, para. .irmos buscar de pr eferencia a lei el-e!toral do 
regímen decahlcl,o. 

Mais, quando t!vessemos de notar a dHferença, que ha . . . 
U~r SR: DEPUTADO - Mias 'Í.SSO é um iprogramma d•e organi-

zação para o .Estado do Rio Gl"ande do Sul. 
o SR. ESPIRITO SANTO - . .. entre a lei ·de 1882 e a lei de 1892, 

esta differença seria que a primeira estabe1ece um censo alto, e a 
segund'a amplfa o censo ; a .l)rimeira é uma lei aristocrat'ica, e a 
segunda é completament-e democratk:a .(apoiados) ; não posso, pois, 
ciomprehender oomo nós, que devemos ser a guarda avançada da.:! 
theorias democr31ticas, .podemos ir desencavar essa lei. Mas tenho 
certe:rn, tal é a confiança que deposito nos meus companheil«os 
ele bancada, de que, sem duvida nenhuma, serão solícitos em des-
ipreZ'ar ais ldiisJ..\osi:ções .c1o jart. 3° do proj·ecito, d·esde que f$eJa 
apresentado um ·alvitre ·exequível de accôrdo com a lei eleutoral que 
promulgámos. 

Este artigo appareceu esporadicamente ; não se reflecitlu tal-
vez n·as immudences e razões especiaes que deviam presidir :ao nosso 
criterio na occasião presente. Não posso comp.rehender de outro 
modo como se preferiu a intervenção ·dessas organi&ações monar-
chicas... (Apartes.) 

~as, Sr. presidente, esta discrepanci-a não vem absolutamente 
enfiraquecer o tenta.meu feito pela minoria a que me honro de per-
tencer ; e!la apresentou esse projecto como 'base de de1iberaçao, 
não se recusandq a acceitar qualquer causa de melhor. (Apoiaaos.) 

o ISR. ·EPITAÇIO PESSOA - Não sou suspeito á maioria, entre-
tanto div,erg·i do projecto. 

O SF' . EsrrJUTD SAXTo - S~m duvida; e eu não me adm1.re1 
d•isso, porque estou habituado a vêr V. Ex. tão erecto na sua co-
herencia, quanto brilhante nos seus discursos. 

Se'guramente o nobr e deputado tratou do projecto em seu 'con· 
'unto, nos seus pon:tos pr.incipaes, não descendo a m1nudenc1as 
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e a detalJ:ies ; porque se descesse com certeza recusaria o seu apolo 
a esta d<isposição. (Muito bem.) 

Selnhores, 1:ienho-m•e levantado sempre contra as mJusülças, 
contra aquelles que esquecendo-se da lei, convertem o arbitrlo em 
norma de conducta ; mas, -embo1'.a •no meio de uma atmospheTa áe 
acousações iao Sr. Julio ·de Castilhos, a:inda não posso Julgar bem 
o seu procedimento ·quanto aos negocios do Rio Grande .ao t:;ul ; 
e de a,ntemão •sei que o Sr. Jul'i>o de Castilhos é um homem dlgno, a 
quem sempre respeitei pelo seu caracber, pela sua integridade re-
pubHcana, pela generosidade e nobreza do seu esp·irito. 

Mas p<ara que hostilisa-J-o tão .rudemente ·1 
Precisamos arrastar como vic1Ama .o ISr. Dr. Castllhos ·r Cre1-0 

que não, ip'Drque nes.tas cond'ições perderia.mos a calma que -c1eve 
ta uma enti-dade que neces·sita .pr.imar p·ela sua imparcialldade. 

Ai.nda sinto ·necess"idade e toda a calma quando se tra,ta <lesta 
questão, mui•tas vezes ref.Leotindo sobre a situação des·esperaa-0ra 
da•quelle Esta;do, procurei saber si, porventura, consegul.ndo ven-
cer naquella contenda o pa.rtido 1ed·eralista, se ter-ia ·consegui.do a 
calma e tranquillidade que todos desejamos. 

Assim como -0 Dr. Ca1Stilhos, com o seu partido, que ê poae-
roso, já conqu.is•tou pela primeira vez o poder, pela segun(l;a vez o 
conquistarfa, e teriam.os nesse oaso uma lucta per1manente. 

Vejo, pois, que todo e quiailquer julgamento sob!'e aquelle que 
ê present8'Illente a victima e a que constitue· •o alg-0z, sert1a .preCI-
p.ltação, iporque, como disse, coooidero como juiz da luot:a em um 
Estado o povo do mesmo Estado. 

o SR . BELLARMIN.Q DE MENDONÇA dá um .aparte. 
o SR. ESPJRITO SANTO - A Constituição não dá d 0ire.i-to á ca-

mara .para ser juiz em uma revolução em •qualquer illstaa.o. 
O SR. Orrrcrc.A. - E s1i• a intervenção não ·désse resultado, na.o 

seria ri.aiculo 1rn.ra quem 1.IJ:terviesse ? 

O •SR>. EsPIRTTo SAX'l'o - Não pretendo combaiter o projecto ; 
entretanto, seij1a-me licito manifestar a minha op.inião a respeito 
delle, ·e assim é que di·go que o art. 3° é irrf.to, como contrario ao 
nosso systema p.oHtico. 

O Sn.. ÜITICICA dá um a,parrte. 
O .SR. EsPnwro 1SANTO - O aparte de V. Ex. vem pr.civar que 

o Sr. l<'Iori,ano não interveiiu maf.s uma vez nos negoci-os -de .Per-
nambuco. - ~ ·. ) 
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V. Ex. com o seu segu'lld'o aparte só vem provar que o Sr.Flo-
riano P eixoto tem intervido sempre e constantemente. 

O SR. OrTrcrcA - Estou fallando só em relação ao projecto ; 
não estou me ma:nif€s1tando sobre a questão do R!'o Grande p.o ~ul. 

(Ha outros partes. ) 

o Slà ESPIRITO BANTO Mas, ST. vresidente, dizia eu que o 
art. 3° do pxojecto dá-lhe uma feição par-bidaria. Oomo já disse. 
não é do dntuit0 de meus collegas. Desd·e que ha prooccupação de 
apresentar um ,pTojeoto CO'IIlO ·base de estudo, sem mesmo 1hav.er 
tempo d e faz.er uma com11inação de disposições-, que viessem ex-
pr.imiir o sentimento qu e nos '3!nlma, nós que nos batemos pelo re-
gimen redera,tivo e queremos., portanto, a autonomia dos J!lstados, 
com ausencia completa da interv·enção do governo federal no!l n-e-
gocios esrtadoaies, pr.ecisamos, pelo m enos, accenttlar nosso modo de 
ver, em -relação a esse ·ponto esveoi'al. 

A:ssim como crimtna:mos 'o Sr. l<"'lori1ano Peixoto, que pretende 
e a!nd•a "iin&iste ·em querer .esmagar um punhado de patl.'lotas que 
luctam por umla 'qaus·a ·que elles suppõ·em ser a do direito, da 
justiça e da liberdade, provando assim em alto grão o wntimentu 
de civismo e collocando-s.e na alitura de cridadãos em uma iattltude 
livre e democraifica ; 'elles que estão dando ·O e~emplo do cami-
nho que devem seguir todos i0s cidadãos, quando ·lhes faltam os 
recurso.s que a l1ei mesmo lhes garante ; eu, apemr disto, n1l.~ 

vou agora verberar cont;·a o governo de Ju:lio de Castilhos e dizer 
que é um perverso ou um sangudnarfo. 

Não, senhores ; conhecendo 'ª nobreza de sentimentos ·deste 
cid·adão, não 'p.osso descarregar a V·ehemend-a dia Linguagem contra 
elle e, pelo heroi:smo com que se baitem os federal!s·tas, ainda não 
posso fazel-10 porqu13 não ponho em duv·ida que 'ºs mesmos r.!o-gran-
denses castilhistas desenvolvam tanto h eroismo como os federalls -
bas. (Apoiados.) 

Encarando, portanto, ra questão com toda a ·imparcialidade, 
v-erberamos o proced1imento do Sr. Floriano Peixoto, intervindo 
indebitamente, quando só poderia fazel~o nesta lucta com 'a dec!Ja-
ração d·e estaido d1e sitio', 1Piropondo a suspen.sãio de Jiosti!'i:dad·es e 

coILtinuando e.ntão como parte aotiva, não tornando-se adepto â 
causa d·este ou daquel!e , mas tão sómente da pacificação. 

Assim prooedep.do, nós devemos .s·er impaTciaes, de1te:r1n'.Jilnanclo 
a eleição de accôrqo com a lei· ele.i-toral actual. 
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O .SR. TORQUATO MoR!l:IRA - Mesmo no estado de sitio "! 

O SR. EsPrnITO SANTO - Não, senhor. Proceda-se á e~eição de-
pois da pressão do estado de sitio e depois de constituidas as 
àuto.ridades pr.ovisorfas do Estado, s·em o que seria impossível 
a manifestação da liberdade popular. ( 'l'rocam"se wp.artes.) 

Como ·disse, nã.oo H·ve nem ·de longe a pretenção de produzir 
uma peça oratoria, vim apenas manifestar-me a respeit.o destes 
pontos do projecto e dizer que, si não tenho uma d·ivergencia pro-
funda com -0s meus companheiros, de modo a J:taver moti•vo para 
negar a minha assignatu.ra a esse projecto, precisava, todavia, 
mostrar os pontos de ·d·ivergencia, promettendo que, si o projecto 
passar, em primeira discussão, na se'gunda apresentarei emendas, 
em pr.imeir-0 logar, cont.rariando as dispos·ições que estabelecem 
a preferenci1a para ·O elei.torado de 1889 e para as mesas eleitoraes 
do tempo da monarchia, pensando que a ele~ção d·eve ser r egida 
pelas regras e p.rincivios estabelecidos na lei que aqui votamos o 
anno passado e r epelhndo a tdêa de faz.er-se a eleição durall'te o 
estado de sitio. 

Com 0 <lisse, não pretendi fa:1.er um discurso ; quiz apenas ex-
.ter.nar o a:n.eu modo <le vêr, .e por isso procurei collocar-me na atti-
tude de um interveIItor imparci·a l, ·cal mo e refieoNdo. 

E .era justamente Il'este terreno que eu desajiava ver collocada 
a questão, porque seria esse .o unioo mei•o fficaz de obtermos uma 
paz não simp•lesmente no Rio Grande, mas uma paz estavel que 
gara.ntisse o progresso e o <I esenv·olvimento da Republica na si-
tuação tão desviantajosa em que e!la s·e acha presentemente, onde 
o ·imprev.isto ê quast que a regra consta.nte e ·O desanimo já pr-0-
mette avassalLar todos os espiriitos. (Muito be1n, mwi:to bem; o 
orador é f elàqita.cio.) 

O SR. IDRICO COELHO diz que não vem vibrar de novo a corda 
do sentimeIIt-0, vem pintar a scenographi·a da guena civil, a lan-
ces de V·ermelhão -e pó de sapato, no Estado de 18. P&"tlro do .l:lio 
Grande do Sul ; .não pr.ecisa exhibir o drama que tem a sua acção 
naquelle pedaç0 do -territorio nacional ; não quer patear ou verbe-
:l'ar os libretistas, os emprezarios e os act.ores desta scena. Oom-
bate -0 projeoto. Com isto não quer dizer que negue o seu voto em 
.p11imeira d1tscussão. \Desejo :aJté .que eH.e p·asse a 2• doiscussâil:> par.a 
.que a Crumar.a possa em-endal-o. 

32 
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Declara que não vem doutrinar, porque não se julga compe-

tente para isso. Mas neces.si.fa argumentar com a doutrina. 
No sul d ' u-se uma commoção intes till'a, que chegou áf\ vias 

de facto. 
E ' de O·pin·ião que se procure d entro da Constituição um cor -

rectivo para •es.se caso. 
O act0 do governo fedfral, interv·indo nos negoci<Js do sul, ê 

perfeitame·wte cabido, porque p~la propria Constituição, com<> pro-
va, esse go.verno não é só o execuüvo fode·ral - o .Presidente, 
como g.overno civ.il ou miHtar, .tambem é 0 polida da U·Il'i·ão, afim 
de manter a ord :om e .a paz. Assim, ·elle em.'Pre'gou as !'orças de 
terra ·e mar n•a 'lucta qu e se trava no sul. O seu papel, pois, nesta 
questão, é o de m ero chefe de polici•a da União. 

UM SR. DEPUTADO - Este é o pap.el d e cada um de nós, r e-
presentantes na Camara ! 

O estado de sitio, prosegue 0 orador, não é obrigatori·o no 
caso de •i·ntervenÇã;o. 

Pod.eria fazel-·q, si ·com isto visse a probab.ilidad·e d e uma paz. 

CEnsura o gov erno de não ter antes prevenido essa Juct:a de 
hoj e, desarmando as forças {;astillüst·as, quando se noticiou a pro-
x·ima invasão, af.im de acalmar -0s odios e pai·xões partidar.ias da 
outra facção. E assim d·evia t ambem ter guardado a fronteir.a, s·i 
bem que isto pareça ª'º orador ser de impossiv-el execução, por-
quanto ;a frontf,ira rfo-grand en.se é muitíssimo grand·e. 

Distante como se a.eh.a do theatro dos acontecimentos, não 
pôde emitUr um iµ'izo sobre a luota tit:aTI<ica do sul. Não garante 
de que lado se ij.Cha a J'azão. Jgnora mesmo si a guerra entre 
castHhistas e ga.sparistas é ap2nas uma questão de .deposiiçã;o do 
governo do Sr. Floriano. 

O SR. 'MORAES :/3Annos - Uma simples questão de pennacoo. 
A .opin.ião .naic)•on.al, diz o orador, já está f.ormadâ. a respffito 

dos acontecimento$. T•odos querem a term'inação da guerra, não 
por mefo de .tnmf)acçõrn es·candalosas e veirgonhosas para o go-
verno, mas por meio de uma intervençtiio honrosa para ambas as 
pa:rtes belligerant:es. ·Bem sabe qu·e o intuito da nobre miworia é a 
d €pos·ição do 'g,over.,nador Castilhos, p ela Gamara ! Entretanto essa 
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m6Sma minar.ia foi quLm se moslr,rn c ~n<.raria ás d '::po.slções, llu 
tempos ipassa-dos. 

(Trocam-se apartes àe cont estaçã!o.) 
Têm con-tinúa ·O orador, sido apresentados via:rios alvltr ~~. 

A -impre·nsa apcm1~-ou um meio . Disse que o g.av·e,rno d ~ v.., 1·e. 
ttrar as for9a:s de mar e terra e d·eixc qu 3 e lles s•e batam eru 
famiHa, vence-ndo aquelle -qu.e' puder. O gov.erno, ·porêm, não púde, 
absolutamente iassistiT de braços cruzad.oa a essa lucta, teru u 
restricto dever .de ·intervir a bem da tranqui'llidade publica, como 
chefe de poli.eia da União. 

Um •outro m: io houv·e qu ' m .i·udh;asse, Isto ê, qua a C:amara en-
viasse algun•s 'inteTv.ento·r.es pa ra ir ao local da acção tratar da paz. 
Este meio ê descabido e inexequiv.el. (A.poiad.os.) 

Um teTceiro m aio ainda, que foi l ~mbrado, não l1:im razau de 
ser ; pod.e:ria ap·enas ser uma paz eph emera. E' o que consiste 
na mu·dança provi·soria da Ca;pibal l!'ed eral para a c'idade <l·e .t'·O'l'to 
Al~gre. .. H 1 

UM Sa. DEPUTADO - Isto .s·;ria inconstKnci<onal. l!lmquanuo nau 
for transferida para o planalto a Capital Federal, constitucional 
ser.! esta cidade. 

O omdor passa a analysar o proj.t.cto do seu · collega ::>erpa. 
D~sc:a, r rpe_te, que EJl.e passe á segunda dis·cussã·o, para poder ser 
E.mendado. 

D::sd·e já, porém, accusa o trabalho de seu .ctistmoto armgo, de 
incon·stitucion<ll!l. Não ha, diz, uma só palavra que, de accôrdo com 
as disposições constituciona.2s, r egule o estado de sitio. 

O •Sru Ai.'IFIUsro FIALHO - Ahi rntá o caso d•e uma ~roenda. 

Demais, continúa, acha-o d·e tod.o ·ineff.icaz. El:le ·nllio nx.a um 
praz;o necessarlo ·; s.! o des·igna, é multo d.imlnurto para -paclf!car 
um Estado que se acha todo revoltado. 

1S i se trata de uma pacificação, 0 r emedl·o esta. dentro das 
kis constitucionaes. ( Apo'iado·s.) 

M!as si ()S desejos da Camara consistem no banimento do par-
tid.o n :publicano ribgriandens,e, f.sto lmpo·rta a sua dlissoluçao. 

Elle, porém, r ·epresenta a matar.ia do Estado, e .tanto a.ss·lm 
que f-Oi o apoiado pelo chefe d e poHcl:a da União, Isto ê, 'Pelo go-
verno fed.eral. 

Nestas condições, empossad<> <to poder <> outt0 g.rupo revolu-
cioonario, o partido l"epubll<:anio d-lssolvido, que ê grand·e, -que tem 
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forças, qu.e tem prestigio incoutestavel, de~armado, armar-se-hia 
para sua defesa e novas luctas ;;urgJrJJam. 

Para pacifkar, portanto, cumpr.e agir constltuctonai.mente. 
Lembrará que ·a Camara fecbJou ouvidos ·ao pedi.do úo V.ice-

Presidente da R epublica, ap enas assuml<J a.s red t:as d<J governo, 
para que se lhe d·essem 'llormas de proceder no que respeitava a 
r eorganisação dos Estados. E porque assim ê, <teclara d-e ante-
mão 0 Congresso cumpl1ce nessa ·llltervenção do P<Jder .l!lxecutivo 
nos Estados, cumplice por omissão d.e toda e qualquer meclida que 
serV'isse ·dl.3 regra ao pI'O·Cl21d,imento do Vide-Presld•ente d•a .Hie-
publlca. 

Agora, chega ao ponto de se occupar com o aiv.itre lembrado 
pelo nobre I'epresentante da Bahia. Vae ver s1 se 'Póde appt.icar ao 
Rio Grande do Sul a hypothese do aI't. 2° ·das Disposiç(J;es transi-
torias. 

E' fóra de duvlda que paxa a Cama:ra na.o ·lia <Jrdem à<J 
direito no Rio Grande ; ena já u reconheceu, admlttlndo o 8r. Juli-0 
de CastHhos a toma!r parte nas suas sessões, depo.1s de ter sido 
governad'Clr d·esse Estado, .e restitu·indo ao Sr. Vtotoríno Monteiro 
a sua cadeira d·e deputado, apezar de que S. Ex. fõra p-0r aquell<:i 
nomeado vtoe-goverIJ.a:do.r. Esse facto e muito sign.ificati:vo. 

Mas . tomando ao pê da lettra. Q art. 2° das Disposições transi'to· 
rias, não sabe como se pod·erl!i appllcar o que elle dlspõe ao Rio 
Grande do 1Su:J. O artig0 falla -O.o Estado ou Estados que atê ao 
fim do anno de 1892 não houv·essem .cleeretado uma constituição, 
Mas o Rio Gran•de ~ão sõ decretou urna, como duas .constituições. 

s~melhla.nt€\S d.iffü.culdades a.e 1.n<ter,pr·etaçãio, an·tolhando-se 
ao · espkito do oradpr, impedem-no de pronunciar um voto con-
sciente. 

Viu n.o <liscurso •do nobre d•eputado .Sr. Pereira da Costa um 
topico que lhe d·espertou a attenção. 

O nobre deputado, em um momento de louvave l franqueza, 
confessa que .o parpdo repubJ.lcano d·o •lilo Grande do !Sul tem 
commett!do eT-.ros. 

O orador sympathlsa com o •par>tldo republlcan'O do Rio Grande. 
mas lastima que eHe não tenha dad-0 no governo exemplos <la v.i·r-
tude por ex-0ellencia dos d·emocl'atas, ist-0 ê, de tolerancla. 

Não põde forma,r idêa exacba do que pretendem os federalis-
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tas, mas não tem confiança ·nas intençõe,s ·desses invasores do 
terr.itorio na.cional. 

Receia que por debiâis da bande.ka que elles hasteam ã luz do 
sol, esteja outra que hão de hast·ea:r no momento da victori·a. 

Reoeia que v·ença o partido gasparista. 
1S.i assim succeder, haverá um r ecurso unico 1para os r.epubll. 

canos - suicidar·em.:se, ·como Catão d•epois da batalha de Ph'!llr· 
sa!ia . 

. Entretanto, quer a pa,cificação do Rio Grande do 8uJ.. 
Não sabe quem s·eTá 'O venoedor, não sabe quem será o venoi·do, 

mas ê o caso -de invooar da misericordfa divina perdão para os 
vencedores, ao mesmo tempo que para os vencidos. 

(Muito bem, muito bem. O orador é muito f elicitado.) 
Fica adiada a discussão pela hora. 

. .. 

·-·, 
.._) 





SESSÃO DE 27 DE MAIO 

O SR. JUSTINIANO DE SERPA (Movimento ele cittençcio. Si- Discuseâ.o do 
!en.~·io,) - Antes de tudo, Sr . ·pres·idente, a declaração s~ncera de projecto n. 2 

que não segu-irei o exemplo . dos que, neste debate, compendiaram 
a revolução do Rio Grande ·do Sul, distribuindo encomios e deter· 
minando T.esponsabilidades. Mas, d·e passagem, lembrarei á Ga-
mara os factos recentes, bem v1ivos ainda na memoria de todos, 
e que occor,reram a proposito do projecto em discussão. Come-
çarei por ahi a minha defeza. 

O iUustre deputado Sr. Demetrio Ribeiro, chamando a atten· 
ção dos immediatos representantes da Nação para os graves e lu-
ctuosos aconteci·mentos que se ·davam no seu estado, propoz que 
a Camara se -convertesse em commissão geral para, estudando a 
crise, acl:optar a melhor providencia no sentido de resolvei-a. A 
Gamara, acceita'!ldo por quasi unanimidade a moção então apre-
sentada, reconheceu, além da alta importancia do assumpto, a ne-
cessidade de examinai-o e a possibi!iidade de encontrar solução 
para a crise <!.entro da Oonstituição. (Apoiados.) Affirmou, por 
outro lado, o seu amor á Republica, mostrando -se desejosa de 
trabalhar pela ,pacificação do Ri·o Grande . (Apoiadl' ts.) 

·Posta a diiscm;são neste ter.rena, a minoria poderia abster-se 
de indicar solução á crise . Sem co-participação nas cousas do go-
verno, sem responsabilidades quanto á revolução, estaria no seu 
direito aguardando os alivitres da maioria e pron.unoiando-se de-
pois ·conforme as inspirações do seu patriotismo. Mas, tendo-se 
couo·cado o aslumptp acima de quaesquer interesses e pa.ixões, e 
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a.bstendo-,se a maionia 'de rpropõr medidas t:en.dentes á pacificação, 
. a maioria resolveu sujeitar ao exame da Camara o projecto que 
tiv.e a hon.ra de apresentar e que agora se discute. 

A Camara, apparentando uma boa disposição de animo, um 
certo interesse .pela questão, accei-tou o projecto, co'ils~derando-o 

dign.o de servir d·e ·base ao s·eu estudo ·e. resoluções. Depois fez em 
to.mo deUe a coospfa·ação do silencio ( apãrtes.) Por fim resolveu 
a ag:itar a <iuestão de inconstituciona:lidade. declara-ode:, o projecto 
a:narchico e iinefficaz, mas não alvitrando outra solução. (Apoi-
aaos.) 

Ser-me-hia facilimo destruir, uma a uma, todas as duvidas 
formuladas a respeito da ·constitucionalidade, efficacia e opportu-
nida4i.e do prnjecto. 

Mas, dev.endo esforçar-me por não tomar grande tempo á Ca-
mara, deixarei de lado todas as questões estranhas ao assumpto, 
prescindirei ,4,e examinar doutrin:a:s, argumentos ·e opiniões, que 
não abalaram profundamente .o .espírito da Camara 'e evHarei, no 
correr do debate, 

1
fallar ao sentimenfo :popular, de que tão receioso 

se mostrou o ·illustre deputado pelo Rio Gran·de, que primeiro oc-
cupou a tribuna. (Apartes.) 

A primeira questão trazida a debate, Sr. presidente, foi a 
preliminar de ser inconstitucional a intervenção do Congresso hos 
negocios do Rio Grande do Sul. Foram habeis sem duvida, os 
impugnadores do projecto. 

Affirmar a competencia <la Camara seria reconhecer a neces-
sidade urgente, iJlilludivel. fatal de pôr termo a guerra civil, que 
transformandü aqµella herolica porção da nossa patria em um vas-
to :estuar-io de sapgue, d·evora .o ouro do contribuinte, ·perturba a 
paz social, compromette o ·nosso ·credito no exterior e põe em pe-
rigo a integridade da R epublka. (Apoiaclo~; muito bem.) 

Mas os argumentos é que não estão â altura dos illustres 
deputados e da Séj.bedoria da Camara. A intervenção é inconstitu-
donal, porque o estado está organisado e não s·e verificam os 
casos precisamente 1indicados no art. 6°. (Apartes.) 

.Pretende-se qeste modo resolver . a questão pela questão. 
(Apoiados.) 

Dá-se como provado o facto, sobre cuja ex'istenda oppõe-se a 
mai·s formal contestação, e conclue-se invocan<lo um principio que 
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é verdadei.ro, mas que póde nãio ter, ·e de f.acto não tem applica-
ção. (Apoiados e não apoiados. ) 

Vrerif.icaremos mais tarc1e, Sr . presidente, si o Estad-0 do Rfo 
Grande do .Sul .está definitivamente e constitucionalmente organ!-
sad•o. Por agor·a .cumpre ·d&monstrar a constitucionalida.de da in-
tervenção. 

Determi.nar a Iegalidade das medidas politicas, diz um mo-
d•ern·o publrici:sta allemão, é um dos p.roblemas mais difficeis da 
scienda. (A(JJO!iacio·s.) No nosso caso, porém, a ·constitucionalidade, 
a loegaUdade das Pf'OV·idencias propostas •impõe-se facilmente a.o 
espi r.i to. ( Apart~s. ) 

.Observ:arei desde log·o, por amor da discussão e no inter.esse 
do c1ebate, que nó1s estamos •em frente d·e uma questão politica e 
que é nosso dil'aito apr·ecial~a e resóivel-a de accord-0 .coin o me-
thodo poliüco de inv·estigação, ·em contraposição ao methodo ju-
rídico. (Apart.es.) 

E' ·um grave .erro suppôr que á semelhança do Poder Judi-
ciari-0, que tem como nor<m·a - fiat jus;titia, pereat manaus, nós 
temos .a nos·sa ·esphera c1e acção limitada pelo silencio da lei, es-
tand·o adstl'lictos· á lettra •e inflexibiJi.dade dos textos. 

A •este respeibo cumpre in,dicar ·e reconhecer a existencia e ap-
·plicabilidade de certos p.rincipios. 

Escr·eve o ·illustr.e .pro:flessor da Unhel'lsj.dac1e de Muni-eh, au-
tor dos Pmnoipio1s de Poiiti.ca: 

"O direito constitucional, cujo fim supremo é harmonisar a lei 
com •o <lesenvolvimento Mstorico d-0 espírito popular, deve admittir 
dous principios: 1°, a melhor 1-ei é a que, durante dilatado tempo, 
conserva tal flexibilidade, que lhe permitte acompanhar paralel-
lamente as variações d-0 pensamento humano, •e appareoer a cada 
geração como sua propria 'Obra e acommod(l!(ia ás s'u-as necessida,,<J;es; 
2°, o ··direito, ·e sobretudo ·o di'reito politico, não passa de um pro-
'V'is-0ri'O histor.icamente limitado •e de duração indeterminada! A 
concepção do direito Obedece a ·Uma lei de progressiva transforma-
ção. O IegLslad<ir dos tempos passados não seria cctpaz de .conhe-
cer seus preceitos oo pratica hocUerna . '" 

-Diz 'º notavel .escriptor Zopff: 
" Todo _direito p.olitico é susceptivel . de .ser modificado por 

oonsiàerações àe conveniendia ou prudendia." 
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·E accresoenta o Dr. Franz von 1Holtzend-orff: 
"Oom ú correr d-0s tempos o aspecto da lei modifi.ca-se da mes -

ma -sorte que as feições da creança .durante o d·esenvolvim_ento da 
sua vida. E, em ambos -0s casos, as alterações -0peram-,se tão in -
sensíY·e1mente, dia a dia, que durante largos periodos .ambos 'Pa-
recem não ter s-0ffrido modificação. " 

Os romanos, 1Sr. presidente, que 1'ega:ram a:o espirita humano 
os mais beHos monmnentos jurídicos, os roman-0s d1ziam com 
aoe:i>to que .as leis era:m fundidas em nerr.o - ferrea fura. 

"'1As. bo:as Leis, .explica o notavel pro:f\essor d·e Munich, teem a 
propriedad,e d·os meta:es, que a uma grand·e solid·ez reu.nem a qua-
lidade ·de fund·irem-se facilmente, quando submett'idas 'ª uma tem-
peratura média." 

E' diversa da theoria juri.di.ca a posição da theoria pol1tica ·em 
face do dir·eifo obj·ectivo •e das leis. Para este •o valor d:a lei é 
a.penas relativo . Não pr.eval·ece o pr·incipio fiat juSUtia ~nrns o pTe-
cei to Ex fructibus comm cognoscetis eos. ( Tro cám-se variais apar-
t.es.) 

A concepção ~uridica, ·é licção d.a escola allemã, parte do prin-
cipio de que a lej é s·empre applâ·cav·el. 

O juiz Gbedepe á:s ·consequenci.as de uma vontade superior 
PaTa elle os hero ~s da trag·edfa - Othello, o pai de Emi1io Galo.tti, 
M.acbeth nãio pais~aim d·e candidato-s ao cadafalso ou ás !}enite~
ciarias . 

iPara .a theoria política a lei não passa de um recuTso que va-
ria com o tempo, e com o qual procumm-•se alcançar os fins do 
estado. 

"O method-0 -politico de investigação, observa com muito cri-
t erio o professor de Murnich, disting.ue-se do juridico -e,rn que 
aquene apr·ecia segundo os facto.s aotu.a es o valor das leis, e este 
aprecia os factos segu~do o valor que as leis lhe .attribuem. " 

Antes d·e ir 11or deante devo affirmar á Camara que não sou 
partidario de eql.\ivoco principio da salvaçãio !}UbHca - O snlus 
pu.blica supnrro,a- lex et só em casos muito raros póde ter appii-
cação . ( Aq; ofoão s . ) 

Não .é, .não oonstitue dogma da min·ha doutrina polittca. 
(Apurtes.) 

Sou partidario -do dir·eito estri-cto da escola de ·Kant. Mas não 
posso admi.ttir un+ direito constitucional como 'entend·em os nobres 
deput!lidos que .f:mpti'gnain o pr-0jecto. Repugna-me acrnditar· que a 
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constJituiçáo que demos á .Republica esteja em contradicção com 
as asp'irações, •exig·encias e necess·idades permanentes da vida so-
cial. (Apoiados.) 

Ao co.ntrariQ, quailquer que seja a escola politica, a que nos 
filiemQs, penso qlie devemos procurar nessa ·constituição, que é 
obra de nós mesmos, Q es])irito do nono tempo, a alma ·da nossa 
patria. (.Bra'1,1os; muito bem; apartes.) 

Mas, si essa constituição que não permitte a guerra estrangeira 
s em frustrar-se o irecurso do arbitramento, não fornece solução pelo 
Congresso para. o caso -Oe guerra dentro do propri'O paiz. Si o Po-
der Legislativo, dada a necessidade de pacificar uma certa porçã.o 
do territorio nacional, não póde absolutamente fazei-o por ve-
dal-Q a nossa lei das J.eis, si entre o Congresso e o Rio Grande ha 
uma m.uralh.a chin.eza, que não lhe permitte pôr termQ á moTte 
de braz.ileiros por .br·azile>iros . (Apoiacios; muito bem . ) 

Neste caso far-«ne-hão um grande obsequio aquelles que im-
pugnam o projecto idizendQ qual o pTeceito constitucional que está 
ameaçado <l·e ser violado com as providencias que indicamos. (Mui-
tos ~poiael~os e apartes. ) 

Conheço, Sr. pTesi.dente, uma unica classificação para os acto::i 
da justiça e qu.e póde ser appHcada aos actos do Parlamento. 

E' a que obedece a esta triplice manifestação: 
1 ", prohibição d.e certos actos; 
2°, prescripção d.e certos actos; 
3°, autorisação para Tesolver certos actos . 
.Sob esse triplice aspecto podemos submetter a, nossa apreci-

ação todos os actos juridicos e até os de natureza poHtica. Na hy-
pothese que nos occupa, aipreciad.a .a questão com todo o .rigor scl-
entifi.co, estariamos no prLmeiro caso da classificação; porque, ao 
contrario, do que succede com os juizes e tribunaes, cuja compe-
tencia Tesulta da disposição expressa da lei, os corpos pol-iUcos só 
teem um limite á sua esphera de acção - prohib!ção expressa da 
lei. 

O Sn. BnAZ1LIO nos SAXTOS - Apoiado; esta é a ver·uadelra 
doutrina. 

O Sn. J usTINIA:-<Q DE SERPA - ~a ordem puramente judiciaria, 
a competencia não se >presume; ao contrario, tudo que não é ex-
pressamente concebido, presume-se vedado. (Apoiados.) 

•Na ordem poHüca, outra é a doutrina universalmente accelta . 
Como poder político só estamos sujeitos a a·ccusação de pra.bicar 



500 

actos .inconstitucie>naes quando n-0s •ind:icarem preclsaimente, In-
equivocamente qual -0 preceito prohibitivo que foi violad.o. Em tal 
caso a nossa competenoia acaba onde ·começa a pre>hibição da lel. 
(MuitOis apo~adlos.) 

Doutrina oontra:rfa, Sr . :pr·esidente, Ievar-nos-hl·a a reconhecer 
que não somos competentes para r·esolver muitas questões que In-
teressam de perto .ã exi-st•encia, d·esenv-0lvimento e establlidad.e da 
Republica ·e que não se ·comp·r·ehende:m nas attrlbu!ções expressas 
dos outros pe>der.es. (Apart.eS.) 

INa ·distT1ibuição dos poderes a ConstltulçlLo não previu nem 
podia pr.ever tudo. Não fo.i nem podia sér ·casuística. :Era impos-
siv.el ao legislador constituinte ter ·presentes todos os phenomen-0s 
de -0rdem polltica e provi.deuciar com segurança a respeito del!es. 
(Apoiad:o·s.) 

Nestas ·cond•ições, o method.o unlco que se podla adoptar foi o 
pref.eri·do: d-eixar á competenci.a de cada poder aqu.illo que não é 
obj.ecto de pr.ohibiÇão e que se contem nos princlp.f.os g.el'aes .que do-
minam a materia, attendida a divisão dos poderes. (ApoiaàOs . ) 

Mas, .Sr. 'l;lres-idente, ·embora seja assim, attentas as coudoi-
ções da nossa •if v·estidura, como immedfatos representantes oda so-
berania ·do Esté,Ldo, comtud·o devo affirmar aos illustres impugna-
d-0res do •Projeqto. ai:nd:a collocados em ·outro ;ponto d·e vista: os 
:nobres .dei;mta,das ·não tee:m absolutamente razão. (Apoiados; nã~ 
apoiaàos; apart13s.) 

Hionr·e-me oá Caimara com a sua attenção. 
'Objectam ·Of> .nobres deput!!:dos: o •estado do .Rio Gran'Cle do 

Sul é um estado aiutonomo ·e •está definitivamente orga,nisado. Não 
pode, pois, .o Cqng·r·esso interv·ir como se pr.etend-e com o ·proj·ecto: 

10 SR. CASSIANO Do oNAsorMENTo - Salv.o d·eclairando-,se o es-
tado de s·itio. 

'O SR. Jusri:NrAN-O DE .SERPA - Miais, de :parte ia circums.tan-cia 
de confundir -0 facto - c-0m a questão de 'Clireito, pergun.to: será ver-
daideira a doutr}na? (Apartes.) Absol•utaimente não é. (Apoiaàos.) 
Si •o estado está ou .não -0rgainisado é i'sto questão .cie fact-0, que não 
d·écide da constjtuci-0nailid:ade ou -inconstitucionalidade do :projecto. 
Para resolv·er este ipo.nto da controv·ersia outro é o criteri•o, ·outros 
são os principio

1
s. 

Mas, aidoptljon-do a doutrina do nobre deputado pelo Ri-o Gran. 
<l·e do Sul, si eu conseg•uir provar â .S. Ex. ·e á Caimara que aquelle 
estaid·o o.ão i;;·e acha 011gani•sado, tere'i a um tempo, de accôrc;lo ·çom 
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a minha opmiao, demonsfrado a necessidade de in.tervir e de ac· 
cor.do com :S. Ex. dem-0nstrado não proceder d.e modo nenhum a 
preliminar da dncon.s.tituoíonaUdad·e. (Apoiados.) 

o SR. CASSIANO DO NASOIMEN'l'O - Ainda assim não seria o 
meio de interv.fr. 

O .SR. JUSTINIANO DE SERPA - Esta .já é outra ques·tão. ( Tro-
cam-se m•uitos apartes. ) 

o 1SR. PRESIDEN'.rE - Attenção ! 
O SR. JUSTINIANO DE .SERPA - :Peço ao nobre .deputado, para 

não per.dermos tempo em incidentes .que pouco .esclarecem, que 
ouça a leitura do art. •6° da Constituição. (Le) : 

"O gov.emi.o federal não poderá 1ntervir em negocios peculiares 
aos estados, salvo, .§ 2°, para manter a fórma republicana f.~

derativa." 
Cabe .aqui esclar.ecer .um ponto. E' uma ·preliminar. ·Es.se ar· 

tig•o falla de governo federal, mas esta expressão longe de signifi-
car, como pr.etendein alguns ·dos nobrns deputados, - Poder Exe-
cutivo, quer dü1er - co1JJ.juncto dos pod·eres. (Apoiaclos e não a;poi. 
adas.) 

o SR. Emoo COELHO d·á um aparte. 
O SR. Jus'l'INIANo DE .SERPA - O nobre depu ,;ado .pelo Rio de 

Jan.eiro, me per·d•oe d-izeho, não tem 1absol1utamente razão. A ex-
pressão ......., .governo federal - ·cor.responde aio conjuncto· ·dos .tres 
poderes . . Estes é que constituem o governo <la União. O Pod·er Exe-
cutivo é Poder Executiv-0. E é faioil provar aio nobre <leputaJdo. 

O poder judfoiario .intervem no .estado pol' meio <la sentença. 
O ca:so do habeas.corpus é um ·ex·emplo. O Poder LegisJ.ativo !n-
tervem decDetando leis, decr.etando ou :autorisando ·o aiüo, autori-
sando despezas .de guerra, ·etc. O Pod·er 1Ex,eoutivo intervem -0u 
para repellir invasão -estrang.eira, ou para r .estabelecer a ordem á 
.riquisição dos resp.eotivos gov·ernos, ou paira assegurar a execução 
das leis •e sentenças federaes. 

A <Ioutrina. do nobre deputa,do pelo Rio de Janeiro G evlden; 
tem.ente :insustentavel. iNão tem apoio na Constituição. Basta at-
tender a que a nossa lei fundamental empreg.ou no a;r.t. 66 a ex-
·PJ"·essão - gov-erno federal - de modo a só .poder .significar 
Oongr.esso Naoional (Zé) : 

"Art. &6. E' de:fleso dos estaidos: 2°, ·rejeitar a moeda, ou 
eniiss.ão bancaria em circulação por aeto do uove1'no ferãerai." 
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"Art. 34. Compete pr'ivativamente ao Congresso Nacional: 8°, 
cr e(J!r bancus ele emissão, l egislar sobi-e .'3 llª. e tributai-a. " 

VozEs - Isto é evidente. (ApOiados.) 
O Sa. Eawo CoELHo - E' uma amphibolog.ia . (Apartes·. ) 
O SR. JuS'l'INIANo DE SERPA - Mas, si acabo de demonstr.ar· 

com a Constituição, com a evidencia e inflex·ibilidaide dos textos, 
que a expressão - governo federal - póde referir-se ao execu-
tiv•o, aio legislativo ou aos tres poderes reun'idos, (apoiados); co-
mo o nobre deputado -Insiste em sustentar um erro tão grave de-
ante da Consütu.ição? ( A partes.) 

Sr. presidente, é i.ndubitavel que ao Congresso Naiclonal cabe 
intervir nos estados para manter a fórma republicana fod·eratlva 
( Constituiçã.o, art. 6º n. 2) . A questão de ser O·U não necessar!a 
a Intervenção com esse fund·am e.nlo €- na questão de facto. (Apoi-
nczos.) 

O principio, porém, é verdad.eiro: a these .não soffre nem põde 
soffrer oontest.açãio . (ApOiaclos e não a.poiactos.) 

,Sei, Sr. presidente, que a doutrina que esposo e def-endo, não 
constituindo a!i.4s uma novidaide, acordou todos os escrui)ul<os oons -
tituci<onallstas {\os nobres de}}utados que Impugnaram o proJecto. 
Mas, além de .ei,;tar eu -0onvencido do que ella é :inteiramente, ab-
solutamente constitucional, accr·es-ce que tenho para amparai-a de-
ante da Gamara o preceito clarissimo e positiv-0 -da constituição 
da Suissa, inquestionavelmente ·excelJ.ente modelo, tratando-se d·e 
orgàn!sação repubHcana fed·era:tiva. (Apo'iados.) 

Alld os cantões sãio sober·anos . (Constituição Federal, art . 3°). 
Mas as constit~ições canton&es estão sujeitas á revisão pelos po-
\leres da confederação ( art. 6°). E só entram em execução d.epols 
que se v·er.ifica: 

1°, que nad(L -conteem em contr·avenção ás disposições da Cons -
tituição F-ed eral ; 

2°, que assegura o exercicio <tos cUreitos po1Jiticos- com relação 
á fó1rma r·epubl.ipan.a representativa ou d·emocratica; 

3°, que teem sido acceitas pelo povo e que podem ser revistas 
quando -0 exig.if a maioria absoluta dos cLdadãos. Tenho ainda, 
Sr. presidente, em apoio ·da minha opinião, d·ispo.sições de outras 
c-0nstituições d~ org;a.nis.ações republ:kanas federativas . A consti-
tuição da Amerf.ca do No.rte, tratando dó pod•er j·udiciario, oom-
mette-lhe attribulções que a nossa uão commetteu. Mas ainda as-
sim, temos alli o art . 3° da secção 2", ns. 2 e 3, e segundo .elJes 
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os Estados Unidos garantem a cada €Stado da União a forma ri::p11r 
Vii.cana, proteg·endo--o contra todo o genero de rebelliões e Inva-
sões, si o reclamar o seu. vb.cler legislativo ou o executivo, quando 
aquelle não poder reunir-se. ( Trocani--se va;rios apcvrtes e o Sr. pre-
@Wente r(;lcla,m<t attenção.) 

Segund-o a Constituição Argentina, o g.overno i.nterv.em lnde -
pendentemen•te da requtsição cl<0s governos das províncias, para 
·"ILQl/it.'Jr a fórma r6'[)·u.blioana. (Art. 6. 0

) Mas, sendo assim e não se 
podendo absolutamente recusar á doutrina que sustento eni meu 
pr.op.rio nome e em nome da opposição, de caracter esseueialmente 
republicana, porque entend~r de outro modo o art. 6° n. 2 da 
nossa Constituição? (Apoiados .) 

A e.ste respeito, •Sr . presidente, uma un-ica obiecção foi pro-
duzida. Formulou-a um illustl'e deputado pauHsta. Disse S. Ex.: 
Mas, ainda quando as constituições dos estados não se conformem 
com os P•receitos federativos, contidos na Constituição da Repu-
bl:ica, a intervenção não cabe nem ao poder legis1ativo, nem ao exe-
cu tiv·o, mas ao iufücia.rio . 

E' isto da lei e da essencia do reghn.en. 
lilm aparte. _-~ quand'.l occup!lv-a a tribuna o illustrado depu-

tado ri og-rand ense Sr. Horn <·ro Bapt-is ta, offereci sabida con•besta-
ção ao nobre repras-enta.nte por S. Paulo. 

Agora proponho-me a provar que não é v :rdad 2ira a sua dou-
l: ::ia. (A 7;artes .) 

Diz a no·Bs·1 C:mstituiçã8 : Art 63. ·'Cada Estado r eger-s·e-lla 
PEla o·nstitu·ição e p·alas leis que a'(:loptar, 1'esp,eitandp os princi-

pios con>-titucionaes da União." 
Dispõa o art. 6": "ü govern•o f: Jd -Tal ( e não poder jucliciario) 

não póderá intervi.r em negoci-os pecut.iaTes aos Estados, s:i.zv , n. 2, 
para m11,.nter a fnrina r epublica.na f ede·rativa .. " 

Antes de •tudo ,pergu11to a:o aobre deputado por S. Paulo: se 
n::s· ~a hypothesa a inbm"venção deve dar-&e, não pelo conjuncto dos 
pode;r ':s da União constituindo o governo fed ':'ral, nem tão pouco 
pelo executivo ou legislativo isol2>damente, mas pura e simpJ(ls-
m ente pel•o Pocl·:.r Judiciario, co1no e quando rnte intervem '! 

Qual o processo que emprega para tornar praticavel, effectiva, 
r ea l a in1terv f nção ? (Trocam-se muitos apartes que interronipeni 
o orador. O s1i. pres-idente agita a carnpainha e reclania attenção.) 

·Conheço, &r. p1,esi·de·nte, a organisação norte .. amer.icana qu e, 
mai·s ou menos modificada, a nossa Constituição adaptou. Se! que 
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alli a suprema côrte f·ederal ooma. aqui o ISup.remo Tribunal da 
União, é a guarda por excellenoia. .da Constituição e das J.eis. Sei, 
que S•tory, Dicey, Hore e outros jurisconsultos da maior compe-
tencia "designam no P.oder Judici•ari0 o ar bitrio sup.remo, o inter . 
prete final da Constituição." 

E.is o qu <> d.iz Hor.e : 
"H is infact fi.nal int~rprety of th e ConstHution. "Tlre Law or 

the .Const,, pag. 146. The Suprem.e Court thereley becomes the 
ultima:te arbitrer -01f all matters affeoting the Consti:tution, lb., 
pag 149." 

Mas, como sabe o nobre d ~ putad·o por S. PauJ.o, -o Poder J udl-
ciari-o federal na America do Norte, como aqui, não pôde decr·etar 
a i.nconstituciona.li:dade d:as Jeis senão in specie. Alli, como aqui, os 
tribunaies não se manHestam, não fa:llam cmquanto não lhes e 
submettid"'1. uma questão, um pleito qualquer. 

Diz Bryoe, hoj e tão conhecido e citado em nossa patria : 
" O intitulado pod·er d·e annull:ar as leis inconstitucionaes e 

antes um ·dever dp que um poder, .e ess·e dever incumbe não menos 
d.a que á Suprnm~ Côrte F ed·eral ·em Washington, ao J:na:is humHde 
trfüunal de qualqper Estado, logo que perante elle se ple;iteie feito 
que levante a qwestão. (Am.eric. ci:~moweath, ·I, pag. 336.)" 

.Invocaram neste ponto da qu ~·stão a opinião valiosi·ssima do 
eminente :bra.sHei·ro 1Sr. •Ruy Barbosa. Não ih.a ·duvida que S. Ex. 
tem autorida:d•e 'Pflra am.parar uma doutr.ina. 

Or.gulho -m e com.a bras·ileiro de pod·er p1·estar a S. Ex. esta 
homenag·em. 

Mas a opin·lão de S. Ex., longe de favorecer a d.outr·ina que 
combato, justifica plenamente o que .defendo. Diz .o •em!.nente sena-
dor da R epubl.ica, tratando do .Pod·er Judióario (lê ): 

" E' um poderr ·de ·h ermeneutica, e não um poder de le'g.1slação. 
As.segura a estabilidade dos principi.os constitucionaies, simp1'es-
mooie ip.elo "julg·1i1mento de •casos concretos", não. mediante acção 
espontainea do jutz, Officii .rn.anere, mas á r eclamação das paTtes 
inter essadas ." 

E paissa em ·segui.da a citar, em apofo dos s.eus assertos, a:s 
opiniões d·os ID'81Íf> abaHs:ados jurisconsultos e commentadores da 
Constituição Americana. P eço Ucença á Camara para ler algumas 
o.piniões in voca:da:s : 



... 

"Story : Este ramo de gov~rno sõ .põde ser oharnad 0 a senten-
ciar lid·es, que se lhes anteponham em fõrma. legal. 

Cooley : Nenhuma autoridade tem os trlbuna~s paira decldlr 
questões abs.tractas, é n ecessar.1-0 que .e!.las posi:;am revestir o aspe-
cto de verdad·eiros Ji.tig1ios. 

Walker: O Pod : r Judiclario não e1:;tabe:lece pr0ecJitos sinão 
para casos indivicluaes . Sua funccão capital ê Julgar, .e esta sõ se 
€stende ás pairtes em juizo. 

James K .'lnt : Compe·te-lh>e determinar a l ~ ·i supr.ema, toda 
a vez que perante eHe, se formule judidalm ~nte uma ac~ào. 

Charl : s Kent: Nenhum t:ribunal federai! pód·e i•asolver ques-
tõ ~ s constitucionaes, sinão quando suscitadas em prooesso. .l!Jssa 
competencia resulta da obrigação de d·eclarar a lei entre os MJt!. 
gantes ... 

Mas, sendo assim, p·ergunto ao nobre deputado por ~. Paulo : 
colillo, por que ~ meio 1póde o Supremo Tribunal F.ederal intervd.r 
no caso. do 1Rio Gr.ande do Sul, acceita a 'hypothese de que o Estado 
não s·e acha ol'ganI-sado de accOrdo com o art. 63 da Constituição ·1 
(Apo1iacios.) 

O meu modo de ver o assumpto não ex.cl u ~ 0 .l:'od~r Judicia. 
rio, maximé do Supr·em::i Tribunal F ed·eral par·a -0.~cretar a lnap-
plicabrndade das ·leis por -0.ffe11siv·as .d.a Constit.utição. ApenatS faz 
depender a sua int ~ rv .. mção de li tigios, pleitos em que a questão 
d ~ constitucionalidade seja agitada. 

Como consequencia surge uma restricção, que sinão esti vess~ 
na lei, estaria no espinito, na essencia das i·:à.stit11ições, a es.phera 
d•e acção do Poder J:udiciado. Este nãio póde conh~cer da consti-
tucionalidade das le!s no que concer.ne á organisação do poder 
publico, !!la Esta:do ou na União; e isto pela mesma razãio por que 
não •conhece, nem póde -conhecer das questões purrumente politicas, 
as quaes, segu.ndo MarshaN, resultam de actos do g-0;verno que 
respeitam á nação, e não interessam ailreiitos in.awiduaes . 

A este ·respeito não ê pTeclso g·randie ·esforço de logka, no ter-
reno dos pr.inciplos paTa oon-duzir o •espiillito mais prevenido a con-
v:icção da v·erd:ade. Basta attender pa;ra a natureza dos assumptos 
submettidos aos .tribunraes ·para. vêr que não é posslv.el admitttr a 
sua interv®ção em questões att1nentes á organi~açãü do podeT 
pubJi.co -0u puram&nte govm·nativas (piirely governamental) pars 

Ili 
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utHisar a expressão de P.o-meroy. O airt. 6°, § 20, d.a nossa Consti-
tuição couesponde ao art. 4° do pacto fed·eral americano. 

·Pois bem. Hover, na importante <Jbra Amer. Oonstit. Law, in-
d;ic11. precisamente como um dos casos em -que <Js juiz.es e tl'ibunaes 
não podem intervir o - ide cond·emnar o Cong!l'esso, conio ncio r e-
publicano, (Const. Amer. art. 4°, Oonst . B,raz., art. 6°, § 2°) o 
governo àe um estaào) , ('.Pags. 124 a 135. ) 

Lembro á Camara o facto de ·inte1,venção do Poder Executivo 
da União no caso de consistencia .de ·dous g<Jvernadores em um 
estado, como succed·e agora am P·ernambuco. 

Hover considera •a hypothese da alçada exclusiva do Poder 
Executivo F·ederal nada tend·o que vêr com a intervenção o Pod-er 

J ud ici ari o. E acc0rd es com esta opinião são os exemplos da Sui-ssa 
e da America d•o Norte. 

Occup.aT-me-heú sómente .de um dos factos .occcmridos na gran-
de r epublica aaner.icana. Em Rhode Island, creio que em 1842, u.rna 
r.ev.o1ução populair, que ·instituiu .governo, deu logar á .permanen-

...:i1<'a .-. L u1'1 certo pz,riodo a dous governadores,. 

Acreditando ~er caso de -intervenção do Poder Judiciar>io, u;m 
cidadão 'preso por ordem de um dos governadores iniciou um.a 
acção ·de ·d.amno, que subiu em gráo de recurso, á .SuPTema Côrte 
F·ec1eral. Esta, pçirém, .não tomou conhecimento «1o facto, por não 
dever o poder judâdarfo intervk ·em questões unicaimente poli-
ticas. 

A •intervençãiJ se d.eu pelo poder executiv<J que se pronunciou 
pelo ;reconhecimeµto de .um dos g·overnadores. Sobre1eva, .Sr. pre-
sidente, que alé:rn, dos ·ex.emplos da Amer.ica ·do No1rrte e ·da .Suissa, 
tem<Js em apoio ida verdaideira doutrina const1tucional que sus-
tento, ·ar.estos do Supremo T·ribunal Fed.eral no nosso proprio paiz. 
Neste pequeno periodo de vLda constitucional da Republica brazi-
leira já se derallf factos que provocaram ia acção dos jui:zies e tri-
buna;es fed eraes e estes .se mantivera;m dentro da sua orbita consti-
tucional, não entrando na ap·reciação de questões governativas, as 
questões puTamer1:te politicas; por caber-lhes unicaimente .conhecer 
os .a,ctos ·dos .outros poder•es, quando, de envolta com elle.s, estão em 
lLt:igió, direitos h,1di'Vl.duaies, die existencia constitucional, ou, como 
diz um notavel publicista americano "o direito ·e a propriedade par-
ti cu laires. " ( Ap o~aào•s . ) 

Recordo á.. Citm.aira os julgaidos ·dO Supl.'emo Tribunal Federail a 
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ptoposito dos acontecimentos politicos do Maranhão e Pernam-
buco. 

Naquelle estado o governador eleito foi, como nos outros es-
tados da União, deposto, oo.m auxiHo das forças federa.es, por In-
tervenção do governo da Republica . 

O p·rocurador seccional, .deante do crime, julgou-se obrigado a 
denuncia:r os seus .autores. O juiz de secção ·declarou-se incompe-
tente, allegando tratar-se de um facto politico, da alçada d·e ou-
tros .poderes. Deu-se recurso para o Supremo Tribunal F·ederal. 
Este, examinando a questão, não deu provime11to ao recurso, por 
não caber na sua esphoera de acção conhecer de actos de seme-
lhante natureza. 

Em Pernambuco, sabe-o bem a Oamara, entraram em lucta o 
congresso e o governador do estado. Este dissolveu conselhos mu-
nkipaes que o congresso, em lei especial, declaraira definitivamente 
organisados . Trouxeraim a questão ao Supremo T·ribunal F ederal. 
Não foi prnvidü o recurso. O conf!icto ficou .sem solução. 

E' verdaide que, ·desta vez. a questão ·deoid-ida 'foi a preliminar 
de não poder o tribunal .declarar a inconstitucional•idade das leis 
sinão "em casos concr.etos, em pleitos regularmente processadüs. ", 
mas é exacLam~ nte a impossi'biJi.dade de se "1\~âuzir a piE:itos i"~ 

gulamentar 'Processuaes ", questões de organisação dos poderes po-
liticos ou simplesmente gov , rnativas, o que prova que taes assum-
ptos não entram na alçada do Pod : r Judi ciario da União. (Avoia -
clos e avartes.) 

iDo .exposto resulta, Sr. presidente, que a competenoia do Con-
gresso para intervir nos estaidos, no interesse de manter a f61'ma 
republi<lana federativa, é facO'Iltestavel no dominio dos princípios 
e incontestada no teneno dos factos. (Muitos apoiados. Muito 
bem.) 

Cumpr.e agora saber si a situação constitucional do :Rio Gran-
de do Sul justifica ou não a intervenção do Congresso, na f6rma 
do art. 6°, § 2°, combinado com o art. 63 da Constituição Federal. 
E' esta uma questão de facto. (Apoiad.os.) 

Aqui podem d-ivergi·r as opiniões: mas a decisão da Camara, 
qualquer que seja, ha de limitar-se aos factos. Não pôde alcançar 
a questão os princípios. (Apoiados.) 

Talvez me fosse possivel, S·r. presidente, encontrar na guerra 
civil que assola aquelle heroico ·estado, dando logar a violação de 
todos os direitos .e a suppressão de .todas as l!berd.ades (apoiad.o;<J e 
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tipartes), legítimos motivos de tntervenção dos poderes da Repu-
bHca. (A.pOiaãos; não apoíladios.) 

1Mas p.r.escmdo de J;azel-o. Não :r.enovar.ei rambem o ·estudo da 
questÍÍIO sob -0 aspecto rparque ·exam•inou-a o illustr·e deputado pela 
P.!lirahyba, S.r. Epitacio Pessoa. S. Ex., .no seu brilhante discurso, 
tão applaudido pela Camaira, ·demonstl'OU de modo irrecu.&avel que o 
estado do Rio Grande do .Sul, não teve até agx>·ra "organisação re-
publi.cana f,ederativa", ·sendo-lhe a:ppl:icavel, por.tanto, o art. 2° 
das d-isposições .trans-itorias. M>as, ·embora seja a:ssim e a argumen-
tação ?-lil S. Ex. nãJo tenha sid-0 dest:r:uioda pelos oradores da 
mai·orfa que impugnairam o p.rojecto, comtudo, julg·o dever ·estudar 
o ass umptci sob as·pecto ·div-ern-o . A mi.nha these. é esta: - O estado 
do Rio Grande ·do S·ul nã-0 estã .defi.n1daIDJ.·ente -0rganisado, porque 
a constitUJição que lhe der.airn é attenitatoria dos p•rincipios consti-
tucionaes da Un:iãio .e vi-ola abertrumente o art. 63 da car.ta :lle-
cieral. (Apwf}e$.) 

O SR. ERrno CoELH-0 - T>ambem a Uniã-0 nãio tem todas as 
slliliS leis orgawi-cas. (Apartes.) 

O SR. tSEABRA 1- ·Isto é outra questão . ( A poiacios .) 
O SB. VIC'.OORfNo MoNTEmo - O .Sr. Castilhos não decretou 

nada. Quem f.ez ~ constituição foi -0 congresso. 
o !SR. JUBTINJ;ANO DE SERPA - Para o estudo .a.a questão, s-0b 

o aspecto por .que pretendo estudal-:a, :a circumstancia lembrada 
pelo nobre de:imtado peJo Rio Grande não tem impo.rtancia . 

·O Sn. SEVERINO MoNTEmo - Tem muita importancia. 
O .Sn. JuSTINI4N-O i>E SERPA - O n-0bre ·d•eputaido não tem razão. 

>Ião faço questiío dos processos empregados vara promulgação d ;::. 
oonstituiçãio, mas d·os .preceitos que ella contem. . . (Apartes.) Diz 
a ConstttuiçãJo F 0e(l•eral .no tit. 2° art. 63: "Cada estado •reger-se-ha 
pela constit ui ção ·e pelas leis que ardoo.ptar, respeitaclos os princi· 
pios constvtucionaes ãa União. 

Conhecida a carta de 24 de fevereiro e -os ·d·ogmas fund.a:men-
taies da n"Dssa organisação republicana, ser-me-ha facil, após a l·ei-

' tura da Constituição da:da aio estado ·d-o Ri•o Grande do 1Sul, ·~e

monstrar á Cama:ra que ella não se harmonisa com os princípios 
const1.tucionaes d!j. União e P'D'f consequencla, não põa.e ser man-
tida... · 

O SR. ERioo CoELHo - V. Ex., que é m.ethod.f.co, -devia defi-
nir qua:es são os princípios constituci.ouaeis . (Ha outros apartes.) 

o .SR. JUSTIN,[AN-0 DE .SERPA - iFa;lliando á. Camar.a doO·S .Srs. 
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DeP11taidos, composta em sua g~·a;nde ma,ioria de fundaidores do no-
vo regimen, de .membr-0s do •congresso constituinte, julguei não 
dever tomaJr tempo á casa d-izenuo-lhe cousas que ella sabe, que é 
obrigada a saber, que estão ao alca:nce de todos os espiritos me-
diana;mente cu!Livaidos . ( Apo~'.Ldos.) 

Em tod-0 o caso, e conespondendo ao appello do nobre depu -
ta-do pelo Rio de Janeiro, accent uarei, desde logo que são princí-
pios constitucionaes, além da origem popular .do governo e outros 
que não ·importam .aio ·debate, a divisão, independen-oia e harmonia 
dos poderes politicos ... 

O Sn. Eruoo OoELHo - Não apoiado; sã-0 -0s do titulo 19 da 
Constitu1çã-0. (Apartes.) 

O ISR. ANFrusm Fr.ALHo - P-01s si ·esses poderes pal.ftkos, har-
moni-cos ill13JB in·d·ependentes são os fun:daimentos da Constituição! 
(ApoiMos. ) 

O SR. JUSTINIANO DE SERPA A •ex·istencia dos tres poderes 
poJ.i:tlcos, •independentes e hairmonicos, comp:r.ehende-se no titulo 
1° .art. 1'6. (M1J,itos apoiadios.) 

•Mas o nobre deputado não tem razão aff.irma;ndo c;iue o art. 
63 refere-se ex·ch1sivamente ás ·disposições do titulo 1 º da Consti-
it:uiçã.o. 

·Basta dizer-lhe que a ·autonomia ·d-0 munici·pio nos negocios que 
lhe são peculia,res, é um p·r•incipio .basico que •9s estados são obri-
gados a respeitar, e esse principio não se contém no titulo 1° e sim 
no titulo 3° art. 68. (Apoiaoos.) 

Mas uma vez que o nobre deputado. oppond•o-m e contestações 
em assumpto que está fóra .de controversias, obriga"m e a tratar de 
maiteria que a Caimaira conhece perfleitamente e que está a10 alcance 
de todas as i•ntelligen cias ... (A poiaclos.) 

O SR. ANFRIBIO FIALHO - Pr.lcri.olpios fundaimentaes de toda a 
Constituição. ( Apoiiados.) 

O •Sn. V INH AES - A base. (Tro oa1n-se outr os apartes.) 
o SR. JUSTINIANO DE .SEBPA - ... peço á <!!IJSa me permitta es-

clarecer este peln.to, tomaindo •em cons1deração o aparte do honrado 
!representante do estad-0 ·do Rfo. 

o .SR. Erooo COELHO dá u:m apar·te. 
O Sn. J uRTTN'lANO DE ·SERPA - Compreherndo bem o pensa-

mento do nobre deputaido e, no desenvolvimento da these que m e 
obrigou a discutir, dir-lh e-hei claramente a minha :Jpinião. O 
pr:l~wiplo da <Hvisão de poderes .não ê um ·caracter.istico das organi-
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sações republicanas, mas si os prop:rfos governos mona-rchicos não 
podem sacrificaJ~o, p orque afinal elle importa a divisão organica 
das funcções publicas (apoiados), a conclusiio a que podemos cha-
gar é que um governo verdadeiramente repubHcano tem de confor· 
mar-se com essa .exigieincia que -0s •estados modernos elevaram á 
altura de principio constitucironal ... 

O SR. SEABRA - Apoiado. Isso é indubitavel. 
O SR. JuBTINIANQ DE .SERPA - .S:r. presid•erute, receio to-mar 

tEmJ.po á Gamara com esse incid·ente. Ma;s sou forçado a recorJ·er á 
apinião -de esor·iptores, de autori·dades para justificar deante do 
;nobre deputado pe1o estaido do Ri'O as minhas affirmações. 

A tria& poUtica, que se decompõe em potestas legislativa, exe-
cutiva e juài.ciarria, é conhecida desde Aristoteles. Mas este philo-
sopho não preten•deu aissentar •sobre a distincção de funcções pu · 
bLicas a -0rgandsação do Estado. 

·Foi Montesquieu quem ·deu curso á theOria da divisão dos po-
, deres publicas. Tomando por modelo a ccmstituição ingleza e ins-
pirando-se no .tratado -de Locke denomim.ado - On Civil Goverment, 
elle na sua obra if.onumental - Esprit des Lois (1748) assignalou 
a separação e inq•ependencia dos podereB pubHcos como condição 
essencial de um ~overno Zivr'e. 

As doutrinas ·?·e Montesqu.ieu exel'oeram a mai·or im.fluencia so · 
br·e a Europa ·e a Annerka na ·Ultima metade do seculo passado e a 
trias pomtica torn,ou-se um dogma fundamental nas organisações 
liv.res. 

Foi ao cl31!'.â'O da nova doutrina poJ.itica que se organisaram as 
constituições dos Estaidos Unidos (1787) e da F.rança (1791) assim 
como outras que se seguiram: Brazil (1823), Portug.al ( 11826), Bel 
gica (1831), Oh-ile (1833), Toscana, Piemanüi (1848), etc., etc. 

JustUicando a,. sua doutrina diz Montesquieu: 
"Quawdo na mesma pessoa ou no mesmo corpo o Poder L e-

gis"tativo $e acha r.,eunid!,o. ao PodJer Exeallitivo, não ha iibertiaae,
1 

porque póde-se receiar que 'O mesmo monarcha ou· o mesmo senado 
faça leis tyrannicas para execut·al-as tyrannicamente. 

Não ha liberdade, si o poder d·e julgar não estiver separado do 
P.o.der Legislativo e do ·Executivo. .S1 o poder d.e julgar estiver 
reunido ao Poder Leg.is1ativ<> o poder sobre a vida e a liberdad e 
dos cidadãos !jerá arbitrari<>, pois o juiz será legislador. Si esti -
ver J'eunido ao Ex~cmtivo, ·o juiz póde ter a força de um oppressor. 



P.or consequen0ia, para que nãio se possa abusa,r do poder, é neces-
sarfo que o poder detenha o poder (ESprit d'3s Lois, l!v. ll, cap. 6 . ) 

Conheço, Sr. presid<ente, a critica a que deu loga,r a doutrina 
de Mo:ntesqui,eu, assim como a existencia de outros· pod0res que 
Henj·amf.n Oonstant ·e outroscaccr.escentaram e que Hootham enu-
merou. 

1Sei imesimo que a theoria 1não tem base scien:bifica, porque 
runda,se, como diz L . V. Steim, sobl"e o .pihenomeno da funcçãio ·e 
não sobre a •naturaz1a ·c1a entidade d•o Elsta;do. Mas essas questões 
não entral!TI no plano do meu estudo. 

Quiz assignal'ar a origem his:torica ·do pr,incipio da dÍ'V'isão de 
pode·res. Passo a exa:mi,nal-o sobre o ponto de vista .moderno. 

A orga.nisação do poder publi<co é o systema <lo.s o.rgãos de 
cada Estado. O principio da divi,sãü ·d'O trabal'ho, d·es·de muito 
conhecido e :seguido e:m m a;terJ·a de orga;nhiação industrial, tem 
tambem .applilcação em mali:!e'l'ia de ong,an:i.sação politica. Funcções 
dtfferentes por sua naituraza, como são as tres categioriias ·das 
funcções fun.daime.ntae.s do Es·tado·, :tendem a separar-se externa.-
m ,nte, isto é, a dividir 'se de um mod'.l sys tematico por orgãos di-
versos e d1 versamiente constLtuJdo.s. 

A divisão .de poderes, assim entendida, não ob -deoJ, compre-
hende,se, a uni1a rigo,rosa rpr·ecisão. Não é possivel detel'minar ·com 
exa:ctidão ond•e 'll'IDa funcção acaba e outra começa. 

A vida real do Estado, obse'l'Va Jel.!inek, .não póde ser com-
pletamente dominada por categorias abstractas . Mas a divisão, ou 
antes a co:ordien(tÇão cios poderes ex.iste e não póde deixa~· <le 
existir. ( ApoicicLos.) 

"Os orgãos da soberania do Estaido, diz Ga.rreis, ·em regra são 
mero.s app,a.reJ.hos .Jig.ad•o.s mecan'i1carrnente ·á com·munj.dade, mas 
com ella c11escem e com ella es•tão, a l-m da conn3xão juridica 
em urna connexação orga.nica que obra 1nstinctivamente, e qiue 
tira a sua força de outros attriburtos ·do ser humano, que não o 
do di:rei to,." 

Bluntschli, na Theoria do Estacio, de que tenho aqui á mão 
a •edicção franceza de 1891, diz, a proposito do prtncip1o imo·derno 
da div.isão de pod.eres: 

"L'.id<ée .qu'nne divisiOn subjective t4es organ!es :doit co·r(1•es-
pondre á la d-VStincti:on objective ~e.s fonctions, appartierut aiux 
formes modernes. Montesquieu qui en a été l'heurenx prometter, 
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Ia proclaime au nom de la J.:ibe11té et de l•a sêcuri.té des cytoiel1Sl. 
Un pouvoir exce&Sive reun.i da.ns une lllême mai;n met san.s doute 
Ia IibaTté personelle en danger; la divi.si,on des pouvotrs pose des 
born.es •réciproques. Néanmoillis, Montesquieu se trO'lll.pe en mi!:!ànlt 
de l.a p•Ius ·gra!Ild·e pro:tecti-on de 1'a 11'berté d ·vile Ja Tai15on détermi-
n.ante d'e la division qu'il rêcla:me. Le fondement ·de . cel"1e•ci est 
plurt:ôt une railson d"organisme q:ue de poliitique: - chaque Q-rgane, 
cr.eé en vue d'une fonctlon spéciaile, la seule qu'J.l ait á •exer.cer 
sera naturellement pl'U.s parfait eu !lui-même et .d'ans so.n aotlon. 
L'homme d'Estat imite ici l'art admirabie de la nature: l'oeil est 
fait pour voir, l'Oré)il:le pour entendr·J, Ia bouche ;pour parl~ r. la 
ma:in pour saisir et ,pour agir. Le co.rp.s de ['®tat doit pTésen~T 
un organisme seillblabl e. Depuis Montesquieu, · l'on ·a.istin·gue or-
dinai.r a1ment: 1) le pouvoir legislatif: 2) Le pouvori:r ·execuitif: 3) 
Ie pouv·oiT judicia.ire. Les théo.riciens ainglais ont adopté cette 
division, et it0rute une séTie d·e constituüions mod.ernes, prêcêdées 
par l'eX'e:rnple des ®taits-Un.i,s d' .AJmerique, l'ont sainccionnée." 

1Conhece a Camaira a theoria allemã d.a classiL\cação dos OT-

gãos do Estaido. IPresci.ndo de expol-a, pelra necessidaide que teria 
de cri ti cal-a. 

Lembrarei, pq:rém, palavrais de iffoltzendoirff, que confrontando 
as constituições ·dos esta:dos da Europa, encontrou nellas tres ty-
pos pa,r.!Jamentares: - "'O pa:rlamenlto, diz el1:e, oTa está acima, 
ora aio lado, ora abaixo do chefe do 1Estaido. " A hJ.,gJaterra ap.rn-
se•nta o pT.imeiT·o typo. O parlrumento constituiu-se 'centro da di-
recção .poli.tioa ·dd Estado. O monarcha não ê mais do que um '(}re-
sidente hereditario, a qu-m compete exo<ircer uma <:erta influen-
cta oorreotiva sobre os ministros depositarios da confiança da 
maioria d·a Camar,a dos Communs. O segundo systema pTevalece 
na Frrainça e nos paizes cujas collisti-tuições ,s·e filiam á escola de 
Montesquieu ·e se baseam sobre a div·isão dos poderes : a •assem-
bléa legislativa é considerada como um poder separado e da mes-
ma categoria do Poder Execmtivo. O terceiro systema generaJ.isou-
se n;os estaidos dif Allemanha e da Austria, ond'e o poder de le-
gislair p·erten de á poróu, mas não 
do parl.amento. ~ Holtz~ndorff, 

§ 43.) Parece-me escusado dizer 

póde <.:ler exsrcido sem o colllcur,so 
Das deutsche Verfas,sungsrecht. 

á Gamara que a nQssa Constitui-
ção, inspirando-se nra dos Estaid·os Unidos do NOlrte, pertence ao 
segundo systema . (Apartes.) Mas, deixaindo de paTte essa ques-
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tão de parlamentos autonomioos e não autonomicos, cumpre pro-
seguir uio exame do pr.incipio da divisão de poderes. 

Não ha duvida. Sr. presidente, que 'assignalam grandes de-
feitos ã doutri.na de Montesquieu. Mas a verdad'e é que esses de-
feitos são maLs ap,parentes do que reaes. 

A necessidad•e de coordenar ·OS · orgãos para que o Estado te-
nha uma e>rganisação vital o emiuente publicista 1'rancez a reco-
nheceu. 

Mas, 1ainid.a .aidmitti.ndo como erron•eas as doutrinas de Mon-
tesqui,eu, preval-ece o i:n·i,ncipio que invoquei de que a d.ístribulção 
orgrunica dais funcções legislativas, executivas e judicíiari·as é con-
dição de um regímen de lega1ídade e a mais PI'ecíosa garaintía 
d·os direitos dos cidadãos. (Muitos apoiados.) 

Vem a ·proposito, pois, perguntar: quaes são os caracteres 
pelos quaes o moder.no Estado constitucional se distingu e de to-
dos os outrns? 

A esse respeito tenho ã v.is-ta umai observacão que peço J.!ceinça 
pair.a lêr á Oamar.a: 

"LNão encontramos. esses caracte1,es, d'iz um notavel professor 
de di-reito, na fórma monarchica ou 1·epubUcana, o qual põde ser-
vir d·e base ·a uma sub-divfaão, mas ·não obsta que os estados olví-
lisados da Europa e da America tenham instituições communs e 
prosigam os mesmos fins. So.b e.s te ponto de vista não ha dlstin-
cção rnpecial a faz er entre as Republicas representativas (!!'rança, 
Sulssa, Estados Unidos) e as monarchias constttuciona ' s ( J n-
gla terra, Belgica e Brasil de 1823). 

Todos são Estados culturaes. como os denomina Grumplowtcz: 
verifica-os o mesmo es11i rito, dominam a. toclo.s as mesmai.s tenden-
ciais e aispir·ações. O que asslgnail1a •o moderno Estado é um con-
juncto de caracteres que sómente ·nelle v·emos rewnid.os, e que, como 
Grumplowicz, pod!emos reduzir •a rtres : 

tlj) governo segundo leis, isto é, soberania d.a lei sobre pes-
soas, e não de ipessoas sobre pessoas; 

b) preponid1erancia das classes médias e por cooseq'Uencia re-
g'imen parlamentar; 

e) desenvolvimento da cultura humana em todais as suas d·i-
recções. 

Mohl aissign-ala o moderno Estado Constituoional por um dos 
seus oa?lactB'!'es reaes, quando o d·ei;ig1na sob a denominação de 
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Esta.ao ·juriidico. A substituição do regimrn do arbitrio ,pelo da 
legal'idade é o pensamento que domina tod·o o systema desses es-
tados . Mas um gover.no segundo lets não é possivel sem a (/)j,stin· 
cção organica das funcçõru legisla;iivas, aàministrcitivcis e .iuclicúi-
rias. 

Quando o <:hefe do Estado l egisla por si só e cio m esrno tem-
po aclrrl!Ín/istra, não póde .haver materialmente cUstincção entre a 
lei e a ordenança ou d·ecr 2.to executivo: na pratica será sernvre 
verclacll?lino o brocardo do cmxirisrno rornano: Quoo P!UNClPI PLACUJT 

LEGIS HABET VIGORIDM . 

Hiavel'á ·então imperio de pessoas sobre pessoas, não da lei 
sobre pessoas. Sómente quando ·O chefe do Estado nâJo .pód·e leg'is-
lar sem o concurso de um outro factor inde11enae1~te que é o var· 
lamento, ha juriclica.mente unia v ontacle siiprema expressa pela 
lei, contra a qual a vontaid·e dos orgãos da admi:nistraçâJo noo tem, 
nem pód·e :reclamar ·efficacia . 

A ZegaHàade da administração é uma oonsequencia logic.a da 
existe11oi·a ·da. lei, yomo producto de urna actividade distincta1 da 
administração. 

A mesma ordem de idéas obriga a separar a administração 
da justiça, visto cop:io o preenchimento das f.uncções judiciaes por 
tribunaies ·ord.i•narrl.013 e indeped•entes é a sup.rema garaintia da in-
vi·oliabilidad·e d<0 dil'eito. 

A divisão organica àe ta.es funcções, consoamte oom o pr.inci-
pio da divisão d<0 trabalho, é assim ·wm c01·ollario do principio fun-
damental ela sob't:rania da lei Sobre p'essoas, e por .isso f icoi i senelo 
o porto ele varticla d<0s Estad.os modernos. 

tOreio não haver necessidade de accumuLar mais citações ... 
VozEs - Apoi1ad·o; V . Ex. provou •exuberantemente a verdade 

da doutrina! 
O SR. JusTimANo DE SERPA - Satistffito assim o illustre depu-

tad·o pelo Rio de Janeiro, e sen-do ineluctaveLmente caracteristica 
de toda a .organisaçâJo T·epublicana ·a origem popular dos .podieres 
legisJ.a.tivo •e executivo (ap)oiaclos), peço agora. a attenção da Ga-
mara para a leitur~ que sou obr<igad·o a fazer de alguns artigos da 
Constituição do Riq Gra~d·e do Sul (Zê): 

"A Soci·edade Rio-Grandense, r·eunida em Congresso Consti-
tuinte, decretou e .promulgou em ·nome da familia, da patria e da 
humainid•ade esta cpnstitu1ição: 
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Secção 1" - Capitulo I - ATt. 7. 0 A sUpre1na direcção go-
vernamental € .administrativa do Estado compete ao presidente, 
que a exercerá livremente, conforme o bem publico, interpretado 
el" accôrdo comi as leis. 

Art. 10. Dentro dos seis p·rimeiros mezes do per.iodo p·r esi-
dencial, o •PT·esidente escolherá livremente um vioe-pr~idente, quo 
seliá o seu immediato substituto no caso de irnpeelimento t e11ipo· 
rario, no de renuncia ou morte. v erda elo ceirgo e in.0apacideidc 
physica. 

Art . 11, § 1.0 O vice-presidente, succedendo ao presidente em 
voilrtudP de renuncia .ou morte deste, .perda do cargo ou incapaci-
daide pb ysic.a, excrcerrí a vresi.dencia até ú terrninação do p.f3r ·ioelo 
p 1le sicLenâi.<JJl . 

Caipitulo HiI - A{rt. 20. Como chefe Sttpremo ao governo e 
da administração, compete ao presidente, com plena Tesponsabi!i-
dade: 

1.0 P1'0mulgar as Iei•s que, conforme as -regrais ad·eainte esta-
bel ecidas. fo1o'!m ele siw competenci.a; 

2. 0 Organisar. r efonnn.r ou supprirnir os serviços dentro das 
verbas orçamentar.i•as; 

4. 0 Expedir .decretos, regulamentos e iinstrucções pfna a :füel e 
conv·enienite execução das leis; 

7. 0 Preparar o projecto de orçamento ·da receita e despeza dQ 
Estado .para ser •OfDerecido á assembléa no começo da sua sessão; 

10 . Organ>isar a fOTça ·J:>Ub1'ica d.o Estado; 
12. Orear e prover os cargos civis rl'llilitatres, nomeando e de-

m.i.ttin<l-o os serv€Jntuarios :rua fórma da lei; 
15. Estabelecer a .divllSão judioiari•a e . civil; 
18. Declarar sem eff€ito as resoluções ou actos das autor.idad·es 

munioipaes, quando infringireni /.'3is f ederaes 0·1~ dos estacios. 
Capitu1o VI - Da ereeretciçcio das lais - Art. 31. Ao presi-

dente do estado compete. a promulgação das leis, conforme o n. I 
dQ art. 20. 

Art. 32. Antes de promulgar uma lei qualque.r, o presidente 
fará publicar -0 respectivo i)rojeoto acompainhado de urna eX!posi-
ção de motivos. 

§ 1.0 O p·roijecto .e a exi>os1çao serão enviados aios intend~mtes 
munici·paes, que lhes darão pubHcid·ade. 

§ 2.0 As autoTidades locaes, dentro de trcs rn·e2ies, transinitti-



516 

rão aio pires.idente todas .as objecções e emndas que fo.rem f>0rmu· 
!adas ·Por qualquer cicJ.aidãio l1abil do ·estad>0. 

§ 3. 0 Examinaond>0 cuidaidosamente essas emendas e ·Observa-
ções, o presidente manterá inaiteravei o projecto ou moàificai·o·ha 
de accôrdo oom os ·que julgar •procedentes. 

1§ 4. 0 Em ambos os casos serii o projecto, medi'!l:nt·e ·promulga-
çãio, convertião em iei ão estado. 

Secção 2• - Capitulo LI - ut. 46. Compete pTivàitivamente 
lí assembléa~ 

1°, fixar arunualmente a despeza e orçar a receita do estado; 
<! 0 , crear, augmentar •ou supprimir contribuições, taxas ou dm· 

postos; 
4°, v-0tar todos os meios indispensaveis li manutençc7o dos ser-

v.iços de utilid·ade publica creaàos por iei, sem intervir por qual· 
quer fârma na respectiva organisação e execução. 

TlituJ.o V - A constituição .poderá ser reformada por iniciativa 
do presidente do estado, >0u em virtude de petição da mai·oria dos 
conselhos munioip

1
aes. 

§ 1. 0 Quand-0 a .reforma for prom>0vida por 'iniciativa .do pr·e-
sidente, cumprirâ a este publicar o l'espectivo plan·o. o qual p.re· 
valecerá si, dentro de tr·es mezes, for approvado .pela ma!oru:a dos 
conselhos municipaes." 

lAg>0ra. pergunto aos nobres deputados: es&a organisaçã;o po-
li1Jica1 ·que nos seus t;raços ger.aes e pela leitura da oonstltuiçã;o do 
Ri.o G:rand·e do .S~l, que a;caibo ide ·e:~por ao cr.ttwi•o da Camal'a, é. 
po·rv.entura, urma o.rganisação republicaina? (Apoiados.) Mruntem· 
se dentro dos molqes da Constituição Federal? Obed.ece, .porventura. 
ás suas regras . aos seus preceitos claríssimos, infl ex-iv·eis e inviola-
veis ? (.A'.uoiaàos, apartes.) 

Sr. presidente, o si1enolio dos amigos ·dio gov·erino, no mome':!.ixl 
em que a mino·ria· me honra com ·O seu applauso, convence que a 
or.ganisaçãio polH:ica d1aida ao Ri-O Griainde do Sul não t~m absolu-
tamente 4ef.esa. (Apoiaoos e não apoiaão·s.) 

Farei, nã:o obstante, ·alguma.s obs·ervações r·e.lativ·amente a,os 
·artJ!.gos da constituição Gaisttlhos que aca:bel de ler. Começa a 
mooma constituição attrfüuiTudo a supremad!a dos iPOde.l"es p·olli-
ticos aio Presid·enit;e d-0 Estado. 

E' u1ma orig!~aUdaid·e, em organ1S1ações repubUca:nas, que deve 
ter i1mpressionaid10 a Can:nara. 
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A sitruação do Presidente do Rfo GT.ande, na ordem consti-
tucional alli estabelecida, pouco diverge da situação política dos 
Chefes do IDstiaxio na A!Qemanha e !Il0. Austria, ond1e .domina o 
pri•ncipio de que a corôa concentra em si a tpl.enitude dos poderes 
publ!ioos . Lembra ... 

o SR. MORAES BARROS - o el •Supremo do P.araguay. 
O Sit VnmAEs - O nobre deputado t-em razão. E' isso m-esmo. 
10 1Sn. iJUST'INJANO DE !SERPA - o :filustr-e depQtaido por •S. Paulo 

ooimp.letou bean o nneu p.e.nsameruto. 
IMa:s deixando de par1te o •titullo - de ict-efe impremo - que 

a '1ei organ.ic.a daquel>le Estado attribue ao &eu Pr.esidente, per-
gunto aos nobres ·deiP·wtaido.s que impugmmn o 1n·ojeoto como ex-
plicam SS. EEx. a absorpção do Poder L egislativo pelo ExecuÚvo. 
na organisaçao que apreciamos? Como considierar con~OT'Ill·e a 
Constituição Federal u.lllJa orgainisação q,ue é mani1lestrumerute, vi-
si vclmente a negação de todo o regímen republicano? (Apoia.elos.) 

o •SR. AnISTJOlcS 1MAlA ·d'á UlIIl ·aparte. 
O SR. J usrrnTAe<: O DE SERPA - Ha um cr-Lterium muito seguro, o 

nobl'e depUJtado dieve conhecer as o:iiganisações repubHca.nas exis-
tentes no .seio •dos 1po;vo.s .cultos. Indique uma só em 1todo o mundo, 
qu e se pareça com a do Rio Grancl·e d·o Sul. (A po,iaetos. muito be1n.) 

iE' um m eio facilill:no de p;rovar que a md·nh•a .ffi'itica não tem 
fundamento . l Tro cam-se varias apartes.) 

Cabe ao Presidente do Estado nomear o seu su·bstttuto até 
para os casos ele morte ou renimciai. . . O que fica send-o, com 
semelhante regimen, a origern popular do Gover.no? 

Em que p·arte do ;rnun'Clo se p.raitica assim o r egímen republ1-
ca.no? (Av'oi:aàos, mui4to bem.) 

o 1Sn. ARISTIDES .MAlA diá um aparte. 
O 1Sn. JUSTINIANO DE •SEllPA (para /o Sr. Aristi;àes Maia) - O 

·nob;re •deputado me perdoe. Mas a sua defesa á ConstJituição do 
Rio Grand·e compromette a .causa que lhe impõe tanto enthusiasmo. 
Na o·rgrurüsação ·da America do Nor:te . e da •Republica Arg.entina 
o PI'esiden:te ·e Vice-Prns.iderute sãio escol'hido.s pelo •POVol. O processo 
da elaição não é o nosso. !Mas respeita-se perfei>tame11te o principio 
da origem popular do Governo. (Apoiados.) 

O povo T·eune ·e no:me~a el·eito;res e@eciaes. E~tes !lazem entao 
a escolha. E' a elei ç!i.o ·de dous grãos. (Apoiados.) 

o exemplo, poJs, tlas duas TepulYl.'icas, 'Ilão pôde absolutamente 
ser invo'cad•o. (MuVtos apoiados.) 
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:vras ha cousa mais original. para não dizer monstruosa, na 
Constituiçã·o rio-grandense . Naquene Estad'O a assemblêa d'Os re-
pr.e.sen t·aI1Jtes faz o orçarrnento, mas mão conatit ue o Poder Leg.ls-
lativo. AJJi queim legisla é o Pres.idlfillite, Ghiet.e Supremo àp; Estaiif,o. 

Pouco importa qua tod-0s -Os publicistas antigos e modernos 
con•siderem essa absor-pção do Po.der Legi1slativo pelo 1Exeoutivo -
um absurdo, nos d'Omim.ios da scienda .poLitka, ·e 'll.-llla terriv-el 
e constante ameaça ã liberdade e ·dir·eitos dos cidadãos. A orga-
ruisação do Rio Gra1nd.e :repousa sobI'e ·este prineipio novo, e oo 
n'Obnes deputados, que combatem o 1Pa"·0<jecto, pensam que não 
obstante existe .alli uma orga,nização r epu bli cana. (Trocam-se va-
rirJs apartPs.) 

O SR. ARISTIDES MALI. - Mas os Ccmse1hos Municipaes podem 
r epresentar contra acs leis pTomulgadais pelo .Presidentle e este tem 
que modificai-as ou refo•rnnal-as. 

O S1t. J üS't'JNlANo DE .SERPA - Antes d·e tudo d•evo ponder•ar 
ao nobre deputado que num Estado em que qu.asi t'Odos os poder es 
estão concerutrados nas mã-0s d.o ·Executivo, ningue.m JJóde ter 
confiança em Cons~lhos Muruicipaes, eleitos segundo ais leis por ·e1le 
execuitaida•s. Mas, :prescimUndo de estudaT o asSIU'lllpto süb este 
aspecto, pergunto ·ao illustre representante de Minais - <> Pre-
sidente, rrnodificando ou Te.formando a lei, mediante representação 
dos >Conselhos Municipaes, deixia de legislar? (A.puiaàOs.) flerde, 
por lisso, o caracter do Poder LegiJslativ'O, ou, pelo contraT:i-o, alf-
firma .mais uma vez uqe o é ? ( Apoia.dos, muito bern.) O Pod·er 
Legislait:i.vo, propriamente dito, mocllfilca e rev'Oga ais leis que faz. 
Mas, por isso, não d eixa de ser Poder Legisliativo. (A.ploiados.) 

O SR. JosE' AvELIKO - Isto é de simples bom senso . 
O Sll. Jus'.l'JNli\~•o DE SERPA - Mas, s·i a or igem ·popular dio. 

Governo, a divisão, Jndeperrdenicia e haflmonLa dos pod•eres p-O<li-
ticos são princípios coI1JStitu1ctonaes, que os Estados .devem respei-
tar, e si, por outro lado, a absorpção do Poder Legisllaitivo pelo 
Executivo importa a compl1eta .negação do regimeu Tepublkano, 
dev·enms .ser logicos reconhecerudo que o Rio Grande não está d efi-
n'itiv-amente e republicanamentJe oy;garui.sado, nos termos do aJrt. 63 
da nossa Constituição. (A.poiacWs, muié.o bem.) 

O SR. SEABRA - Ou 'isto, ou 'hão de confessar que vivemos sob 
o domínio do absuTdo. 

O SR. Earco CpELHo - Tambem Minas não tem ·or.gani.sação 
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rep.ublicairna, porquz a sua consiti.tu<ição coimeça : - Em no·nie de 
Deus ... 

u Sn . .SEAHHA - E' outra questão. Não tem p1aridade. 
O Sn. JusTDiIA"º DE 1SEllPA - Poder-se-ha obje0tar que a 

co.nfederação Germanica absolutaimente não faz questãio da organ1-
sação politica dos Esta.dos. Mias a'lli, .por isso mzsmo que são outras 
as corrantes da op·i1JJ.1ão, sãio outros ta:mbem os princípios ·conSltitu-
oionaes. (Apoiad!os .) A Co·nfecleração Germanica, que B!u'll!tschli 
apropriaclaimente chama hnp,erio Ff!icieraz (B·undesr&ich), é UJm 
genero a pa:rte nas fórmas compostas de Govern.o. Diverge p1·0-
fundamente da federaçãio america:na, assim como .da Co11flederação 
Helvetica. A organisação ·a:llemã foi uma •concepção feliz do es-pi-
r.ito germanico para saivair a uni<J..ade naciooal. (Apoiado;s.) 

Mas. si é incontestaviel a competencia ·do Congresso para m-
tervir na questãio d10 Rio GTande e si .são de ineluctavel preoedenicia 
os motivos d·e intervenção (apo1nclos e apa((tes), o que é que nos 
impede de Eazel-o ? A questão ele opportunidade? Esta não foi 
s·nscitada, neim poderão agitai-a os que nos apres·entam aqueJl.e 
heroico Esta.do ardend•o em guerra civil, e pond·o em perigo até 
a integridade turitorial da .patria. (Apoiados, muito bem .) 

Poderia. sr. Pre.slidiente, tra.tand-0-se da 1 a ·discussão do :pTO-

jecto, Jiimitar-me ao es.tudo destas questões, que são as unicas que 
entram bam no debate. Mas julgo conveniente acoimpainhaT os 
oradores da maio11ia .da tCaimara no exaJ!lle de outros .pollit-Os que 
pret enderem elucidar, 

.Oedo 1compreh2.Jl'deram 1os illustres deputados, amigos do .Go-
ver.no, a má situação em que ficaram no :terren-0 das questões con-
stitucionaes .que agitavaim. 'Trataram, por 1isso, de atacar o pro-
jecto em .pontos que paireceram mais vulner.aveis. 

1N' assim que perguntaraim: - Como .decretal' o siti() e or-
denar na interco-rrencia deste uma eleiçãio, cuja prime·ira condição 
de validade é ser Livre? Confesso que, á primeira vl•sta, a objecção 
lmpressio·na. Parece realmente um ab.su;rdo. 

Mas, exaJ!llinando-·se ,dea:noradaimente a questão, comprehende-se 
facil.men.te qu·e não 1ha razão p·ara a crLUca. Arntles de tudo devo 
declaTar que a Eleição não se tM·ia durante o sitio, mas depois 
deste . O que se daTia dura·nte o sitio seria a escolha provisori..<t 
pelas munici,P'alifüudes, .que permaneceriam cercadas de garantias, 
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o estado. Ma1:1, quando assj.m fosse, cumpre attender a uma v-er-
rJ,ade que está no animo de todos e que itodos conhMmn. 

O .sitio, decr2.tado pelo projecto, não iria -suspender garantias. 
Iria, pelas restri1cções creaidas, ·restaurar multais que não existej!Il 
de facto e que permittiriam ás municipai1i<lades o e~eTlcicio do 
dJ.reito da voto. Acham original um sitio que restaura garruntias? 
Bois es1te ê talviez 'º u-nlco •merlto do •Projecto. 

O. Sn. AN.NIBAL FALdAu - .A.poiaido. E' um g•rait1d•e menito. 
O Su. JuS'.rINJANO mi: .SERPA - A Caanair.a me pe.r<lo e. Mas sinto 

necessidade de .füz e.r toda a verdade. No Rio Granõ.e o sitio 1existe, 
de facto, desde longos mezes e existe criminosaimente. ( ApMados .) 

O Governo, in tervindo inconsttltucionalmente ·Tua lucta que alli 
se estabeleoeu, supprimlu todas as liberdades, aboliu todas as ga-
rantias. Mas não decratou o siitio, porque este teria limitações e o 
obrigar.ia a <lar conta ao Con•gresso das prov~<lencias tomadas, 
crea,nd•o-lhe certa resp•onsa:bilidwde. (Apoiados.) 

Deixou, pois, que se commettessem todos ·OS cri'mes - d<esde 
os .mais vulga:re.s a:t4 o.s mais hediolll'dos - sem r.eJH'e•ssão por ,partie 
da atttoridaide. l'erd au-se <le -todo o resp.eibo á lei e á, aut-01rf.dade 
constitui<la . Fere 1se, mata-se, l'Ouba-se, estupram-se donzeJl.a.s, 
massacram·se velhos e crianças, attenta.se contra a. 1.nvio~.a1biUdade 

do lar P. tudo na certeza da impunidade. (Apoiados, apartes ·e pro-
t ffst;Js.) · 

O Sn. PnEl:lIOENTE - Attenção! Peço aos nobres d•eputa:dos que 
não interrompa:m o oraidO!r. 

O SR. JusTi:sIA :'i: O DE SERPA - Sr . Presi·dente, pelos discursos 
'JU e aqu1 se proferL1 am, ficou a casa saben·do que no Rli-o Gr·runde 
n1i.o ha segurança de vf.da e proprie<lad.e, não ha sigillo de corres-
ponden cia, não ha (!irei.to de locomoção, não. ha garantLa coni;ti-
tucional de ordem fl.lgu.ma; Perd eram toda a razãio de existir 011 

~od.i gos . (Avoi aàos.) 

A força - em suas manifestações mais brutaes e h<e<lio.ndas 
- eis a ordem cons.tituc1ional elo Rio Grande. (Apoiados.) 

Mas, sentlo assjm, o sitio c1 êa uma situação r elativamente 
calma, r esta.bele0a ~arantías qu·e são suspensas e, o que ê tudo, 
determina a responsabilidade .dos age11'tes do Poder E'xe0utivo que 
a busarem das medipas ex{lepcionaes. (Apoi.a!Ws.) 
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Nestas condições, ouso perguntar á Gamara: procedem os re-
paros ·dos nobres deputados? Tem· fundaimento a critica C]:Ue fazem 
ao pr-0jecto? 

Ineluctavelmente não tem. (Apoiados.) 
Outra aocusação que forn1ulam contra o projecto ê es.ta: - a 

mlnoa·ia empenha-st: 'POr pacificar o Rio Gr,ande, 'lllas favorecendo 
interesses de uma parcialidade em desproveHo ·da outra·. 

Prova·«J a escolha d•as munidpalldades gaspa.ristas para el«lção 
da junta .prov.isoria. 

Declaro desde logo á Ca.ma.ra que esta questão de politica in-
terna do Rio Grande do Sul, não tenho odios l!lem affeiçõcs, nem 
tenho tnteresses de ordem alguma. E, como eu, quasi toda a mi-
noria. (Apoiados.) 

Quando cogitei das camara.s muILlc1pae dso antigo regimen, 
incumb.i•ndo-as dia •escolha ·ela junta do governo, foi no intuito de 
pô.r á p:l'ova a nossa imparcLalidaide. Si mandassemos fazer a ele'i-
ção pelos conselhos do Sr. Julio de Castilhos, dir-se-hia que era-
mos aUeiçoa.dos á força d·e republicalll!os que alli mantêm o po-
der. Si, pelo cont11ario, mand.assemos fazer a eleição pelos oonse· 
lhos do Sr. Cassal ou do seu successor, ·dir--se-hia que eramas af-
feiçoados aos federalistas, empenhados em reconquistar, com as 
armas na mão, ias posições que perderam. 

Nesta emergenoia, e para obviair ás difficuldades, lembrei-me 
das camaras mun.ici.paes do antigo regímen, sem acredita.r que 
a indicação ·motivasse reparos, pois essas camaras são chamadas 
pelais leis da Republica a orga.nisar 'ªs mesas que p·r·esidem ás 
eleições sempre .que .não ha municipios ·organisados. (Llpoiacios.) 
(Lei n. 36, art. 69.) 1 

,Vê V. 1Ex., Sr. •p1residente, que não foi o >interesse desta ou 
daquella .parci,alidade o que nos inspkou. Procurámos -uma solu-
ção dellltro dos limites da lei. (ApUiiados.) Po.r outro lado, eu, 
que conheço um .pouoo a historia politica do paissado reg.imen, 
lembrei-me de que, ao tempo em que se procedeu á ultima eleição 
nos municípios, a situação do Rio Grande não era dos libe.rael\ 
mas dos con·servadores, como em todos os outros pontos do paiz ., 
<Apoiiados.) 

Ita ai-nda um :t'actõ que nãô -t>ôde <ieixar d.e imp:ressiona.r fa· 
:toiray:elmente a causa que defendemos,_ o espiri·to da Camara. 
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A revolução de 15 de nOVf?mbrv destruiu de vez os partidoti 
polit'icos d-o tempo da monarchia: Em todos os estados da União 
os partidos .que fizeram o serv-iço do outro ,regimen desapparece-
r.am ,éf:;, scena poUtica, adher.indo os individuas que os comprunham 
á r10va ordem d·e cousas. Os partidos politicos .não se mant·iveram. 

·Despedaçaram-se os velhos moldes. Produziu-se a desagrega-
ção dos ·antig·os elementos e a grande maioria dos ·p-oliticos mili-
tantes abr.igou-se, 1!10 inicio da Republica, á sombra de uma mes-
ma bandeill'a. (Apoiaàos.) 

cAJs divisões vierrurn .depois. Op·eraram-se entre republicanos, 
no'V«JS, d'a velha propaganda. Com iLS novas aggrupações flcar.am 
indistinctamwte, ·em quasi tod·os os estad-os, co.nservadores -e li-
ber.aes. (Apoi·ados.) 

Nestas condições, pergunto ·eu: é justa a accusação -de par·· 
cialidade que aios foi aürada? Absolutaru:Emte não é. (ApoiaàoS.) 

Demais, si -eu estava convencido de quie· as munidpalidades 
do Rio Grainde eram conservadora.s, como em toc'Lo o .paiz, que ga-
mntia de v.ictori~ off.er·ecia o Sr. Silveka Martins, não sabendo si 
ellas haviam adhEQ'-i-d-o á política de 18. Ex. ou á _do Sr. Castilhos? 
(ApoiaàoS.) 

M.a,s, si· esta é a grande questão que impressiona os aiIUig.o,s do 
-Sr. Castilhos, si é este o .obst:aculo que oppõem ó. pacifücação do 
Rio G11ande, d·eclal"O -em nome da m~noria que não fazemos abso-
lutamente cabedal do processo da ·eleição. (Apoiados.) 

·Lmbrem um meio, comecem pela qual.ificação eleito,ral, asse-
gurem as condiçõ!'s de imparcialidade na ·Sscolha d.os representan· 
tes do· Rio G.ranc'f'e, e nós hypothecaremos o Thosso v•ot-o, o nosso 
ap.oio e a nossa palavra em sustentaçã de qualquer idéa da maio-
ll'i:a. (Apoiaàos.) 

Nã-o temos inte!'esse na eieição. 
'Não fazemos questão do seu processo. (Apuiaàos.) 
Só .de uma cousa fazemos questão: 'ª pacificação do Ri·o uran-

de .. (Ap,°"iados; mui~o bem.) 
Mas, si ·d·esbe modo desappar·ece á questão constitucional, as-

sim como à de ino:p.portunid·ad·e; si 1nã,o temos divergencias na ques-
tão de detalh·es; 'li podemos collocar á causa da nossa patria a0l-
ma dos nossos .interesses ephemeros ; o que é que emba:raça a pa· 
cifilcação do Rio Gr.and·e? e.Apoiados.)_ 

!>: ~nfluencia ·õ.a lei? 
- . ___ ! 
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E' uma cousa singular ... 
Mas não é .para dar á lei todas as condições de efficacia que 

nós estamos reunidos e que os projectos têm tres di•scussões? 
(Apoiados; muito bem.) 

Não é aceitavel, não é ·digno da Camara, sennores, esse recurso 
de ultima hora. A inefficacia do alvitre suggerido pôde justificar 
tudo, menos a .rejeição cio pr.oJecto. (Mu11tos apviados.) 

Senho1-.es, nãio quero apaixo•nar este debate. O r0eceio de desa-
gradar ao nobre dputado que plrmeiro combateu o projecto fa1Zian· 
ào ao sentimento da Gamara, obrigou-me a sacrificar todo o ef-
feito d.o meu discurso, adstringindo-me á parte jur.idica da ques-
tão ... 

UM SR. DEPUTADO - Mas fel-o do modo maiis brühante. (Apoia-
dos.) 

O SR. SEABRA - T·em fallado como mestre. 
O SR. JosE' AVELINO - Apoiado; é uma verdadeira victoria ela 

tribuna. 
O .SR. JUSTINIANO SERPA - ;;las, antea de fallar ás considera-

ções .politicas, com que devo pôr termo a esta despretenciosa ora-
ção, a Camara permittir~me-ha perguntar á illustrada maioria: 
em nome de que orthodoxia constitucional condemna este projecto? 

Será, porventura, em nome da orthodoxia constitucional que 
inspirou a moção de 21 .d.e Janeiro ? (Apoiados da minoria.) 

Será em !llome dessa orthodoxia constitucional que conferiu 
ac Presidente da Republica poderes que ao proprio Congressou 
recusou a Constituição ? (Apoiados.) 

Será, porventura, em nome da orthodoxia constitucional que 
tolerou, que applaudiu os actos de 10 e 12 de Abrü ? (Bravos; 
apoiados. Protestos. ) 

Será, finalmente, senhores, em nome da mesma e celebrada. 
orthodoxia constitucional que se fez silenciosa quando o Presiden· 
te da Republica amnistiou os revolucionaxios mineiros, exerceondo 
assim attribuição p.rivativa do Congresso? (Muitos apoiados.) 

Mas, si hontem .pudestes invocar ~ .para cobrir oom. a ban-
d.eita de vossa clemencia os desacatos e crimes do Sr. Vice-Presi-
dente da Republica-o equâvoco principio da salvação do Estado; 
por que nãiO o invocaes agora, sendo mais grave, mais afflictiva, 
ma.is dolorosa a situação da n.ossa patr.ia?! (ApOiaàos; apartes. 
:J'Umuzto . )_ 
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o SR. PRESIDENTE - Attenção ! 
O SR. JUSTINIANO SERPA - Sr. presidente, o nobre deputado 

pelo Rio Grande dio Sul, que encetou este deba:te, dirig.indo-se á 
minoria, ,ped.iu-.nos que, estudando a si.tu.açãQ d-e sua teTra, não 
fallassemos aio sentimento .nacional, expCJlll·do ao odio publico, com 
visível injustiça, o partido republicano do seu estad<J ... 

Não comprehendo que um deputado republicano tenha r·epu-
g1;l'ancia a um debate em que a sua palavra, como um relampago 
de Sin.ai, ·poderia illuminar a consciencia pub\.ica. <Apoiados.) 

Não sei que motivos possa ter paira recear a plena publicidade 
quem, deante de todos nós, se declar!I. com a verdaide e com a 
justiça. (Apoiados.) 

Mas quero, conesponder ao appello do nobre deputado. Não 
fallair·ei ao sentimento do .pa1z, não fal1arei ao sentimento da Ca-
mara . .A.penas direi que S. Ex. ·e o g·overno .não dev-em deslembrar 
nunca essas manifestações da 'opinião, clamando pela pacificação 
do Rio Grande do Sul. (Apoiados; muito bem.) 

1 ' Enluta á alma nacio1nal a honrosa situação em que se encontra 
aqu-ella gloriosa ·POTção do Brasil. (Apoiados; muito bem.) 

O sangue que tinge e avermelha as oochilhas do Rio Grande 
é sempre .o samgu~ de 1irmãos. (Apoiados geraieS .) 

Os actos de ooTagem e heroicSmo que alli se patenteam, <ião 
idéa do ardor corµ que pelej-aim, da bravura com .que se batem os 
nossos oompaitri·otas. Mas não ,podem despertar~nQS enthusiasmo, 
nem J3ascinar coIIJ. ais suas inspirações o gen.io .dos nossos poetas, 
dQS .nossos bar.d,os guer-rei:ros; porque a epopéa que cantassem acor-
daria, de paT com a saudaide que punge, a tristeza e o luto da alma 
nacional. (Bravo$, muito bem.) 

P ediu-nos ain,da o nobre Deputado que não •le-vassettlos á conta 
do partido republicano do Rio Grande os cr:imes da revolução. 

As scenas de horr·or, de estranha perversidade que al1i se re. 
p1·oduzem são obra das duas pa:rcialidades, são um resultaido da 
lu,'ta. Neste ponto o honrado deputado tem r.azão. Toda a revo. 
lução tem episodios grandiosos e epi.sodfos sombrios. ·Estes são tão 
~.nevitaveis como aquelles :São dignos de aidmiração. Os que co. 
nhecem a ·natureza humana sabem perfeitamente como o odio e a 
sede de vJ.ngança ar.rastam a ·excessos e cr,imes (apoiados), prin· 
cipalmente nas lutas dos partidos. 
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A este respeito posso citar á Cannar.a .palaVTas de um escr·iptor 
bem conceituad<J, que me .impressi-0·naraim vivamente e que •nunca 
ma.is deslembTarei. Diz Henry Sumner Ma.ine, na sua exoellente 
obra O" governo popular, edição f:mnceza de 1887,. pag. 62• : 

"L'espri.t de v'arti est probciblement bien vzut6t une survivence 
eh• caractere aggressif cie l'humanité primitive, que l' eff et de diffe· 
renoes concientes et intell ectuell es d'hoonme à homme. C'est, ,par 
essence, Je m ême sentiment, qui, dans certaines états de société, 
conduit à la guerre civ0ile, intertsibale ou internatiO'nale; et il est 
aussi un·iversel que l'humanité." 

No Rio Grande dá-se uma luta terriv•el e singular, e essa luta, 
como nas pug·nas dos heroes de Homero, Thetis, ·a .mãie da vin-
g-ança, inspira os combates dos dous lados. (ApoiadlJs.) 

Lembro á CamaTa um episodio da Illiada. 
Achilles, o mais val0ente dos gregos, em divergencia com Aga-

men·on, r 0eti-ra-se ás suas tendas. 

:Mas a morte de P.atr,oclo, s·eu amigo, fel-o voltaT ao combate. 
I•ncendei,a.se ra pa.ixão da vingança. Bate•se ,e vence. O cadaver de 
Heitor cahe•lhe aos pés. Tornara-o invencivel, não a armadura que 
lhe fabricava Vulcano, porém a necessidade -Oe vingar a morte de 
Patroclo. 

Mas o her.oe, d·epoi·s da victoria, apparece-nos ultrajando o 
cad.av·er do seu glo·rioso adversaria e só muito a custo o restitue 
a Priamo, que o pranteia, não tanto pel-0 fim que tivera, como 
pelo ultrage á memar.i.a imperecivel. 

Eis, talvez, poTque se affirma que a vingança é o nectar dos 
d,euses. 

Mas, Sr. p·r.esidente, ao mesmo tempo que não justifioo, em-
bora comprehend·a os crimes da ·revoluçã,o, não comprehendo e 
conde.mono a attitude do Vice-Presidente da Republica. (Apoiados .) 

A S. Ex. cabe a respons·abilidade da guerra civil. (Apoiados.) 
Essa luta ·entTe brazileiros é um producto d.a politica de des-

lealdade' e traições qu·e S. Ex. tem seguido. (Apoiados; 1nuito 
bem.) 

A historia evicl:enci.ará ineluotavelmente esta verdade. <Apoia· 
ào.,,) 

A revolução do Rio . Grande é o 'f·esultado de um ca.pricho do 
despota do Itamaraty. (Apoiaào.8\; protestos e rec~amações.) 
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)Tão ac1'edito que S. Ex . excitasse as duas parciaHdades â 
discordia e aio combate por amor á arte ou pela necei;;sidade de 
ver co11r0cr sangue. 

Não tenho fundamento para este juizo. 
Mas affi·r>mo á eamara que estou convencido d·e que influiram 

muito para esse desgraçado acontecimento a falta de ori·entaçã:i 
pold tica de S. Ex., a sua vaidade caprichosa, o seu desresped to á 
lei. (Muitos apoiados.) 

Por que S. Ex. não dá contas ao Congresso do estado da 
guerra civil? Por que •não nos p.resta informações sobre as d€S-
pezas que faz, criminosamente, empenhado no extermiuto de bra-
zile'iros ? (Apoiados; muito bem . ) 

Por que oonsente que do extremo norte ao extremo sul da 
Republica se proceda a recrutamento forçado, estando esse recru-
tamento abolido? (Apoiados.) 

Que necessidade ha de engrossar os exercitos d·a legalidade 
por meio da caçada h1imanci, condemnada pela propria monarchia, 
si os revolucionarios são a minoria do Rto Grande do Sul e o ST. 
Julio de Castilhos1 está ·oom o Estado e a Constituição ? <Muito 
bem; avoiaclos.) 

Quem ·não vê em tudo isto o capricho, a v0aidade indefensa-
vel, a vontade om:qi·potente de um despota vulgar? (.tl voididoS; pro-
testos. Twrniato. ) 

O SR. PRESIDENTE - Attenção. Quem tem a palav.ra é o Sr. 
deputado Serpa. 

O SR. JUSTINIANO SERPA - Sr. presidente. vou concluir. Feliz-
mente não tenho necessidade de compendiar agora a historJa da 
revolução .rio-grandense, porque ella é bem conhecida da Camara e 
do paiz. A justiça sobre os homens e as cousa desta época far-
se-ha completa, e entãQ te.remos de nos julgar felizes por haver-
mos bem comprehendido o nosso dever. <Apoiacws.) 

O Governo, affirmam Já fóra, oppõe-se a toda a ;idéa de pacifi-
cação pelo CQngresso, e a Camara. com certeza, •não commetterá 
a imprudencia de contrariar o governo. (R~so e apartes.) 

Mas. bem póde ser que o despota que hoje tudo aff.ronta, te-
nha mais tarde de se mostrar arrependido. (.tJ .pOfoclos.) A luct·a 
dr Rio Gra.nde é o começo d·o incendio. Quem nos assegura que 
ella não se alastrará medonhamente ]}Or tod·o o p.aiz! (Apoiados; 
muito bem.) 

. i 
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A Camara conhece, no admiravel poema de Edgar·d Quinet ---' 
o Ashav67-Us - a belHssima scena do banquete real no cimo da 
torre, sobre o dmmenso •naufragio da humanidade. O oc·eano, pouco 
am:tes des·p:rezado, viilipend'iaido, começa de subir, de erguer subita.-
ment~ a voz em busca da sala do f.estim. Na sua to'1Te, um ninruo 
de agui•as, 'º rei não teme absolutamente a •Onda invasora. Mas, 
ao ouvk lá fóra a musiica d.as vagas e antes que lhe batam a. 
porta, interroga ao primeko satrapa. Silence! Qu-est ce bruit? J'ai 
entenãu, je &rois im fZot qui s'aproche. Não é naida. E' um s·1*;-
piro c1o vosso povo: - O'est un soiipir de votre peuple, responde 
o interrogiado. Mas o ruido augmenta. O oooamo cresce maiis e 
mais e o ·rei assusta-se. Enlâ<0, para tranquili.s.al-o, responde o 
seguindo satrapa: - Senh01', é a solução do vosso imper-io'. O'est wn 
sanglot àe v/otre Empire. Mas o oceano cada vez turna-se mais ter-
rível. Bate á porta. 

1Qs saitrapas fogem do rei. Este offerece ao invasor invencível 
o seu manto real para cobrk-lhe os hombros. Depois, a sua taça 
de ouro, e iIJO.r fim a cor'ôa rutilante. Mas •nada disto satisfaz o 
oceano. O throno, a mesa do festim; eis o que o terrível invasor 
ambiciona e afi•nal obtem. Não faço a:pplicações . Chego ás vezes 
a me convenceir de que o nosso d·espota, em um dad<0 momento,, 
será victima do i•noendio da anm·chi·a que afoou. Acho justo ess·e 
castigo. Mias tremo deainte dessa hypothese sombl'ia, po.rque r·eoeio 
mui to que ced,ci comece para nós essa noute d·e 30 annos que se 
flez sobre a :historia da Republica A11gootina. (A.pomd!os; muito 
bern.) 

!Não seria melhor que a Gamara cumprisse logo e resoluta-
mente o seu dever? (Bravos; U!IJOiadlo\s e apartes . ) 

Sr. i>residente, V . Ex., como eu, deve estar convencido de 
que é mu1to gmve, muito difficil a situaçâQ da nossa p.atria. 
( i1poi.adºs.) 

As nossas victorias •no Rio Grande não poderão ser celebra.d·as 
por corações bra.ziletros. 

Os nossos feitos d'armaSI augmentairão dia a di.a o lnto n·a-
cional. (Apoiados; muito bem.) 

Lembl'o, apenas, á Camaira que entre as oousas que all! .perde-
mos, vidas, recursos do thesouro, prestigio da autoridad.e e glo-
rias do noisso exercibo e da patr.ia, du.as ·existem que difficilmente 
reconquistaremos - é o cvedito de que sempre gosámos e.rn todo o 
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mundo, e o nome que chegámos a adquirir como uma das primekas 
nacionalidades d.o nosso continente. (Apoiaàos; muiro bem; ap-
p.lausos. O orar!vr é ab1'aça~ol e vivamente felicit'11à0 pelos Srs, 
depul!aãos presentes.) 

O Sn. VALL.AD.ARES (pela oràem) - Depois do discurso do 
honrado deputado que se acaba de sentar, .pa.rece-011e que ninguem 
dirlá que o pr.ojecto nãio se acha sufficientemente discutido em pTi-
meira discussão, vilndo este discm•so depois de outros importantis-
simos em que o assumpto já foi debatido. 

'As manHestações da Gamara a respeito de cogi·tar o Congresso 
deste assumpto, ninguem as poderá pôr em duvida. O hon'l"ado 
deputado ·I>O·r .S. Paulo, orgão da maioria, fez aqu:i decla.rações ex-
plicitas a este respeito . Devo diz·er a V. Ex. que, mesmo militan-
do em lado opposto áquelle em que V . Ex. figura, não posso deixar 
d'e reputaT pr estar um grand·e serviço ll!O gioverno concorrendo para 
'Pôr termo ,a essa questão. 

Sãio inteh-.amente contrarias ao seintimento do povo braz.ileiro 
as scenas que se df'lsenTolal!Il no Ri•o Grand,e d<> Sul e as manif.esta-
ções de sympathia que !}artem de todos ,os pontos do .paiz aos 
nossos oompll!tiI·i<>tas que ·lá deri'ama.m o s·eu sangue, d·emonstmm 
que elles não ·estão desamprurados da opi·nião publica. Assim, é 
licito afifurmar sem medio de contestação que a continuaçãio das 
hecatambes, que se dãio no Rio Grande do Sul, não 'Pôde deixar de 
enfraquecer o govel"no na opiniãio publica. 

Por mais .que o Goveir.no pr·esuma da s ua força, é certo que 
aqui, como em todos -0s pontos ·do lffi'l.l'nd'O civdl'isa:do, nenhum Go-
verno pôde presclndir da opinião ... 

O Sn. PRESIDENTE - Peço a attanção do nobre deputado. 
O 1SR. V ALLADA1ms. . . e a alienação da opin-ião não. pôde deixar 

de causar um grin~de prejuizo ao GovePno nesta época de cr ise que 
atravessa o paiz. 

O SR. PRESIDENTE - Chamo a attenção do 'IlObl.'e deputado. 
V. Ex. pediu a palavra pela ordem; ftpresente, portanto, a sua 
questão de ordem ou o se<u .requerim ento. 

O SR. VALLADARES - Ninguem dirá que o requerimento de 
ordem não pôde ser justifüca.do. 

O Su PRESJDEN'rE - Chamo á ordem o nobre deputado por 
Minas. V. Ex. não pôde continua:r neste terreno. 
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Não tem que me chamar á ordem: a 

A desordem está partindo de .liá. Peço a V. Ex,, que leia o re-
gimento, •e v.eja como é que se chama .um deputado á ordem. 

UM Su. DEPUTADO - Para que ordem .na desordem? 
O Sn. VALLADARES - ·Es'tou justificando o meu requerimento, 

V. Ex. me permi.tta ·continuar, porque .sou prolixo por naJtureza. 
Sr. Presidente, V. Ex. viu as considerações do nobre d·eputado. 

Reunido o Congresso, •está ·o Governo ex·pendendo sommas fabulosas, 
sem autorisação leg.i.slat.iva para unam.ter a .guerra no R1o Gr.ande 
do· iSul. 

Por conseguinte, faze[· cessar a;quelle estado de cousas não é 
fazer opposição. 

Não preciso impr.essio:nar o Congresso, lembrando as scenas 
de horrores praticadas no Rio Grande do 1Sul; apenas prebendo, 
co.rrespondendo ás exd.·genci·as do momento, ·prnipôr o encerrairnento 
da c1iscussão. 

•Submet lido a votos, é approvado o requ·arimento do Sr. Va!lla- Encerrameut.G 
dares. da disousaão 

o Sn. FRANCISCO GLICERTO (pEjla ord1em ) - Sr. Presideinte, 
acho que ia situação da Camara - grave (apo4'ados), ago·ra .que se 
vae v·otar o proj·ecto, .cuja discussão acaba ·de ser encenrada; ou seja 
por •escrupulos ·daquelles que se recusam •c001cor.rer para que o 
Co.ng-res.50 intervenha nos nego.cios intarnos do Rio Grande do Sul, 
ou seja porque aquell es que pedem essa inte1·venção entandem 
que ella é in·disp e:nsavel. 

Para ass·wta:r bem a responsabiLidade, diante da qual não é 
licito ao reP'resentante ·da nação recuar, venho ped.ir a votação no-
minal. (Apoiad)os.) 

•Creio que sou o.rgão dos sentimentos geraes da Carnara. 
(Ap,oíaczos g er(/jes.) 

lVIas, Sr. Presidernte, antes disso, devo declarar que ainda que 
o meu voito seja contrario ·ao. proj ecito em 1 ª discussão, não .im-
porta -isso uma r ecusa de voto, o.pporhmarmente, a ci:uaJ.quer outro 
meio de i.nterwenção, padficando o Rio Grande do Sul. 

Vozrr;s - Mas como? 
O Sn. FnANOJSco GLICERl'o - Não voto ·pelo pro}ect~ porque o 

acho inconstibuc:ional (AP.a<rtes.) 
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O 1Sn. EPJTAcro PESSOA - O -{Jue •resta vêr, é se podemos resta-
belecer a materia em outro projecto. 

O SR. FnANCJ.sco GLic1mro - Acho que si.m. Apenas quero dizer 
qLte o meu voto niio significa abso-lutameDJte o abafamento da 
qu estão, nem quer dizer que nós para resolvermos a questão. do 
Rio Grnnde do Sul, deixemos de lançar mão dos imeios legaes, 
necessarios e razoaveis. 

o SR. BELLAR~rrxo DE MEXDONÇA - Fóra do Cong.resso? 
O SR. FnA~crsco GLICERJ'O - Dentro ou !óra do Congres·so. 
O SR. v,~LL.ADARES - O projecto podia i:;er substituido em 2ª 

discussão. 
O SR. Fnl\1'c1<:Jco G1..rc.1>'RTO - Mas, sendo i·nconstitucional, eu 

não posso dar-lhe o meu voto nesta discussão. E' uma satisfação 
que .reputo n ecessario dar á opinião publica: Não somos surdos ás 
angustias por que paissa o Rio Grande do Sul, mas ·recusaimos o 
nosso voto a um projecto inconstiitucional. 

Requ iro a V. Ex. que consulte ã Casa si consente na votação 
nominal. 

'Ü SR. MATTA MA CHADO (p,ela /)rc~em) - Pedi a !Palavra .sim-
plesimenbe para fazer a declaração de qill.e vota,rei a favor do pra-
jecto em discussão, não porque ad!mitta as doutrinas e princípios 
no mesmo firmados, mas si-mplesmente cem protesto de apresentar 
um substitut ivo em 2• discussão. 

Consultada a ca,sa, é approvado o requerimento do Sr. Fran-
cisco' Glicerio. 

Procede-se á chaimada para votação nominal. 
Respondem não os Srs. Matta Bacellar, Montenegro, Valente 

de Novaes, Hollandq. de Lima, Casimiro Junior, Rodrigues Fler-
nand es, Nogueira 0Pa:ranaguá, Pües Ferreira, Frederico Borges, 
Bevilaqua, Gonçalo ele Laigos, Alfredo Barbosa, Almino Affonso, 
Luiz d e Andrade, Oiticica, Ivo do Prado, Leandro Maciel, Tosta, 
Arthur Rios, Paula Guimarães, Leovigildo Filgueiras, S. Marcos, 
Athayde Junior, Horacio Couto, TOTquato Moreira, Nilo Peçanha, 
UrbaJ110 Marcondes, França Carvalho, Alberto Torres. Almeida P e-
re.ira, Thomaz Delfino, Antonio Olyntho, Leonel Filho, Chagas 
Lobato, Alexandre Stockler, Viotti , Dutra Nicacio, Aristides Maia, 
Carlos da-s Chagas, Costa Machado, Palleta, João de Avellar, Fer-
reira Ra;l>ello, Ferreira P.ires, 1Rodolpho Abreu, Necesio T·avar-es, 
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Gllcerio, Moraies Barros, Domingos Moraes, Adolpho Gordo, Pau-
lino Carlos, Costa Junior, Alfredo Ellis, Carlos Ganrta, Almeida 
Nogueira, Cinoinato Braga, Julio de Mesquita, V.ieira Bueno, Leo-
poldo Bulhões, Alves de Castro, UTbano Gouvêa, Az.eredo, Corrêa 
da Costa, Marciano de Magalhãies, Eduardo Gonçalves, Lauro 
Muller, Carlo.s Campos, Schmidt, Victorino Monteiro, Pereira da 
Costa, Homero Baptista e Cassiano do Nascimento (72). 

Respondem sim os Srs. Indio do Brasil, Anfr iso Fialho, Mar-
tinho RodriguC's, J ustiniano de Serpa, José Av·elino, Nascimento, 
Miguel d·e Castr:i, Epitacio Pessoa, Couto Cartaxo, Sá Andrade, 
Retumba, Rosa e Silva, Gonçalves Ferreira, Juvencio de Aguiar, 
Annibal FalcâQ, Meira d e Vasconcellos, Espirita Santo, Bellar-
mino Carneiro, Lourenço de Sá, Augusto de Freitas, .Seabra, Zaza, 
Marcollino Moura, Santos Pereira, Milton, Prisco 1Parai·so, Manoel 
Caetano, Francisco de Mattos, Novaes Meno, Fo'lls·eca Hermes, 
Manhães Barreto , Cyrillo de L emos, Oliv;eira. Pinto, Virgilio Pessoa, 
Erico Coelho, Sampaio F e1rraz, Lopes Trovão, Jacques Ourique, 
J esuino de Al'buqusrq'Ue, Vinbaes, Jacob da Paixão, Matta Machaido, 
Lamounier, Manoel Fulgendo, Domingos Rocha, Francisco Veiga, 
Domingos Porto, João Luiz, Beued.icto Valladares, Mu·rsa, Moreira 
da Silva, Brasilio dos Saintos, Caetano de Albuquerque, Solon, 
Bellarm1uo de Mendonça e Demetrio Ribeiro (56). 

O SR. iPRESIDENTE - O projectQ foi rejeitado por 72 votos Rejeição do 
contra 56. 

O SR. FRANOISCO iDE MATTOS (pela ordem.) - Sr. Presi-
dente, o meu fim n e.st e momento é dar uma explicação do voito 
favo.r avel que dei ao pro.j ecto que acaba de ser rejeitado. 

Antes, cumpre-me faz er a declara~ão dE que soi; completa-
mente imparc.ial na qu estão do Rio Grande. 

Não tenho sympa:thias mais para um que para outro grupo 
politico daqu slle Estado. 

Quando foi ap1"esentado o projecto n. 2 não concordei com. 
tod os os seus a!·tigcs p Jr vizar em alguns parcialidade; e como 
o m eu unico desidrratum é ver a paz naqueUe Estado, paz qu·3 
ccll6icil ro ao m c.smo tempo para o pa,iz, para. a Republica, aguardei 
que algum outro collega apresentasse outro prohoto, qiie, man-
tendo completa n~utralidade, pod essc satisfazer ambas as part8f! 
l:jelli~erantl!~, 

projecto n. 2 
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Infelizme,nte nerrhum outro p·r·ojecto :fo.i .apr·esentado. 
:Como V. Ex. saJbe, o r egimento não permHte que .se a.presente 

emenda a um proj ecto em rprimeir.a discussão; em vi.sta d-isto 
votei a favor do p-r·o.j ecto para que -em s.egunda discussão podessc 
wprese'Iltar substitutivo ou então as emendas qae juLgasse neces-
imrias. 

·Sinto que tivesse nrnsa magna questãio rdo Rio Grande me 
afastado de meus companheiro,s de maioria, mas 'Si .as·sim o fiz foi 
po.rqu-e desejo a ·paz para aquelle Estado por meio de um.a con-
ciliaçã:o e não a paz por m2io de exiter:rninio de um dos partidos . 

.Obter-se a paz por m elo da guerra é o que não po.sso com" 
prehender tratando-se de lucta entre irmãos. 

rDada esta expHcação, ·uma outra torna-se Il'ecessario que 
eu dê. 

Sr. Presidente, :tenho notado que muitos membro:s desta Ga-
mara mantêm duvidaJS sob.r.e a minha posição neste recinto. 

Como sempre ·detestei .as po<rições ·ambi.guas, V·Olll ·definir a 
minha posição para ~o mesmo tempo tirar as rduvidas ·dos que 
a<:3- tiverem. 

üontinúo como •f>té hoje ·a apoia.r o Governo do Marechal 
Flor.i!llllo Peixoto, poJ.T acb:al-o digno do meu ·apofo; quanto porém 
á .questão d.o Ri.o qrande, mantenho 'ill·i•n.ha ·completa !iberidade 
de a;cção, deixando de cingir-me á fü.sdplina par:tidaria, para só-
mente segui.r os dieta.roes da minha ·cons·ci-encia. 

iO SR LAURO MUliLERl - .&cabo de ouvir a declaração de 
V. Ex. recordando Jlillª disposiçã:o do rieque-rimento, .pela qual 
s ou ~nhibido de pu,b\ica:r ·no Diiario Official a declaração que eu 
e meus compa;nh·eiro'i de repres•entação haviamos 'enviado á mes!l. 
Par.a que, rporêm, _n~'° deixe de ficar -co.nsig.nad·o nos Annaes o 
no,sso modo de ver .a respeito do projecto cuja .füscu.ssão foi en·cer-
rada, vou fazer um"!- declaração, que, em synthese, exprimirá o 
modü por ·que encaramos .a questão iclo ·Ri·o Gr!llllde do 'Sul, nossos 
intui1tos, e o mativo do nosso voto negaJti.vo ao proje·cto. offere-
cido á consideração desta casa. 

Nã:o quero que se acr·edite, e ninguem d·e boa fé :acreditará, 
que haj.a quem veja satisfeito o .que se está pas·sando no Rio 
Grande do Sul. O qlj•e eu não quer.ia era que, a proposito de um 
mal como este, soe ei:itaoelecesse o procede!ll.te funestissimo ila 
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deposição de um Govennador feita pelo Congresso, depois de se ter 
vi,sto as deposições feiitas pelo Poder Executivo. 

Vem á mesa ·e é Lida a seguinte declaraçã-0: 

Declaramos ·que votámos em 1" discussão pelo p-rojecto para Declaração de 
em 2" discussão oUereceir substitutivo, nos termos d-0 regimento. 

.Sala das seissÕ'es, 27 de Maio de 1893. - Matta Machado. -
Lcim.ou.nitw. - · João Luiz. - A . Mizton. 

Declaramos que votámos a favor do projecto n. 2 do corrente 
a•nno, .para que passasse elle á 2• discussão, na qual se devia a pu-
rar si melhor solução do que a do mesmo ,projecto podia ser en-
contrada para a crise r1wolucionar.ia do Rio Grande do Sul. · 

Sala •das s·essões, 27 de Maio de 1893. - Meira cie Vasconcei-
los. - B ellarmino Carneiro. 

(. 

voto 





NOTA: . 

'RE\I OLTA DE 6 DE SETEMBRO 

Projecta 

O debate sobre ·o projecto foi em sessão secreta de 6 de setem-
bro. Em 22 de novembro d·e 1897 o Sr. Benedicto Leite requereu e 
f.oi concedida a publicação ·da acta da ~-.eferida sessão secreta . 

. '' 





-SENADO FEDERAL 

SESSÃO DE 6 DE SETEMBRO 

O Su. PuESIDENTE1 - A mesa, ,por informações verbaes do chefe 
do P1oder Executivoo, está info1·mada "d·e __ qu:e a 1ordem publica i:;e 

·acha ·ailter·ada ·desde a madirug.ada d·o d.ia de hoje, em consequ.enci.a 
de se acha;r revoltaida p.arte da 1a,rmada. em •manifesta hostilidade 
ao g·ov•erno, e que essa manifestação maJLs ou menros tev.e alguma 
repercussão na cifü1ide, ·por .isso que,. na Estrada de Ferro Central, 
um nucleo de des-or.deiros irnped1iu seu funccionamento regular, 
sendo preciso que intervi•esse a força pub1ica, pana pod·er obviar 
pr-onuncia;mentos maiores que se podem dar em •relação a esse e 
·outros servoiços .publicos. 

Esta communicação está mais -ou menos no conhecimento . d·OS 
nobres senadores, e tratan,do -se de factos da maior gravidade, pensa 
.a mesa que o Senaido não pó de funccionar Il!OTmail:mente. 

(ApoiacZos e ncio apoiados.) 
E' preciso tomar quaJlquer deliberação sobre .es te assumpto 

·com j.ntei-ra liberd·ade, com verdadei.ra ind·ependencia, •e para que 
'O possa faze1r, propo·nho, ·de accord-o com o art. 75 do nosso regi-
mento, que nos constituamos em sessão secr·eta par.a ahi tomarmos 
.as medidas que forem ma;is convenientes. 

Os nobres sell!ad-or-es nesta sessão .elucidarão o .assum.poo com 
certa amplitude, que certamente não póde ser d·esenvolvida nest·a 
sessão publica. ( Apoiados.) 

1Mi.nha pro·posta está submettiida á -ap·r.eeiação dó Senado e 
ouvirei s-ob.re ena o parecer dos nobres senado•rcl!. ' 

VozEs - V1:itos. 
315 
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O SR. COELHO RODRLGUES - P.edi a palaVTa ).}ela ordem;. 
nãio é a;inoo para tratar da pr,oposta de V. Ex. ; é sómente pava 
saber por ·que 'CaJnaes chegaram as •informações a que V. Ex. acaba 
de referir-se. 

Si existe ·alguma cousa por esoripto, peÇ<J a V. Ex. 0 favor 
de liO'rll!ecer-me a •lffitu:ra, aiinda que ; o paip,el sej'a reservado,_ por--
que nãio f.arei .neste caso uso delle. 

Si, porém, ·não ex1ste, me •parece de bom conselho sobre in-
formações verbaies não tomarmos urna deliberaçãio tãio grave. 

-o SR. JÓM> OoRnEmo - Mais g·rave é 'º movimento que está ahi. r SR. ÜOELH.Q RioDRIGUES - E' possível que o nobre senador 
tenha razãio, nãio contest-0. Affirmo que ·estou em duvida, por.que 
desde mwito oed-o estou 'aco·rdado e tenho .ouViido •OS bo-a:tos mais 
contradiotorios. 

'E' possâ-v-el, portanto, que o nobre senad.o.r tenha razãio; mas 
C()nfesso a V .. Ex. que sobr,e o estado da questãio, sobDe o alcarnce 
do movimento, tenh-o duvida, e na duvida é de boa poloitica a gente· 
abster--se. 

Depois, a noss,a casa não es·tav~ preveni·d~- disto; trata-se de 
uma med1ida proposta de .improviso, póde seir resolvida por uma 
minor·ia eventual, que seja hoje maioria,_ mas que em uma casa 
plena fosse minor~a. 

'E ·quanto mais grave fô:r a resoluçãio, mais reflectida me pa-
rece ·que deve ser. · .-

Affivmo a V. ·Ex. que sou um homem d·e paz e de boa vontade. 
Ainda quando os meus amig.os se mettessem ,em um mow-

mento armado, teriam a cautei.a de me nãio av.isar, ).}Orque os que 
me conhecem sabeiµ que a priori rE!prov'O estas medidas violentas . 

. Sou um hO!IDem de paz e nunca f.iz guerra sinão com a penna. 
Mas ).}Ç>r tsso mesmo' que os factos sãio gr.;i,ves e as ·circumstan-

ci-as, a que allude V. Ex., parecem extraordinarias, talvez fosse 
mais ,prudente, em log.ar de converter immediatairnente em sessão 
secr~_tâ.ra .~ ·~'l'l. hoje, convocar-se· out!a -para amanhã, apezar de se.r 
dia feniad.o, ia.fim de que tod.os, avisados de vespera, reunam-se e 
tomem a 11esponsabHidaode (não apoiados), de modo que o voto do 
Sen.ad•o seja um vpto da maforia real, e não da nossa ma1i·orda 
eventual. 
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'E ' o que. me pareoe melhor; entr·etanto, como disse a V . Ex., 
não af:tlfrmo nem neg'o nad·a; procuro salvair simplesmente o meu 
v,oto, e 'ª oasa ·em sua sabedoria deliberará o que lhe paiTecer, oer.to 
de que não tenho ni.sto nenhum interesse nem paixão. 

O -SR. PRESIDENTE - Nas explicações que d•ei ao Senado 
decla.rei que as lnformações que a mesa tinha er.am verbaes. 

A fonte e os motiv·os, julg·o conv,eniente •reseTvar para sessão 
secreta, si porventura o Senado resolv·er que passemos a essa ses-
sã-0. 

O SR. JOAKIJllI CA'l'UNDA - Sr. pres~dente, esta questão 
é de ta:l gravida.de que paTeoe que o Senado nãio pód-e deix,a,r de 
aceitar a resolução propo<Sta por V. Ex., afim de bomairrnos urna 
provid·anda tão urgente quanto g'r.a.ve é ·a questão. 

Si foTmos aidial-a para -amanhã, é possivel que qua.lquer re-
solução venha tarde e a más horas. (A.poiaàos.) 

Na sessão secreta sm·emos devidamente inf·ormados, propore-
mos aquillo que fôr julgado conveniente para manter a paz p1.1-
blioa, .po·rque supponho que é o voto de toa.os, e então teremos as-
sim satisfeito os n,ossos deveres, tomando as medidas que estive-
r.em ao noss.o aloa:nce . 

O facto é gravissimo, não requer d.ilações e entretanto na ses-
são secr.eta .se poderá 'resolver o que maiiG conv·eniente fôT, para 
restabelecirne111to da ordem . (Muito bem; muito bem.) 

E' appr.ovad.a. ia proposta da mesa. 
10 Sr. presid·ente convida os Srs. senadores paira se reunirem 

em sessão secreta e .suspende a sessão 'publioa ás 12 horas e 40 

.rni1J1utos. 
A's 4 bioras da ta1,de reabre-se a sessão publica .e, estando daida 

a llora regimental , o Sr. presidente designa para a ordem do dia 
de 8 do corrente: 





SESSÃO DE 8 DE SETEMBRO 

No expediente: 
O SR. iELYSEU MARTINS - Sr. pres,idénte, apezar de se-

creta a se1Ssão d'e 1a:nte·hontem, vejo, assim como o SEmad.o todo 
dev'e ter vistio, que () s eu resultado foi ·estaimpaido em uma das 
folhas da manhã ... 

o SR. SARMENTO - Em diversas. 
o SR. ELYSEU MARTINS - ... CO'lll a maior clareza e Pl"eci.são, 

pebo menos p•o,sso affi.rmal-o qll'anto ao que se p.as·sou durante o 
tempo .em que ·estive pr,esente. Dahi ·por deante nada posso dizer, 
p·orque não conversei com nenhum dos meus collegas a resp.eito. 

Isto prov·a a proced·encia do que já tive occasião .de dizer da 
tribuna d.o Se11aido. Considero l!'ma inutilid,ad.e perfei.ta as sessões 
secretas, salv.o ·casos .extraiord:i•narios, como o de questões .intePna-
çionaes, de modo a exigir que as deliberações da nossa casa sejam 
tamada1s com as res·ervas necesS;111rias, afim d·e prevenir comm.oções 
ou perturl:J:ações do animo publico . 

!No caso em qu~ se achou ·o Senado na sessão de ante-h.ontem, 
não cr-ne par·eceu a.bsoluta,mente n ecessa.ria a. sessão secreta. Votei 
cointra ella; mas vendo estampado .no Jornal do Oommcrcio o r e-
Bultado della, li i·nc!uiiclo meu nom e no nume1ro daquelles que suf-
fragaram .o projecto de sitio. 

Julguei neoessario, por lea1'dade e para resalvar a minha ref1 .. 
ponsabi·lid1ad·e, por mi.ui.ma e -insignifücante qu·e 'ella seja deante do 
meu paiz, reclaima,r aio Jorna,l flO Oom1nercio por meio de uma 
carta, que el.Ie tev·e a bond:ade de ,estampar na gazetilha. 

Não s·ei si,. tI'atand-o-se de uma sessão secreta, V. Ex. e o Se-
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nado me p.ermittirão que faça um.a declaraçã:o identica pa1'a ser 
inserida na acta dos nossos trabalhos ·e constaa· assim dos annaes 
dto pwrlamenoo . 

Nã;o sei s.i V. Ex. ' acha inutil essa declairaçàu. 
o SR. J'o.Ã:o CORDEIRO - Não é inutil . 

O SR. ELYSEfU MARTINS - Si á mesa, apreciando com o criteril> 
que lhe reoonheço a situação em que me acho e o assumpto de 
que se trata, repugnar a minha declaração d·e V'Oto, não a farê1, 
mas, si V . Ex., oonsente, lavrarei taimbem daqui o meu protesto 
contra a iinclu1>ão d.o m·eu nome n.o numero daquelles que suff.raga-
ram o projecto, que conlliidero exorbita1nte e inoon•stituci-0nal e que 
importa a annullação completa de uma daS: mais oa.ltais att<ribuições 
d-0 Congresso, sem .necessidade al.guma, por isso que o prnpno 
Poder Ex.ecutiv-0 não sol.idtou de nós essa .medida extraord1naria, 
dfaen.do~nos pelo contrario que s·e achava de po•sse de bod-0s os 
meios necessarios para a manutençã,o da ordem publica . 

o SR. PRESIDENTE - V. Ex. está discutindo o V•encido. 
O SR. ELYSEU M.ARTINS - Não estou discutindo o vencid·o, não, 

senhor, estou justi!fica1J1do 'ª consulta que faço a V. Ex . 
•Si V. Ex. acpa que é ·inconveniente, ced·o a palav•ra, porque 

não quero absolut,imente ser incr.epado . .. 
O SR. PRESIDENTE - •Estou d<izendo que o ponto em que o no-

l:)re senad•or estti di.scutin<l-0 é materia vencid·a . 
O SR. ELYSEU M.A.RTINS - Não é esta a minha intenção; estou 

justificando o meu procedimento . Tenho .tão boa v-ontade em sub-
metter-me ás prabiças regimentaes e mesm.o .ao criterfo de V . Ex., 
que ponho ás suas mãos, si acha aceitavel ou não, a minha decla-
ração de voto. 

Si V. Ex. acha que posso faz.el-o, fal-·o-hei e man·darei á mesa, 
por isS-O que se tr!\-ta de uma sessãio se0reta extraord:inar~a . 

O SR. PRESIDEINTE - O honrado senado.r foz uma reclamação 
e ao mesmo tempq u.ma declaração de voto, acompanhada de um 
protesto . 

A redamaçãio, com relação ao que se passou no Senado, não 
julgo pr.oced•ente . .. 

o SR. ELYSEU MARTINS - Não reclamei nada . 
o SR. PRESIDENTE - . . . porque a actaJ dessa sessão secreta 

nliio foi lida nem approvada pela casa; e qualquer reclamação re-
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::lierente a essa acta deve ser feita po.r occasião de sua leitura e 
app.rovação. 

Nada ,iiJ1hibe que o honrado senador ·no expediente faça desde 
já a sua déclaração doe voto com reLação a;o que se cteliibernu na 
.ses•são secreta, a qual constará na acta da S•essão ·de hoje. 

Quanto ao protesto, a mesa não é ·resp·ons·av·el peLo que os j.or-
naes publi.cam. 

O SR. ELYSEU MARTINS - Não ·faço protesto, nem contra o 
Sena;do, nem contra a mesa; V.. -Ex. perdôe.me; 'llão fiz -essa in-
justiça. 

O SR; PRESIDENTE - P·oi1s bem; a d·eclar.ação de voto dev-e ser 
inserida na acta de hoje . 

Q.uan,to á reclamação pelo que se I>assou na sessão· secreta, 
.acho que o Sr. senadior d·evia aguardar 'ª 1-eitura da acta ·respectiva. 

O SR. ELYSEU MARTINS - Confio que 'ª acta será a express ão 
da verd.a:d•e . 

Nest e caso V. Ex . . Íne permittirá que E.'nvie á mesa a minha 
declaração de voto da maneira por que t eria votado. caso estivesse 
presente. 

Vêm á Mesa as s E1guintes declarações: 

Declaro que si estivesse presente á votação d.o projecto n . . · Declarações de 
ter ia votado ·contra elle, porque 'º consid.ero ex.orbitante e incon- votos 
stituci onal, e ainda mais, porque importa annullar uma attribui-
çã·o do Ca.ngresso, quando é certo que o P0oc1er Executivo nada 
-exigiu a ·respeito .. 

Sala das s·essões, 8 ·de setembro de 1893. - Elyseu Martins . 
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·- SESSÃO DE 22 DE NOVEMBRO (*) 

O SR. BEN>EDICTO LEITE ~ Sr. presidente, V. Ex. 
dev·e-se reooi,dar d&, que, nos dias 6 e 8 de sebemb.r-0 de 1'893, ~ 
S.enadio tr.abalhou em sessões seoretas,_ afüm d·e tratar na mate1,i·a 
d-0 ·estad•o de sitio; e as actas respec1Jivas nunca for.aro publicadas, 
ao passo qu·11 as das dwas sessões secretas da Owmara dos Srs. 
D)epu1Jados, da mesma data, e para o m esmo füm, já o foram . 

:Gomo quer que seja, creio que não ha mais inconveniente em 
ser.em pubU.0adas :as acta'8 das sessões secretas do Senad-0, reali-
sadas uaquel.l>es dii•as . 

•V•en:ho, I>OTtanto, .. pedir a V. Ex. que consulte á casa st con-
sente nessa .publicação. 

P-0sto a votos é approvado o :reque1,imento. 

PUBLICAÇÚ"O FEITA POR DELlllERAÇÁO DO SENAD'O, NA SESSÃO DE 22 DJc 

NOVEMBRO DE 1897 

Sessão secreta em 6 àe setembro àe 1893. (Presiàencia ào Sr. Gil. 
Goiilart) 

A' ·um.a ho.ra e um quarto, dia, comparecem 45 Srs. Senad-0.res, 
a saber: Gil Gouiar.t, Antonfo Baena, Domi!llgos Viicent€, J-0ão Nei-
va, Amar-0 OaV>aloanrti, Man-0·el Barata, Oliv-etra Galvão, Coelho 
Rod·rilgues, 1Silva Paranhos, Silv·a Canedo, J-o.aquim Sar:mento, Sal-

(*) do anno 1897. 

Requerimento 
do Sr. 

Benedicto 
Leite 

Acta da sessão 
secreta de 

6 de Setembro 
de 1893 
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da.nha Marinho, Gomensoro, Generoso Marques, J·oaquim Felicio, 
Esteves Junior, Cunha Junior, Cruz,_ Firmino da Silveira, Santos 
Andrade, AristJidesi Lobo, Almeida Barreto, João Ce-rdeiro, Ubal-
dii·no do Atnaral, Joaquim Pernambuco,_ C. Ottoni, Messias de. Gus-
mão, José Beronardo, Gaspar Drummond, Joaquim de Souza, Ro-
drigues Alves, Francisco Machado, Catunda,_ Luiz Delfino, Q. Bo-
cayuva, Joaquim Murtinho, Nina Ribeiro, Elyseu Martins, Laper, 
Braz Cairneiro, Manoel Victorino, Americo Lobo, Joãio Barbalho, 
Aquilino do .A!IIIJar.al e Virrg.Hto Dama;sio . 

Abre-se a sessão. 

Falta:m com participação os Srs . Prudente de Moraes, João 
.P•edro, Thom.az Cruz, S.ouza Coelho, Monteiro de Barros,_ E. Wan-
den•lmlk, Rosa Junior, Coelho e Campos, P i·nheiro Machado e Ju-
lio Frota, e sem pa,rticipação os Srs. Campos Salles, Ruy Barbosa, 
Ramiro Barcellos, Pinheiro Guedes e Raulino Horn. 

O Sr. 2o Secl'etario (servindo de 1°) declara que não hia ex-
ped:iEJnte. 

O Sr. Doming.os Vicente (servi'Ild·o de 2° secretario) declara 
- 1 que tambem nao ha parecel'es. 

O Sr. Presidente diz que pouco tem a acorescenta.r ao que o 
Senado já sabe e disse no começo da sessão publica. 

O Sr. Pl'esklente (la Republica mandou chamai-o na qua.lidade 
de Vi.ce-Piresiden.te do S·enad·o .e o orador •immediatamente compa-
receu em sua residencia . 

Encontr.ou-o já fardado; disse-lhe que uma parte da mar•inha 
havia-se declair-aido eI!f ho·stilidade ao Governo constitu·ido e que 
esperava que o movimento .repercutisse em terra. tend·o já havido 
a.rrancamento de tri.Jhos na Estrada Central, sendo preciso força 
par·a restabelecer- o serviço ·e que pa,r.ecia prender-·se á rev·olta da 
marinha. I' 

Nas circumsta.nciai; actuaes esperava agir com energia, con-
tando oom a solid·ar:iedade e a conf.iança do Congresso. 

Disse mais o Sr. Presidente d·o Sena.do que da Ca;mara dos Depu. 
tados veiu um dos seus membros jnformarr-se das meddiais a tv-

mar, para proceder hairmonicaimente, e não se tendo adoptado 
medida alguma, aguardav-a o resultado da d-el.iberação tomada nest:a 
casa . 
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Gonclue que dari·a a palavra ao Senador que quizesse dar seu 
parecer. 

O Sr. Ai•iis}ticzes Lobo - P0recisa d.izer ao Senado qual a gra-
-vi·füUl·e da situação em que nos achamos. 

Quasi todos os seus collegas estão devida,mente instru'idos. 
E' ·Sabid.o que a esquadra surta neste porto insur.giu-se, ·ao me-

nos uma parte della. 

Neste movimento maritimo liga-se, como todos nós sabemos, 
agitação e revolta em terra. 

Esta situação não é contestada, é clara e patente. 
Ouv:iu decla.ração de que se precisava de medid&s pr.omptas e 

energicas. 

Não precisa debater o assumpto. 
[)evemos es•perar tudo das forças revolucionarias, dos intuitos 

d•os :revlo1tosos, desde o bombardeio ã cidade até a demolição dos 
edifi.cios publ:ioos, 

A destruição do Ars<mal de Guerra d·eve estar n·o plano, 
A siituação é d:as mais séri.as . 
O meio pratico de conjural-a, de suffocar a revolta deve ficar 

nas mãos do Governo, ao qual pertence agir com connecimento . 
.entrega ao Poder Executivo todos os meios precisos para agir li· 
vremente. 

O Congresso preoisa mostrar expressamente qual a sua attitude. 
Entende que a l'•esolução que se tomar dev·e ser publiéada para 

que todos conheçam qual foi o procedimento, a .l'esponsabilidade 
d.o Senad·o e .a participação do Congresso. 

Além da d·eclaração de apo'io 1rrunco, temos dous meios para 
]>restaa· auxilio; o primeiro é declaração franca, categorica por 
ambas as Casas do Congresso, o segundo de que encerra seus tra-
balhos até que possa funccionar livremente. 

O Sr. aaelho Rº·drigues - Não entende assim. 
O Sr. Ar'i'Stiaes Lobo - Põde-se reunir quando entender op· 

]>ortun-0. 
O Sr. Coe lho Rodri.r1ur>s -- Suspende sempr e seus trabalhos. 
o· Sr. Aristides Lobo - A suspensão de trabalhos .não resolve 

a questão, porque não devolvP as faculdades de que precisa o Go-
verno. (Apartes.) 
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P·erguntam po:r:que nã0 as pede elle. Isto é d·es()onhecer a gra-
vidade do momento. 

O 8enado o.u si compsinetra da situação o·u toma medidas im-
mediatas . 

Em uma situação ameaçadora, atroz, em gue uma marfoh<:t. 
se insurg·e e assesta baterias •para terra .pedem-se medidas le-
gaes. 

Estamos n-0s terr·enos dos factos . 
O Sr. Eli.zeu - Não é com Úitos que se cons·egue con-

vencer. 
O Sr. Coelho Rodrigues dá um aiparte,, 
O Sr. Aristides Lobo - E' admiravel e causa assombro que se 

esteja ago•ra a querer fazer leis sobre facto·s. 
O S'r'. El/i.zeru - A attitude dos revo.Jt-0sos não obriga a votar-

tudo o que aqui apresentarem ·e não for de aécôrdo com a Con-
stituição. 

O Sr. AriSltides Lobo - Pois não concorde, surprehende sua 
calma. 

'Nas circumsta'Il.c/asa ctuaes, depois dos debates, receberá a. 
Mesa a proposta parfl- base da discussão. 

O Sr. Almeida Barreto - Votar moção para ir para Cucuhy. 
O Sr. Aristicles Lpbo - E' Ó que tem a dizer. 
O Sr. Almeida Bqrreto - •Sinto que não haja neste recinto um: 

tachygra,pho para tomar o que vou dizer. 
·Tenho -o coraçã-0 .den-egrido pela calumnia lançada por indivi-

d uos sem imputabilidade. 
1Fui pun ido com prisão e degredo sem ter commettido infra-

cção de lei, por occasião dos actos de 10 de abril. 
Tenho força de vontade bastante para esque.cer um passado 

de dores e 1perdoar aos qu e concorreram para meus .padecimentos. 
Actualmente, como •sempre, .só t em d·eante de si o futuro d·2 mi-

nha Patria. 
Lembro que a lQ de abril, alta hora da noite, ,foram violen-

tamente preso.s Senaçlores e Deputados e ainda sente tremer-lhe-
º coraçã~., 

Estou vendo -0 pr'i)stito que conduz o cadaver da Republica. 
Sustentarei sew11r e a R epublica, por ella estou prompto a 

dErramar meu ·sangue, a todos sacrificios e h ei de defendel-a â. 
cus ta da pr-0pria vidi'L. 
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Si o S·enado não tornar uma providencia para manter a l{o-
.PUb!ica, então tu do estará perdido e sobr o nós, representantes da 
Nação, recahirá a maldição do pov0 brazileiro. 

S i for pr·eso não ha de s ~ r com al'rnas na mão e quando for 
encontrad.o em frente de fo rça armada, e por ess,a occasião preso, o 
.Poder ão mandar até degollar. UJ!luito bem,, muito bem.) 

O Si' . Amaro Cavalccinti - Sr. presidente, acr edito que dzante 
-Oe momen tos tão difficieis corn 0 estes, para a causa publica, para 
.a ordem e para as proipria.s instituiçõ?s, que todos t emos o dever 
-d·il sustentar e qefender, n enhum membro desta Casa deixará de 
·Concorrer para cumprir rigoroso e forte dever. 

Não temos que decidir qual a attitude que o ramo mais ele-
vado do Poder P ublico tem de assumir. 

Uma par te da marinha assesta bat,erias para t erra,. 
Todos somos obrigados a concorrer para que a ordem se res-

t abeleça. (Apartes .) 
1Isto não vem ao caso. 
V. Ex. nada tem com o qu e sa passa, póde fazer sua d?cla-

-ração . 
O S1'. Alnveicla Barreto - Estou prompto para ajudar a man-

ter a Republica. 

O .Sr. Amaro Cava7ca1v1i - V. Ex. disse estar pr ompto a pe-
gar em armas para defender a R epublica. 

O Sr. AJ1neiclci Barreto - A Republica mantenho a todo o 
-custo. 

O Sr. Amaro Cavalca,nti - Parece-me que a proposta deve ser 
.a que apresentei. 

Não quero dizer que não po.ssamos funccionar posteriorm ente; 
;a. Mesa póde ficar habilitada pa ra r eatar os trabalhos. 

O Sr. Aquilino - E' occasião de funcci onar o Congresso. 
O Sr. Amaro Cav<ilccvrti i - Trata-se de dar ao Presid:mte da 

Republica os meios 1pr-ecisos para proced er livremente (a.par tes elo 
Sr. Elizeu ), no moro : nto não podemo·s ter outro procedimento. 
V. Ex. se manifestará, eu não pretendo absolutamente obter o voto 
.de n inguem, d igo o que si n to. 

Estamos r eunidos e não havemos d·e atar as mãos ao Go-
verno. 

O S·1'. Coelho Rodrigues - Então, vamo-nos em bora. 
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O Sr. Gaspar Drummond - Quer-se a suspensão dos trabalhos 
para de.cretax o sitio. 

O Sr . Ama1'0 Cavalcanti - O Poder Executivo pôde fazel-o, 
é melhor declarar. 

Acho que a medida é esta ; votar o pro jecto e communicar á. 
Camara para que se adopte resolução -igual. 

Todos nós devemos cumprir o nosso dever e espero que este 
seja o no·sso procedimento. 

Sr. presidente, a qu~ stão é do m eio, uma simples declaraçã<> 
para que o Gov·erno tom e as medidas precisas para r estabelecer a 
ordem. 

Apr·asentei uma moção de apoio garantidor e o nobre Senador 
formula a hypothese de adiar os trabalhos. 

Formule duas hypotheses : ou votamos o 'Projecto para que 
o Governo tome medidas, ou declaramos que encerramos ou adia-
mos os trabalhos, para qu e o Governo faça o qu e entender mais. 
garantidor. 

Faça-se o m elhor, caminhemos directamente. 
O projccto de sitip pôde ser discutido de accórdo com o Regi-

mento e assim cumprimos nosso dever com a Constituição e den-
tro da Constituição,. 

A proposta é para que seja decr etado o es tado de sitio por 
uma resolução. 

[\fandó á Mesa o.vroj ecto seguinte: 
O Congresso Nacional resolve : 
Artig o unico. E' declarado em estado de s itio os territor.ios do 

Districto F ederal ·e E1stado do Rio de Janeiro, durante o temp() 
necessari 0 para que s eja r estabelecida a ordem publica. - Amaro 
Cavalcanti. 

O mesmo Sr. Senador r equer que na discussão do projecto 
se observe todas as disposiçes restrlctivas para discussão: 

O Sr. Presidente informa que na discussão do projecto se 
observará a dis'Posiçãp d0 ·art. 155 do Regimento que trata da 
urgencia. 

Entra em discussãp o projecto . 
O Sr. Laper - Esta proposta parece exorbitante das circum-

stanciais m esmo extraqrdinarias em que nos achamos. 
A ,primeira vez que se decretou o sitio, o Presidente da Re-
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publica não julgou dever ·estabelecer ou lançar mão da 1-i marcial 
cm todo o Estado do Rio de Janeiro. 

Não sabe si ipossa dizer que o alargamento é ar.bitraria. 
O Senado dev-e ponderar as circumstancias. 
O theatro da luta não podsr·á se estend·er :a tod0 o Estado do 

Rio e .parece que ferá de •ser resumido no recinto da nossa bahia. 
A 1pr·evalecer como está no projecto entã.o estenda-se aos .l!:s-

tados de · Minas iGeraes, S. Paulo, dos quaes muito.s pontos li mi · 
trophes ficam mais proximos d·esta Capital do que muitos log·ares 
do Rio de Janeiro. 

Não v·otará .por semelhante alargamento do poder arbitrario. 
O Sr. Cunha Junior - Como arbitraria? 
O Sr. Lciper - Sem duvida, pois as providencias da lei de 

sitio não são arbifr.arias ? 
Não quer -que se estenda o alargamento como representante 

do Rio ·de Janeiro e avaliando bem o que se possa dar de violen-
cia nas medidas de occasião, não votará a proposta. 

E' este seu voto .e nãio faz silenciosamente, sem dizer as r·e-
slricções que lhe são sugg.erida;s. 

O Sr. lJ'àtnoei Victorino - O momento urge, !llão é -0ccas!ão 
para longos debates. E' mister tomar medid•as promtaiS e decl-
s!va:s. 

O Poder Ex·ecutiv-0 reclama o auxilio de todos nesta hora an-
gustiosa ·para todos ·e nesta ·emerg-encia difficil para os bons repu-
blicanos. 

Uma da;i classes armadas. uma parte ela Marinha (apairtes) 
acaba de revoltar-s·e . 

Constou-me que -0 Pr·eside'llte do Senado foi informado de 
pa.rte do Gov.erno que a Ma;rinha sublevou-se, e nesta situação 
grave do paiz é mitser sa;lvar as instituições que P:erigam. 

Acabava de chegar, ouvi a leitura do projecto do honrado re-
presentante do Rio Gra;n.do ·do Norte. 

Entende que o 1Senado .não d·eve no 1JI1omento -renunciar as 
sua.s funcções; seri•a a .annullação completa da sua iJ.'esponsab!-
lidade. 

O Poder Legislativo commetteria um acto de fraqueza, re-
cuaTia d iam te do cumpr.imento dos seus mais sérios d·everes. 

Oada um membr.o do Congresso dev:e per.manece;r em sua ca-
deira. 
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O Sr. Amaro Cava1lcanti - A mensagem Uda ao Senado vem 
-em apofo das 1i-déas sustentadas. 

O SR. MANOEL VIOTORINO - O Governo tem elemento para 
manter a ord,em; tem re.cursos para não reclamar medi.das exce-
pcionaes e n ã,o ha motivo ·para votál-as. 

O Poder Legislativo continuará em seus trabalhos .e durante 
fü: sessõe·s dará ao Governo todo .o apoi.o ·c.onvenien.te e que fôr 
mister. 

As m edid.as não se faTão ·esperar das duas casas do Congresso. 
Sabe-se ap enas que parte da Marinha r.evoltou-se. 
Elntend·e qu e os Pod,eres Elxecutiv-0 e Legislativo .devem .appel-

laT para essa parte sublevada, lembr.ar-lhe o cumprimento de um 
dever, a sua mi.ssã o, ·e:l(citar o seu pàtriotismo, fazel-:a voltar ao 
·cumpri.me.nto da lei, á r.efl.exão. 

Si ella não iattender .e p.ersistir revolucionaria ás meddd.a,s . de 
r epressão que estão pela propria Oonstituição indicadas, o ,pro<le-
dimento dôs r ebeldes justificará -0 n.9sso ·e votaremos .as medid.as 
excepoionaes que o projecto em ·füscussão -reclama desde . já . 

Não aconipam'ha ~. indkação feita no &entid-0 . d·e d.ar.~os por 
encerxados os •nossos trabalhos, seria uma pTova de cov1ardia . 

' O Senado d eve se r eunir hoj,e e arnan)lã em sessão s,ecret.a 
p ~r,manente füa e no:ite e vo.t:ar o 1apoio preciso ás medJdas ne-
cessarias p1.ra mant.e: a ord·em. 

A nossa deserção é um abandoli.o do dever, da h.onT.a e d-o 
brio. 

Não estamos na luct.a, não a prov.ocamos, ha muito que a 
combatemos corno a um .acto de loucura. O momento não é de 
11.esitação. 

' El ' pr·eciso que auxili em.os .o Poder J!1xeçutivo para :restabelec'.!r 
a ord·em; para isso, p,orém, não convém abrir mão 'de nossas im-
mu•nidades: . ' ' 

O nosso apofo t em muito mais prestigi.o e foTça mor·al sem essa 
-coa~ção. 

Não fica .bem a~ corpo legislativo fugir c'!as responsabi.liéladea 
e p.erigo.s do momento . 

Ou elle será da or·dem legal ou da revolução. 
Acho, pois, que, qualquer qu-e seja a gravidiade das circum .. 

stancias, não nos assi&te o direito de CLerretar a 'nossa propria dis· 
·solução, 
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Não acceitamos .o papel da fuga, deante do peri~o que nos 
ameaça. 

Perma:neoemos aqui para respeitar e faz,er respeitar a Coo-
stituição e a:s leis. 

Asseguremos nosso apoio franco, .decidl<lo, energdc.o, pare qu.e 
o Governo possa man.t-er a paz . 

Prara salvar a RepubUaa e a or<lem, o Senado .perananece:rã 
aqui noite e di•a e saberã cumprir o seu dever, 

O Senado darã todos os meios para r estabelectmetnto <la O·Td·em, 
da. paz em todo -0 terr:itorio da Republica. 

Manda ã mesa uma emenda substitutiva. 
Vem á Mesa, é lida. apoiada e posta conjuntamente em d•is-

cussão com o pr.ojecto a seguinte 

lJ'l'nenda 

O Senado, tendo sciencia dos graves acootecimentos que aca-
bam de da:r·se com a revolta de uma parte da força nav>al da Re-
publica, appella para o patniotismo dos revoltados, concitando-os 
ao cumprimento de seus deveres de cida:dãos e de soldados, e as-
segura ao P.oder Executivo que, mantendo a cont.inuação dos seus 
tra:balhos. lhe dispensará o apoio pr.eciso ,e as medidas necessa-
l'ias para restabelecer a ordem e sustentar a Constituição da Re-
publica. S. R. - Manoel Victorino. 

O Sr, Aristides Lobo driz que está convencido ·de que o Se-
nado se desviou do seu caminho e unico proposito. 

A mensagem que se recebeu do Presidente da Republ!ca é um 
documento ·importante, ·nella declara que tem força para manter 
a ordem. 

lUsa de Ii:nguagem sé:rda, e é essa a de todos os governos que 
teem consciencia de si. 

O Sena.do não d.eve U.mitar-se a ma:nifestação de apoio ao 
Ohe:fe <la Nação . . no m~mento orHico como este. 

Aqud se disse que o momento é de agir, 
Estamos presentemente vendo orga:ndsados elementos fortes 

em pl€1Ila activida,de, e não d•evemos fazer promessas. 
A decretação d·O estado de sitio não rprriva •o Senado <le sutliB 

flu;ncções, devolve ao Executivo plenos poderes. (A.pm'tes.) 



O que diz não se contesta. 
iDevolve a :faculdade de dispor de recursos iJ"31ra debellar a 

rerolta. 
O que 1iará a 'P'!'esença de uma promessa vag.a? 
Ou o rGoverno afJircmta a situação como se ap.resenta, 'lançando 

mão d e recursos, a ·despeito de tudo, com<> ooagi.do para agi.r, ou 
deixa que a revolta si0ga seu caminho. 

<Respondendo a apartes, diz que nãio tem o ·Senado que P·edir 
clemencia a rebeldes. 

O Sr, M'anJoeZ Victorino - Não .é clemencia que se pede, ap-
pella...se par·a a ref1exão, paTa <> ·patri'Orbismo, paira o seu dever. 

O S r. Aristides Lobo - Não .temos que nos ·dirigir . a rebeldes, 
o Senado não é consultad·o para isto . (.A.partes . ) E ' o que a mo· 
ção diz. 

O Sr. Manoel Víctorlno - Não é o que se promette. (Apar-
t es.) 

O Sr. Aristides Lobo - O Senado discuta o que quizer; ma.<> 
não é occaisião de negar meios. 

O momento é 1de aeção . Vae .entrar em silencio, colloca:Il!do o 
Sena;d'O 'O vo:to .a,cima · de fact<>s que estãio occorrendo. Trate cada 
um de cumprir o seu dever, dand-0 decisões, e faÇ3Jlll todos sentir 
sua. posição . 

O Sr. Aquil(i;np ~ Amarai pediu a palavra para declarar que 
não .dá seu voto ap pJ:'ojecto . 

Não vota a favor do projecto ou moçãio .porque o Presidente da 
RepubUca, em mensagem. i!lão (f.eclama providencia alguma e .não 
d·evemos ir a:deaar/;e. 

>Pa:r-eoe que nij:o devemos para manter a ordem votar medidas 
violando a ordem e a Con;stituição. 

F\mooionando -0 Congresso só elle póde decretrur o estaido d e 
sitio. 

Si a Patria ·eeitá em perig'O neste momento .• não é o P.resf.dente 
da Republi ca o competente. para tJrna r esta Jll ( jid<:i. . 

O Congresso tem competencia •par·a decr·etal-o e nós o decre-
tariamos coon toda amplitude, si necessar:io fosse. 

O mais é querer ir adiam.te do Presidente da Republica. 
Não ha grrunile perigo, deprehel!Jde-se dos tetrmos da m ensa-

gem. 
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À decretação d-0 s-t.bio deu em r.esultado a pnsao de Senadores 
e Deputados, mtiitai:es de patenrtes sui>eriOO"es. 

Não é di•gno abri'r mão de dir·eitos que são do .Congiresso, para 
dal-os iao iPod·er E:&ecut1vo . 

A mensagem ;nã.-0 julga nooesoo.ria provid•encia tá-O ex.traor<li -
naria. O PJ:"esidente d·a Republica quer saber si Q Senado lhe 
p0resta apofo. 

O nosso paipel é auxiliar o G<>verno. (À.plllT'tes dloJB Brs. Aris-
tides Lobo e Am-01ro 0(111Jalcanti.) Si fôr mistér votar que a sessão 
seja .permanente, '.faremos isto de boamente e daremos prov·iden-
cias que nos forem reclamadas. J 

Si as .garantias e as i.mmunidad·es forem suspensas não po. 
derá funccionair o Senado. 

O project<> do Sr . Senador pelo Rio Grande do Norte .importa 
na ·suspensão d·os trabalhos do Sena:do . 

Assiilll crê que o Senado por sua d•i·gnidade não approvará o 
projecto, maximé dizendo o Presiden te da Republi ca que está forl •J 
e tem meios para manter a ord.em. (Apll/T'tes dos Brs. Nina Ribei1\o 
e Manoel Victorino.) 

O Sr. Generooo Marques .pretende Jlazer decllhl'ação de voto e 
111ão entrará em lo;ngas considerações . 

!Si tivessemos lei regulando estado de sitio poder-se-hia votar 
o proj•ecto nos term-0s geraes em que está .r·edigido. Mas forMn dn-
u .t eis os esforços do hoora;do Senador, autor do project-0, empe-
nhados na sessã.-0 do aillllo passad-0 para a queUe fim. 

A decretaçã.-0 de sitio como agora se propõe é dar ao Poder 
Executivo poderes Hlimitados. por meio dos quaes esse .poderá alté 
suw1-imir todos os outros pod·er·es coruitituldos, e , á vista do pre-
cedente, tambem as :tmmuniidades par-lamentlhl'es. 

Quer saber que medidas vamos votar, que gara.ntias consti-
tucionaes ficarão suspensas. 

Não podemos votar uma lei que annul!a todos os pod~ 
constitui·dos. Não presta por isso seu voto ao projecto . 

Vota pelo requerimento d<> .nobre Senador pela Bahia. 
o Sr. OoeiJ110 Rodrigues vem declarar simplesmente seu voto. 

Entende que esta Casa deve em .reg;ra geral uão negar meios para 
que a ord·em seja mantida. 

Este pri.nciJio não autoriza mei<>s ex:trao.rd1nar>ios . 
Co.nooroa em parte com o nobre Sena.dor pelo Rio Grand<e do 

Norte. 
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E' de opi:niã:o que o Gov·erno .deve pedir os meios de que cà-
rece. 

Elle não os pediu (apartes), concorda com 0 nobre Se.nadar 
pel.a 1Bahia. 

A mensagem não é um documento escripto por baoof.ia, o Go-
v·erno não a.rrotava que estava forte, si.não estiv-es-se realmente 
forte, capaz de resistir. 

Si pr·ecisa de providencias requeira; emquanto nã:o o fizer, 
não votará .pela moção do nobre Senador pela Bahia. 

O Governo proponha medidas para o Senad{) resolver. 
O Sr. MGIJ'ltJel Victorino - Julgam os nobres Senadores que é 

preciso a d·ecretação d·e medidas extraiordin;arfas. 
A mensagem nãio diz que c;a,rece d·ellas. 
Estamos ·em sessão secreta e assim nos -conservaremos em-

quainto fôr pr·eciso. 
Prop-0.nho que se nomei·e uma Commissão de .tres 1nembros do 

Senado p.ara ·ir entender-se com o Ptresidente da Republica e In-
dagar d·e que .medidrs precisa, si o estado de sitio é indispensavel. 

1Si ell e d·ec!.arar qÚe é. não recusará seu voto. 
Pensa que a n \>cessidade do estaido de sitio deve partir d.o 

Pr&sidente da Repu~lica. 
Manda á Mesa seu requerimento. 
Vem á !Mesa, é lido, apoiado e entra em discussão o seguinte 

Requerimento 

1Requeiro que seija nomeada uma ·commissão de tres membros 
que· se entenda com o Presidente da Republica, afi.m d·e ,que saiba 
de S. Ex. si se faz mistér a decretação do estado d·e sitio como 
m edida n ecessaria riara o restabeleoimeruto da ordem. 

S. R. - Mano (< l Victorin<>. 
O Sr. Am\'.lffo Oavalcar11ti - P·ediu .a .palavra ·para dilmr simples-

mente que não vota .nenhuma medida protelatoria. 
O Sr. Manoe·l V·ict'Olrilno - Não é m edida protelaitoria. 
O Sr. Amaro Oavalcan!ti - E' rt:empo de aicção e não de decla-

rações e 'J:)rotelações. 
O Sr. Mianoe l Victorino - Não quero 1:>rotelar, está enganado. 
O Sr. A.maro Oaval<X11nti - Não ha 1iempo para discussões, de-

mora e lwterrupçõe1:1. 
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O Sr. Presiciente i•nfloll.1lDa que a sessão suspeJ}d·e-.se para es-
pera'!· a resposta, si fô'r approvado o requerimento . 

Ning-uem mais pedindo a .palav11a, ê encerrada a discussilo do 
req11erim·eruto que ê .app.rovad·o em seguida. 

O Sr. Presicienlte nomeia ·para a rel'erida Oommissão os •Srs. 
Senad·O·res : Rodrigues Aives, Ma;11oel Vict1orino .e Q. Bocay·uva . 

1Susp10J}de-se a sessão . 
As tres .horas da taJ.'lde iI'ea;br·e-se a sessão. 
O Sr. Qu1Jntino Boooyuva diz qu·e a Oommissão nomeada pelo 

·Senado para entender-se com o Chefe do Poder Executivo e ln-
Jlo11mar-·se dais circumstancias e bem ·assim saber deU.e si julgava 
uJ:1gen·te e imprescÍlll·div·el a decr·etaçijio do esta;do de sitio f.oi por 
elle r-ecebMa ·e -com eHe conferenciou ·com larg.a expançãio e granda 
flr.ainqueza. 

Disse que o Governo rep11ta-se for.te para garanUr a ol.'dfilll em 
terra, mas que não dispõe de navios poderosos para enfrentar com 
os .nossos revoltados embora conte com ·alguns d·istinctos officia.es 
da ·air.maida, ·encontrava ·em condições d•esconhecida;s em pod·er co-
nhecer os desígnios •d·os resultados, nem saber o destino que pre -
tendiam tomar e .o que queriam . 

Pouco antes de chegar a commissãio r·ecebeu participação de 
que os navfos piI'·etendi.arrn fazer-se ao ,lairgo, depoi·s de haver-se 
apoderad·o d.e embarcações de duas das qwaes leva:r.a1m muni'ções 
de boca . 

Qua111to ao principal p001<to S . ·Ex. po:nder-ou que a medida de 
sitio., sendo extrema, como ê .naturail, causa abalo ás classes con-
servaidoras e produz ter.ror •á populaçãio ·e ás :11amilias, pelo que, 
só se .devia ,recorrer a ella em circumstanoias ·extremas. 

Entendia que, sendo possível, muito estimar.ia a man!f-estação 
d·e ·confiança e do apoio do Senaido com o que mui.to se honrava e 
que ag.ra;d·ecia. 

·Foi mais ou menos o que indico u . Os coll egas ouviram e po-
d·em melhor supp.rir ais flaltas de minha narração. 

'Em resumo, ·a confe11encia terminou aig-radecendo a confiança 
e ·hornra ·que lhe dera o Senado mandando uma commissão do seu 
seio. 

O Sr. Presiciente - O Senado ouvl11 a informação qu·e a com-
missãio deu de sua inC'Umbencia. 

'Pros·egue a disou·s:eãio. 
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O Sr. Mn.noei Viict-Orino (peia oràem) - il)<> e:11post<> pelo nobre 
Sen.aid<JT Sr. QuinU.no, que referiu oom exa.ctidão ã conferencia ha-
vida entre <> Chefe da Nação e a commissão do Senado, lllão ha 
motivo paT.a subsistir a emenda substi>tutiva que apresentou. 

O presld·ente da Republica disse que contava. co.m o apoio desta 
pa.triotica assem'b:Léa; firme ua sustentação da Co:Il8tiituiçã.o e das 
lei&. 

A sua emenda não se r efer e ã autorização ao Governo para. 
decretar actuallillente me.didas extraordinarias, e estas nem estão 
no pTojecto nem na emenda substitutiva.. 

Retira a sua moção. 
O SR. ARISTTDES LOBO - Está descrente do que se ~ez e acha 

que não é bastante o que se fez. 
Entende que as relações do Senaid<> com o Presidente da 

Republica. não devem ficar em segredo. 
A população reclama e exige esta solidaTiedade. 
Acha que devemos dar plena publicidade ao que acaba de 

se dar. 
A acta dos trabalhos desta sessão secreta dev·e ser publicada 

e a Mesa autorizada1 a faoor publicaçã{i ·de tudo que houve . 
Requer que em tempo se consulte ao Senado. 
Consultado o Sei;iado sobre a. rettraid:a do substitutivo d<> Sr. 

Manoel Victorino, é approvado o requerimento verbal. 
O SR. AMAHO C4vALC'AXTI diz que á vista do que infoTma a 

oommissão incumbid;i. de saber quaes as prnvi·dencias d e que pre-
cisava o Govern·o exigidas no momento, vem apresentar um sub-
stitutivo e manda á Mesa o seguinte: 

Swbstitutivo 

O Senado Federal, assegurrando o seu fi:rme apoio ao Poder 
Executivo na defesa da Republica e da ord-em social, pertuTbada 
.pela revolta de uma .parte da esquadTa, r esolve: 

Art. l .º Fica o Poder Executivo autoTiz.ado a decr6tar o es-
tado de sitio em qualquer 'Ponto da Republica. onde se torne ne-
cessario o empI'ego ·desse meio extraoTdinario, ainda mesmo 
achanido-se em lfuncções o Cong.resso· Na'Cional, e de accôrdo com 
o art . 80 da Constituição. 

A.r t . 2.° Ficam revogadas as disposições em contrario." 
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O Sn. COELHO RovinG uEs diz que em r egra nega medidas exce -
pcionaes . 

Na hypoth ese, parece que o projecto violenta o artigo 1fo 
Constituição. O Preshdente da Republica não pôde exercer 815 
funcções de decretar medidas de excepção quando Teuni·do o Con-
gresso. 

O Sn. M.\NOEL VICTORINo Com autorização pôde. 
o SR. COELHO RODRIGUES - Voto contra 13em allegar motivos. 
O SR. GENEROSO MARQUES pede a palavra para d•eclia;rar que 

está de accôrd·o com o honrad•o Senador que acaba ·de fallar e que 
por iguaes motivos vota contra o substitutivo. 

O SR. VmGTLTO D ,iMAZIO pediu a ·prulavTa JH!ira declarar que 
vota pelo projecto do .Sr. Q. Bocayuva, Amaro Cavaloa•1lti e 
outros; está, po·rtanto, em d·esaccôrdo com o nobre Senador pelo 
Piauhy. 

As funcções que o •projecto autoriza perten.cellll a um e outro 
poder. Entendendo que ha urgencia e necessidade de agir todas 
as vezes qu.e fo;r preciso, é de opinião que '° Congresso dê essa 
autorisação, .podend·o ·sempre, porque é direito seu, cassar as me-
didas tomadas que foTem ·entl'arias á Oonstituição. 

Pensa que pod·emos e d·evemos lançar mão desse m eio, unico 
que pód·e ser profícuo e salutaT. 

Si foT noecessari-o uma providencia urgente, .aqui hoje, amainhã, 
em Santos. depois no Rio Grande. pergunta como fazer-se. si o 
Congresso não póc1e r eunir -·se s·empre a tempo paTa tomar me-
didas immediatas ? 

Nós não &abemos em que ponto será precis·o langar mão 
dessa medida. (!lparte do Sr. Coelho Rodrig1ies.) 

Entemlo qu e a medida não bem executada, fica sujeita á 
rigorosa analyse, ao ex.ame e ap.provação ou não do Congresso. 

Estamos tambem em vesperas de encerr·ar a prorogação em 
que estamos. Nã,o ha, pois, ·si·não um .alvib·e : V'Otar pel·o pTojecto 
em discussão pela impossibiHdade de preveT-Se, onde e quando 
será mister d•ecretar o estado de siUo, a não &er que quizessem 
fazei-o em ·toda a extensão do territorio naci-onal. 

Tenho concluído . 
O Sn. BAE:VA (pela ordeni) r equer preferencia para o substi-

tutivo do Sr. Q. Bocayuva e outros. 
Consultado, ·o Senado concede a p·r eferencia, depois d·e encer-

rada a discussão elo substitutivo. 
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Procedendo-se á votação d-0 substitutivo autorizando o Go-
verno a decretar o sitio onde se tmne pr,eciso esse meio extra-
or<linario, de accordo com o art. 80 da Constituição, ê approvado 
por 32 votos contra 9. 

V.em á Mesa a seguinte declaraçã-0 de voto. 
Obrigado a retirar-me por incommodado. declaro que voto pelo 

estado de sitio e adiamento das sessões. 
Setembro, 6 de 1893.-0. B. Ottoni. 
Approvada a redacção do projecto, ê Pemettida á Camara dos 

Srs. Depu taidos. 
Nada rnai_s occorrendo. levantou-se a sessão ás 3 1J2 horas 

da ta.Tde.-Prud.ente J. ele Morn.'!\~ Ba.iT o&>.-Gil Dtniz Goit/-art.-
A ntonio Nicoláo Monteiro Bai>1ia. 



NOTA: 

REVOLTA DE 6 DE SETEMHRO 

Projecto 308 

Em 6 ele Seternbro o ST. F. Gli oorio r equer urgencia ·para ~. 

Gamar'ª tomar conhecimento d.a revolta da esqua:dra na bahia de 
Guanabaira. ACaimara approva o rnquerim &nto e delibera em sessão 
se.ereta .. •Fallam os St'<S. Nilo Peçanha, Zama, F. Gl.icerio. A's 8 horas 
da noite reabTe-se a sessão para doiscutir o prnjecto 308 do S e11ado 
sob11e •os iaco1nteci·menbo.s. Oram os Srs. AJUgusto de iF0r e'ita.s, •Chagas 
Lobato . Luiz Murat, Monten egro e Zama. Em 7 faliam os Srs. E s-
piri.to .Santo (que ap1iesenta um projecto suspendendo de suas 
funcções o •Presiden te da Republi·ca), Garcia Pires e varios .depu .. 
ta.das .pela ordem. E' encerrada a discussão . E' approvado o subs-
titutivo do Sr. Alves de CastTo em 2• discussão. Levanta-se a 
sessão ás 3 horas da tarde . . A's 8 ·horas da noite ·1,eabre-se a sessão. 
F'aHam os Srs. Co.sta Machado, Fonseca Hermes, Ga.ssiia.no do 
Nascimento, Mar eia.no de Mag·aJhães, Matta Machaido (que a:P're-
senta emenda aditiva). Va!ladar-es, Nil-o Peça.nh.a, F. Glicerio, B el-
la.nnino de Mendonça. E' en.cerrado o debate. 

mm 8, a.i•nda ·em sessão secreta. é ªJ?provado o substitutivo ç 
rejeitada â emenda. 





CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 6 DE SETEMBRO 

1: 

.o .SR F1RANCI1S:OO GLI'OERIO (para negocio urgente) - Sr. 
Presid·entie. está •n<J conhecimento d.a Carrnaira .que gr·aves occur-
rendas se estão desdobrando na bahia do Rio de JaneiTo com 
ca;racter -revoluci'onario. 

·E ·a:inda que a Camara não tenha conhecimentJo de taes 
factos sinão por informações parti.cul•ares, é, todav.ia, cer.to que a 
capital da RepubUca Federal fo.i esta mainhã surprehendida por 
um faoto cuja naitmeza destróe os elementos de paz, de OTdem. 
com respeito ao governo da sociedade. 

Nestas con·dições. annunciando sómente por estas pa,lavras 
o assllJn-p.to da minha proposta, r equeiro a V. E x. que consulte 
a casa se m e cons·ente 10 minutos de 11wgencia p.ara .tratar do 
grave asswlllpto que acaibo de annundar por estas .poucas palavras. 

O 1Su. VAU.ADARES (pela ordern) - Sr. Presid-ente, paTa es-
clarecer-me desejava pedir a V. Ex. informações no sentido d·3 
saber si 'ha .comrrmnicação. offi.cial, r elativamente aos factos a qu e 
sa ·refere o nobre deputado por ;S. ·P.aulo . 

O .SR:· PRESIDENTE - Ha commun.i:cação official so'bre os factos 
a que se r efere .o nobre deputado •por S. Paulo, e a mesa reservava-
paTa dar conhecimento á Ca.mara dessa info1'mação, quando hou-
v2sse opportunídade, como a que agora se offerece. 

O .SR. VAr.LADARJ>S - 'Pedir.ia a V. Ex. que désse c001hecimento 
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dessacommunicação, para que os representantes da nação possa::u 
deliberar. 

O Srt. Pm;;. IDlcl'TE - Vou dar conhecimento á Ca;mara da <:om-
municação do Pod3r Executivo, relativamente aos factos a que 
alludiu o nobre deputado por S. Paulo. 

O Sn. ·Emco CoELno (pela orclem) - Nã'() sabemos ainda o 
que vai d.izer o nobPe r.ead.er da maioria a respeito dos aconteci-
mentos; comquanto a Gamara tenha r3cebido communicação of-
ficial do governo, Ç4rQponho que se ouça antes a palavra d1e 
S Ex. Tal se1·á s ua .r esposta, relativamente aos acon:tecime.ntos 
que s~ desdobram na Capital Federal, que talvez a Gamara ten·ha 
ne•cessida;de de deliberar em sessão secreta sobre elles. Então, mais 
opportunamente ouviT-se-ha a communicação offücial de QUe se 
acha de posse ·o presidente •da Gamara. (Apovaàos.) 

Proponho, portanto, que ouçamos a palavra do nol>re leader 
da maioria, para depois deliberarmos sobre a cG=unicação Gf-
ficial de que a mesa se aoha de posse. 

O SR. PRESIDEfTE - iNão vou submetter a commun.icação 
a -deliberação alguma; effectivamente só daria conhecimento á 
Gamara dessa commpnicação depois de consegui·da a urgem.eia 
paira interr-0mper-se a oTdem do dia. 

Entendo, porém, que a Gamara, tendo de tomar del·iberação 
sobre uma urgencia a respeito dos factos alludidos e tendo um 
Sr. deputado .pedido por si e pzla Gamara as ·infol'\mações de que 
a mesa se acl.ta de posse, entendo não poder d·emorar a communi-
cação da informação gue tenho. 

Nestas oondrilções, mandarei fazeT a leitura da mensagem d-O 
Sr. Presidente da Republ~ca e em seguida sujeitarei a votos o 
requerimento do Sr. Glioerio, sem -discussão. 

O SR. V.ALLADARES - Basta que V. Ex. diga que ha commu-
nicação official. 

Meµsagem O Sn. 1º 'SE RETARJO lê a seguinte mensagem: 
Sr. Presidente da Gamara dos Deputados - C-Ommunico-vos 

e aos membr:is da C11mara que hoje, ao amanhecer, o Ministro 
ela Marinha trouxe aq imeu conhecimento que parte da esquadra 
sr tinha subLevado, collocando-.se em attitude revolucionari•a •e em 
franca hostilidade contra o Governo legal. 

O Governo compr~hende ser de seu dever levar o facto aQ 



vosso conhecimento, assegurando-vos que se sente forte ·PaTa man-
ter a ora.em publica. 

Saude e fraterrnidaide. - Capital Federal, 6 de Setembr.o de 
1893. -- lt'loriaM P eixoto. 

Consultada, a Camara concede a urgencia requeTida pelo Sr. Requerimento 
ele urgencia Glicerio. 

Consultada de novo a Ca.mara si o assumpto é de natureza tal 
que, não sendo trataid:i imm ediatamente, se tornaria nullo ou de 
nrnhum efrei to, ella responde affirmativamente. 

O SR. PRESIDENTE - Cinco Srs. Dputados mandaram ã 
mesa um requerimento para que a Camara se canstituisse em 
Eessão secreta, a.fim de tratar de assumpto que en.tem<le com a or-
dem ·publica €• que são os factos de que trata a urgencia requerida 
pelo Sr. Deputado Glicerfo. 

A mesa, de accôrd·o com o art . 93 do reg.i,mento, convocou 
os Srs . Prrnidentes das Com missões P.ermai1entes e estes, jul-
gando <.la ma:ior conveniencia. na fórma do .m esmo regimento, que 
não se tratasse em sessão publica do requerimento da sessão se-
cr eta, àeliberaram que a sessão secreta fosse concedida, o que 
communico ã Camara ,e vou providenciar de accôrdo com a de-
liberação tomada. 

Havendo medidas de policia a tomar a'!ltes da sessão secreta, 
suspenderei a sessão e convoco a sessão secreta para daqui a um 
quarto de hora. 

Suspende-se a sessão ãiS 2 horas e 10 minutos da tarde. 

SESSÃO SECRETA 

AC''l'A DA SE. SÃO SF:CRE'l'A E~l 6 ))E SE'l'E~rnRo DE 1893 

Presidenda elo i'fr. J o<lo Lopes 

A's 2 1 12 horas da tarde, pres€•ntes os Srs. Lima Bacm'Y, Fl-
leto Pires. Indi·D d3 Brasil, Pedro Chermont. Augusto Montenegro. 
Valente d ~ Novaes, Hollanda de Lima, Casemiro Junior, Henrique 
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de Carvalho, Luiz Domingues, Benedicto Leite. Nogueira Parana-
guá, Pires Ferreira, Marti·nho Rodrigues, João Lopes, JustJi.niano 
de s .erpa, Frec1erico Bor.ges, José Aveli•no, José Bevdlacqua, Gon-
çalo de Lagos, ascimento, Alfredo Barbosa, Benjamin Barroso, 
A!mino Affonso, Amorim Garcia, Augusto Severo, Ep.itacio Pes-
soa, Couto Cartaxo, To1entino de Carvalho, Rosa e S.Uva, Gonçal-
ves Ferreira, José Mariano. André Cavalcanti, Annibail Falcão, 
Pe'r.eira Lyra, Meira de Vasconcellos, João de Siqu~ra, João 
Vieira, Luiz de Andrade, Espirita Santo, Bell'armin.o Carneiro, 
Lourenço de Sá, Ayres Bello, Oiticica, Oliveira Valladão, Augusto 
di:, Freitas. Paula Argollo, Zama, Arthur Rios, Gaircia Pires, -Mar-
coJi.no Moura, Sev-erino Vi·eira, Sa:ntos P.erei-ra, Paula Guimarães, 
'.\1 ilton, B. de S. Marcos, Sebastião Me·drndo, Manoel Caetano. 
Athayde Jundor, Horacio Costa, Torquaw Moreira, Fonseca Her-
mes, Nilo Peçanha. Alberto Brandão, Virgilio Pessoa, Frainça Cair-
valho, Luiz Murat, Erico Coelho, Lopes Trovão, Furquim Wer-
neck. Jesuíno de Albuquerque, Thomaz Delfina, Gabr.iel de Maga-
lhães, Leonel Filho, Chagas Lobato, Feri-eira Brandão, Matta Ma-
chado, Lamounier, Altaro Botelho, Gonçalves Chaves, Amerieo 
Luz, Dutra Nicacio, Carlos das Chagas, Domingos Rocha, Costa 
Machado, Domingos P.orto, Paletta, João de Avellar, Ferreira Ra-
bello, Rodolpho Abreu, Benedicto VaHadares, Ribeiro de Arantes, 
Fortes Ju•nqueira, Fran{lisco Gliceri·o, Moraes Barr.os, Lopes Cha-
ves, Adolpho Gordo, Mursa, Alfredo Ellis, Moreira da Silva, Al-
meida Nogueira, Ci.nci-µato Braga, Julio de Mesquita, Braz.ilio do:; 
Santos, Vieira Bueno, Alberto SaHes, Fleury Curado, Urbano Gou -
vêa. A!ntonio Azeredo, Frederko Solon, Bellarm:ino de Mendonça, 
Marciano de Magalhães, Eduardo Gonçalves, Fernand-o Si.mas, 
Lauro Müller, ·Carlos Campos, •Schmidt. Pereira da Costa, Homero 
Baptista, Cassiano do Nascimento e Demetrio Ribeiro, abre-se a 
sessão. 

O SR. PRESIDENTJD communi·oa á Camara que o assu.mpto da 
sessão secreta é o que consta do requerimento d·e urgeoncia votado 
!ia sessão publica e ao qual se refere a mensagem d.o Sr. P.resi-
dente da Republ:ica, já lida. Na fórma do art. 92 do reg.imento, 
CO'nsulta ã Cam~ua si a materia d·eve ser tratada secretamente. 

0 S~. ESPIRITO SA:l'TO diz que, á vista da m : nsagem do S1 
Vice-Presidente da Re1;mblica, não encontra inconveniente algum 
em ser a matería tratada em sessão publica. 



O SR. NILO PEÇANHA diz que, informado da resolução da 
m sa de consultar os pres identes das commissoes permanentes, re-
lativamJnte á sessão secrsta, dirigiu-se ao Senado e encontrou-o 
funccionando exactamente nessa materia. 

Entende qu e á harmonia nas deliberações nas duas casas do 
Congresso, convem qu e a Camara dos Deputados trabalhe em s as-
são SE·creta. 

O SR. ZAJMA pensa que a verdade <leve ser dita ao paiz cla-
ramente e sem re.buços e que os graves interesses nacionaes recla-
mam discussão e Exan1e francos. 

O SR. GLYCERIO acha que a proposta de sessão secreta, par-
t-ida d-e ci·nco deputaidos. deve ser aceita. 

Os inter_sses nacionaes, muito seriamente compromettidos, po-
d2111 ser tratados com toda a cautela e reservas. 

Ouve protrntos contra a S·essão secreta, entretanto a respon-
sabilidade das resoluçõ·_s que se hão ele seguir é de todos os mem-
bros da CamaTa ; o fim da sessão secreta é determinar a conver-
gencia el e ambos os lados da Gamara na confecção de medidas que 
as circum.stancias r eclamam. 

As cl eliberaçõ: s da casa não perdem do seu valor e uU.lidade 
por s : rem ser ena.s e calmas A gravidade das occurrencias que se 
desenrolam é patente. O criterio dos legisladol'es, o bom accõrdo da 
maioria . e minoria, as diver'gencias politicas que devem ceder per -
ante ·os perigos da patria ·exigem uma sessão secreta. 

Indo vo,tar-se a preliminar, o S r . Valladafes pede a palavra 
sobre o assumpto e a obtem. 

Diz qu e lamenta o espirito tyrannico dos que se manifestaram 
contra a sua pessoa qua.ndo quiz fallar. Acata o Zecicier da maioria, 
mas deveres a cumprir. 

Discorda do modo de entender do zeacler, porque não ha gra-
vidade demonstrada nas occurrencias que estão tendo J.ogar ; mas 
embóTa existisse essa gravidade, desconhece a necessidade da ses-
são secreta. 

Os factos são publicos ; a discussão e deliberação da Gamara 
devem ser pubHcas. O governo nada pede á Camara : sente-se 
forte, abundante de ·elementos para suffocar a revolta ; não pre-
cisa de m edidas excepcionaes. A ses.são secreta alarma o es•pirito 
publico e deprime o nosso credito . A Gamara seria impatriotica 
e impolitica tomando medidas de caracter excepcional ; o que lhe 



cumpre fazer é passar á ordem do dia, discutir os orçamentos, de-
pois da communica.ção do Poder Executivo. 

O S&. ALRElt'l'O BRANDÁO diz que ha. poucos dias pediu sessão 
seicreta. ·).}ara questões finaJUceira.s; hoje, .que se traita. ·de a.ssumptos 
da maior gravidade, não serã incoh~ r : nte denegando o seu voto 
para a sessão secPJta.. 

O Sn.. FRASÇA CARVALHO diz que o facto do Sr. Presidente da 
Republica. communica.r o estado revoluciona.rio da Arma.da sem 
pedir medi-O.as não é bastante para imp,dir a ·Ca.mara. de toma.1' as 
deli'b . ra.ções que entender, com as melhores garantias ·para essas 
deliberações. 

o Sn. MARC'TAXO DE MAGALHÃE. f.a.z consid : ra.çõEs que terá OC-
casião de rep3tir em momento ma.is opportuno. 

O SR. MonErnA DA SILVA propõe que a votação da prehmina.r seja 
nominal. Posta a votos sua proposta, votam por ena cincoenta 
drputa.dos e contra, s<ssenta e s ~ te . 

Posta a votos a preliminar, votam a favor setenta e nove 
deputados. 

O SH. PnESJDE:'\T~ a.nnuncia. que a Camara. vae tra·balltar em 
sessão secreta. 

iO .SR. FRAsc1sco GLYCER10 diz lque o .paiz encontra-se de;fronte de 
uma revolução temerosa. dirigida. por chefe prestimoso, compa.nhei'l'o 
e colla.bora.dor até ha. ipouco do Presidente da Repwblica., n.o seu go-
verno. Ao· abandonar o Presidente da Republica, o che.fe da revo-
lução fez declarações formaes de a.dh esionism 0 ã causa revolucio-
naria. do Rio Grand·e do -Sul. O r egímen monarchico é no l:lrazil 
querido por homens sem a coragem franca de suas convicções, mas 
qu e esprJitam com ins1stencia. os erros da Republica.. 

Não t em impulso~ de força na opinião po.pula.r, mas vive la.-
t rnle nas a.spiraçõe1s pessoa' s. A revolução que hoje estalou pôde 
ser o ini cio da gu~rra. civil , gen era l isada pelo paiz Afas ta-se das 
r etali ações partida.ria.s; trata-se de a char meios de d 0 bella.r o mo-
vim rnto r evoluci ona.ri o. Não tira.rã part ido da d ·sord em que cam-
peia, contra os· que· não ·s,stão na me.sma communhão politica. Si a 
Camara. não encarar a situação como d : ve, o ·gov erno ficará intei-
ramente livre de agir como entend er. Não ameaça, diz o qu e s ' n te, 
observando os factos. Lembre-se a Cama ra. de que amanhã os depu-
tados ·2starão disp ersos pelo.s Estados e qu ~ talv ez n em os orça. 
mentos sejam votados. A minoria deve evi tar qu e o governo possa 
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agir sem contraste. forçado pelos acontecimentos. Cornprehende ::ts 
pab.:ões s exaltamentos partidarios, mas acha que bem maior deve 
ser o v : xarne de brazil eiros ante o cspectaculo qu3 na bahia do Hio 
de Janeiro presenciam a~ esquadras estrangeiras. A situação do 
paiz int ~ressa a todos, antes de mais nada e acima de tudo a mte-
gridade n.aciqnal. Pr·etendi.a submetter ao criterio da Camara urna 
proposta ; mas acaba de ser informado de qu e o !Senado nes te mo-
mento discute proposta S'3m elhanl~ . Acha de bom. conselho espnar 
a resolução d0 Senado. 

Levanta-se a sessão por meia hora. 
Reabre-se a sessão ás 4 l j2 horas da tarde. 
O SR. PRESIDENTE aninuncia que vae le r-se a resolução tomada 

pelo Senado, que acaba de ser transmittida á Camara. 
O Sn. 1 º SECRETAHIO prooede ia essa leitura. 
O SR. ZAMA pensa que, em vista da resolução do Senado. dev e 

cessar a sessão secreta. 
O Sn. ·.Ar.11m1•ro BHANDÃO é d·e parecer que a resoluçãio do Se-

nado seja enviada á commissão r espectiva . 
O SR. CMlS JA NO DO NASC' l?lrni>'Co (p ela orrlem) diz que deseja 

or·ientar-s·e; quer saber até que hora vaei durar a sessão secreta. 
Propõe a interrupção dos trabalhos atê que a commissão d.e con-
stituição, legislação e justiça examine a resolução do Senado. 

O SR. PRESIDE:>TE diz que a sessão deve perdurar por quatro 
horas. das quaes duas já estão esgotadas, ·e que entende dever 
a m esma ser sus·p1msa, visto como a commissão de constituição, 
legislaçã.o e justiça tem de elabora.r parecer sobre a resolução do 
Senado, para que este entre immediata.mente em discussão . Assim, 
vae susp·end·er a sessã.o até ás 8 hor.as ·d.a noite. 

O SR. ERICo COELHO pergunta si Q Sr. 'Presidente póde infor-
mar s·i o Senado ainda conti·núa em sessão secreta. 

o S1t. PnESIDENTE decl·ara, com a.coordo d·e todos, suspensa a 
sessão atê ás oito horas da noite . 

R eaberta a sessão secreta ás oito horas da noite, entra em 
discussão a resolução do Senado, com o respectivo parecer e voto 
em separado de tres dos membros da 1IIJesma commissão citada. 

O SR. AUGUSTO DE FREITAS diz que viu com espanto o 
aclo do Senad-o que entrega todas as funcções governamentaes ao 
Pod er Executivo. O Senado deu ao chefe deste o direito de com -

37 
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}:lrimir inteiramente a vonta<le nacional. - ãio é cumplice no mo-
vim ento revolucionaria, cujo pensamento ignora . 

Tm1ha o Congresso a conscioocia de seus deveres, para não 
entregar tud·o ao Poder Executivo, que s.e julga bastante forte 
para r eprimir, como diss·e na .roens.agem, pertuTbações da OTdem. 

As attribuições conferidas ao Presidente da Republica são 
privativas do Congresso; a Camara nã:o deve sacrificar a l~i. abrir 
mão das su-as faculdades para acompanhar -0 Senado. 

A moção de 2í de janeiro p1,oliferou em ·erros sol:>re erros; 
o acto d-o S<.'llado é o ultimo delles e -0 mais grave. 

A resolução dos n .presentantes federaies dos Estados deixa 
a escolha do ponto do tenitori-o da naçã:o a pâr em estado de 
sitio. a juicno rlo Poder ExE•cutivo; não marca prazo para a sus-
pensão das garan t ias constiitucionaes o que tudo .mostra que 
e.sses reprr.sentantes não J.eram a Constituição. 

Concita a Camara a mamter a liberdade e a lei, arastando de 
si a violencia ihutil que rebaixa os diT·eitos populares e eleva o 
Presidente da R ep ublica ás alturas dos de.uses. 

O Sti. CHAGAS L0)1A'l'O, relator da commissão de .constituiçã:o, 
legislação e justiça, fala em nome <los grand·es principies que 
sempre advogou e defendeu . 

E' necessario pôr fim aos movimentos sediciosos, que mm1teem 
eru constante agitação a vida nacional, é preciso armar o governo 
a e um braço de ferro. 

Defonde a d.eJegação contida no acbo do Senado. A Camara 
não póde deixar de investir ·o poder de toda força •e de todo 
prestigio para esmagar a revolução. A nação quer ord·em e paz; 
si a Cama.ra d·eseja cpnsolidação da Republica, firme o principio 
da autoridade, da autoridade dentro da lei. 

Appella para os sentimentos honrados, patriotices, cívicos da 
min:iria; que esta porção da Camara, •na solemnidade do momento 
angustioso para a nação, collabore com a maioria para que des-
appareça a anarchia, qu•e alça o feroz collo, prestes a reduzir a 
patria a pedacos. 

O SR. NILO P~:~·A:-.- ll A pede a pro rogação da sessão po-r mais 
duas hora.s. 

Consulta,da a Catpar.a, é concedida ·a prorogação. 
O SR. Luiz Mun.1:r diz qu e o :regímen mona:rchico não mais 

voltarâ a Esta região amerlca,na; a opposição .está. p1rompta a de-
fender a Republica. Refere-.se a uma phrase de um coHega pe,Ja 
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Bahia. que lhe par ecE:u E·nvolv i::'l' gr.and es saudades mo11archi cas. 
Qu er qu e se consign e na acta qu e, ·em certo m:imento do seu dis-
curso, houv e na sala tumulto iuexplicavel. 

O Su. BEvrLAUQUA propõe -0 encer·ramento da discussão. 
O SH. PrmS JDfü'('l'J' diz que não ba numero. p·ara votar o r e-

qu Er irn t .ntJ. 
O Su. MON'l'ENEGRO diz que .o ;momento é de angu•stias crucian-

tes para o paiz . A Armada nacional r evolucionada enfr.enta o po-
der legal . A Camar.a dos Deputados deve moner abraçada á es-
tatua da libErrdad e e envolta .no mant o estr.ellado da lei . Não aic-

ceit.a o acto do Sen.ad-0 po.r inconstitucional; a salvação publica 
não dá o direito de apunhala r a Coust;ituição . 

O SR. ZAMA d iz que é estr:mho que o Poder Legislativo se 
rogu e: aos pés do Ext:.cutivo. Pergunta como se ex.plica que, '.l ü 

r ebentar uma r evolução, cujos int uito·s .ainda não são bem co•nhe-
ci clos, .J Gongresso, sponte sua, wá confer.ir o estado de s.itio a .o 
Executivo. Abrigue rse o Po der Ex.ecutivo na dedicação popular. 

O Presidente ela Republica subiu ao poder nos braços da na-
çã o; desceu d epois. d-e erro .em err-o, até o abysmo em que hoi-" 
o vemos. A cidad<:· está qu ieta e socegada; para qu e, pois, o esta-
do de sitio? Saurclades do .pas.sado ·O or&d:ir as conserva, p·or isso 
ttl'do que vê .no Bras il . 

O n ovo r egim en. quet' administrativa, quer politicamente, nada 
fez p iua impo.r-se ao a rucir do pov o. Deem a libera.d e e a ord.ern 
á nação. 

O relator da Com.missão de Constituição, Leg.islação e Jus-
tiça lam çou ás faces dos anti gos seTvi.dor·es da Monarchia crim-es 
no p,a,s.sado. 

Na historia, nesse passado, ha phasrn d·e br.ilhantismo qu e; 
ningu.em .a.pagará . 

A R epublka não corre perigo; quem o corre são -Os que teern 
ou querem t er o ·POd€rr. Não vota pelo parecer da Com.missão neste 
momento; si reconhecer que a ·r·evolução se Tamifica pela cidad·e, 
eEtá d.ispo.s to a c::mcor·rer para que se tomem as medidas ·extra. 
ordinair-ias que forem oonv·enie•ntes . Devorem-se os r-evolucion.arios; 
não toma partido nem p·elo Ma:r.echal Floriano P.eixoto, 1nem pelo 
Almirante Custodio d e Mello. 

O SR . ESPlRI'J.'O SAN'l'O pede a prorogaçâo da sessão por mais 
meia hora. 
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ó S 1i. PRES 1uE:X'rE pensa que se deve dar pe>r terminada a ses-

sã:i secreta. hoj e, e continual-a amanhã, começando os trabalhos 
á;; 10 horas da manhã. 

üs Deputados p.resentes se manifestam no mesmo sentido. 
São encerra dos os trabalhos ás 11 horas da no-ite . - João 

Lopes. P residente. - A. Azeredo, 1 º Secretario. - Athayde Ju· 
ni.or, 2° Secretario. 
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SESSÃO (SECRETA) DE 7 DE SETEMBRO 

. '· .~ · 

Presi<iencia do Sr. Jlo'tí'O Lope·s 

A's 10 hol'a.s da ma111i.ã, proced·e-se a chamada, a qual r espon-
d.am ·os Sr.s. Henja!lllin Ba:nroso, Marcolino Moura. João Lopes, 
F'rança 'Carvalho, IDspirito Santo, rN:ilo Peçanha, Matta Bacellar. 
Vailente d·e Nov.aes, Nogueira Pa.rana1guá, Miguel Castro, Amorim 
Garcia, B . Valladares, Barão de Sãio Ma,rcos, Luiz de Andrade, 
Alfredo Ellis, L eonel F:ilho, ·Edual'do Gonçalves, Tos,ça, Alberto 
Salles, Fileto <Pires. Athayde Junior, Rodolpho Abreu, Antonio 
Az·ered·o, João de Avel'lar, Ferreira iRa.b:ello, .Thomaz Delfino, Dutr.a 
Ni·cac:i-o, Almeida Nogueira, Carlos da.s Ohagas, Costa Machado, 
Arthur Rios, Urbano Gouveia. Adolpho Gordo, Mor.ae.s Barros, Ur-
bano Ma:rcond·es, Oliveira Valladão, Francisco 'GJ.icerio, Paula Gui-
marães, .Paula Argo.Jlo, Garcia Pires, Gonçalo da Lagos, Urbano 
Lima, .Alves de Castro, Frededco Solon. Domingos Porto, Schmi.dt, 
Pires Ferreira, Mayrink, Augusto !Severo, Horacio Cos.ta, Mursa. 
Benedicto Leite, Casemir·o J·unior, Lop.es Chav.es, Gonçalves Fer-
reira. Braz-ilio d·OS ·Santos, Severino Vieira, Christiano Cruz, Fon-
s-eca H-eJ'\mes, Marciano de 1Magalhães, Cassiano do Nascimento. 
Augusto Montenegro, Couto Cartaxo, To·rquato More:ira, Bellarmino 
Carneiro, Albe.r.to Brandão, Mo!"eira da Silva, Henrique de Carva-
lho, José Bevilaqua, Milton Nascimento, João Luiz, Gabr:iel de Ma-
galhães, !Domingos Rocha, J·acob da Paixão, GonçalveõJ C.haV'eõJ, 
Rosa e Siln , ·Erico Coelho, 'Luiz Domingues, Fonsaca e Silva, Mur-
f·inho Rcdriguf.s . Raymundo Bantl<E'ira, Carlos <Campos. Fre·d e ri ~•) 

Borges, ·Fontes J·unqueira, Indio do Brazil, Chagas Lo·bato, Sebas-
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tião MecLrad·o, Bella.rmino de Mendonça, Zama, Lima Bacury, To-
lentino d·e Carvalho, Ribeiro de Arantes, Lour.enço d·e Sá, João d·e 
Siqueira, Ay.res Bello, An·dré Cavalcante, Furquim Werneck, Pedro 
Chermont, J·os·ê Avelino, Pereira da Costa, Alfred·o Barbosa, Ho-
mero· Ba>J;tista, Santos Per.e!Ta . . Fernando :Simas, Manoel Caetano, 
Juv·endo de Aguiar, Vieira Bueno, Pereka de Lyra, Alva;ro Bote-
lho, Justiniano d·e Serpa, Almino A:ffon:so, V:irgiHo Pessoa, Angelo 
Pinhe.iro, Fleury Cura:do e Annibal F3.lcão. 

1Abr·e-se a s.essão secreta em contnuação da do dia 6 de setem-
bro de 1893. 

'Ü 1Sn. NrLo PEÇANHA (peta 01·àem) .requer o encerramento da 
discussão do parecer e voto em separado, formulados pela commis-
são de consti.tuição. 1egis'l.ação ·e j'Ustiça. 

O .sn. PRESIDENTE o.bserva que não ha numero para s er votàdo 
o requerimen;to ·do nobre deputad·o pelo Rio de Janei.ro. 

O SR. EtSPIRITO SANT\O combate o parece·r da maioria da 
commi·ssão de constituição, 1eg.fslação é justiça, .por illegal e re-
vol uóonario em sua ·co·nclusão. 

1 • t Termna,. apresE\ntando o segum e p.rojecto de l·ei, s'llbstHutivo 
ao projecto do Senado: 

Considerando que o Vice-Pres.iden.te cLa Republica tem J.evan-
tado contra o Estado Brazileiro a mais justa reacção do povo con-
tra o dESpoüsmo ·e anarchia geral: 

O Go.ngresso Nacional ·decreta: 
Art. 1.° Fica o Vice-P!'esidente ·cLa ·Republka suspenso de suas 

funcções. 
Art. 2.º Assumirá o exercicio da pr-es:idencia o actual Presi-

d·euite do Senado oµ o seu substit'Uto legal n·o exercicio da pr·esi-
cleucia da Republkfl. 

Art. 3.o R evogam-se as dis1)osições em co~1trar· i ·o. 

Sa.Ja da;s sessõrs, 6 de setembro d·e 1893. - Esvi.rito Santo . 
E' env.ia.do á mesa e lido o seguinte 

SubstiJtutivo 

O Congresso Nacional resolve: 
Art . 1.0 E' ·deç,retado o estado de sitio na Capital Federal e 

n a cida.de de Nictheroy, por ·espaço de lê dias. 
'Paraigrap.ho u11Jco. O •'.Pode·r Executiv.o 2stenderá. dentro d·o 
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prazo acima marcado, e a medlda a qualquer ponto do t·erritorio 
da !Re·publlca, no qual a alteração da ordem prubllca o ·exigir. 

1Art. 2.0 Revogam-se as dispos:ições em contrario . 
·Sala das 6eseões, 7 de ·setembro de 1893. -1 Alves de Castro. 

O SR. GARCIA PIRES diz que •sente-se no dever de declarar 
que não faz causa commum com os T·evolucionarios, que apena.s são 
animado.s pela .ambição e que não teem ·ideal paitriotico. 

!Não V'Ota o acto ·do Senado, porque é uima ·delegação que o Con-
gr.esso não tem o d-irei-to d€ fazer. 

!Si o go·verno .quer medidas de vigor para man•ter a ordem 
publica e si dellas precisa, continuan·do na sua linha de conducta 
poli'tica, conced·erá taes medidas, nos termos constitucionaes. 

O SR. FnAX~'A CAJW ALHo (pel(I 01·clem) requer encerramento 
da discussão. 

O .Sn. FoKSEC'A HERMES (p elei orcz.e,rn) .pede inrormações sobre 
os substitutivos existe'.l.1tes sobTe a mes•a . 

. o SR. PHESIDEN'.l'E informa que ha sobre a mes·a dous substi-
tutivos, um dos quaes foi J.ido e está em discussão com o acto 
d.o . Senado. 

Quanto ao outro, a mesa não póde ·entregal-o aos trabalhos 
da Ca.mara, por carecer d•e fó'.l·mas .Jegaes. 

O SR. EsPrn1ro SANTO (pdn orclem) dfa ·que talvez a fórma 
de seu projerto não seja perfeitamente r egular, mas inspirou-se 
na grav i·dade ·da situação, para salvar a Constituição. embora 
tenha de deixai-a por um inst:ante, no •esquecinrnnto. 

O Sn. PBESTDE!':TE diz que, havendo numero para as votações, 
va.e submetter a votos o requerime·nto de encenarnento da dis-
cussão, proposto peJ.o Sr. Frainça Junior. 

Procedida a votação. a.pura-se o seguinte resultado: 71 a 
favor e 35 contra. 

O Stt. Bl! LT.ARMl!XO DE ME:\'Do&ç·A (V ela orcle1n) requ 1' votação 
nominal. 

O .SR. Gr.YcEnrn (pel'a oniem) pensa que pela Constituição. 
não póde ser acceito substitutiv.o algum aos projectos. vindo do 
Senado á Cam.ara . Mas, essa duvida r es·erva-a para si. E pede, 
além da, bo~ ordem das ~ousas publicas, que se proceda á votação 
do acto do Sena;do ·ou dos substitutivos. 

O SR. MOREIRA VA .SILVA (pela orcle;:n ) diz que se indo ferir 
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de frente a ConstituiQão, retim-1S·e do recinto, para não contribuir 
com a sua prnsenQa para tal fim. 

O SR. GLYC!CRIO (pela orclem.) diz que o que acaba de ouvir 
é da maior gravidade. 

Si a ·opposição ·está ·determiuad.a a abandonar a Cama.ra, os 
am igos d-o governo serão forçad,os, fóra ·do Parla:mento, a tomar 
attitude, .a.e accOTdo .com as sua.s convicções. 

o SR. BELLARllí'INO DE MENDONÇA (pela orclem) diz que a ml-
norta ·en tende como a mai-oria que o m-omento é para cada um 
se definir com clareza. A minoria não qu·er sanccionar com a sua 
p.r·e,sença acbos inconstit:ucionaes, por "isso retira-se do recinto. 

O SR. JACOB PATXÃo (pela orde1n) pergunta se pôde discutir 
o acto do S.enado. 

O SR. P 1tESlDENT1~ observa que a discussão está encerrada. 
O SR. JACOB PA1xÃo (p.':! lci orcíem) diz que se considera tolhido 

no dil'ei<to de . justificar o seu voto, porque não quer discutir o 
acto do Sena.do pela ordem. 

O SR. JUR'rINTA"'? DE SERPA (pela ordem) diz que, si lhe fosse 
po.ssivel , lembra.r ia ~ Oa.mara que o instante actual não é para 
retaliações partidarü,ts, mas •pa.ra o accor.rJo cornmum. 

Não tendo podido justificar ·o seu modo de ente·i;ider , acom-
panha.rã aos .seus amigos da opposição; não ·I'omp erá a solida-
riedade . 

O SR. MAnCIA)IO MounA (pela orclem) diz que se retira d·o 
recinto para não e·ntregar o patz amarraido aio po.ste da. tyr-annia. 

O Sn. EsPmrro SANTO (p ela ordem) diz que acompanha os 
r;rms .amigos da minoria, retira-se doo r-ecinto. 

O Sn. ZA!\IA (pela ordc•n) diz que fica no r ecinto para fisca-
llsar .a votação. 

O SH. l\IIAT'l'A M.)('RAUO (pelei ordcni) diz que pou.rJe conservar 
to.da calma no meio da efferv·esoencLa qu e ,observa. 

Não 'acompanha a minori,a na obs,trucção, mas não auxiliará 
rasgõE.s na Constituição. 

O regimen ence,rra o recurso para obviar o ma.] que parece 
imminente. 

S i ·o acto do Sm.a,clo 
ei'ie tiver de irregular 
ultima de lias. 

tiver duas discussões na Oa.mara, o que 
pôde s·er corrid-o conv·enientemente na 

O SR. ALLlEHTo BRANDÃo (vela cxrdemi) rliz que permanecerá 
no :-ecinto, nã:o acompanhando a. minoria. 
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. O SR. Jcrn:"cio llE Acu rAn (p eici ordern) propõe o interv.allo 
:!e 15 minutos de suspensão da sessão para ver, s·e ê possivel 
oonseguir- s~ a harmonia dos d.cus lad•os da Camar·a em me.elita 
r.ornmum. 

O SR. GLYCmRio (pela ordem) diz que conoorda em nome dos 
seus amigos, com a pro.posta do nobre deputado por Pernambuco . 

O SR. PRESIDESTE diz que ia fazer por si a propos•ta formulada 
pelo nohre deputado por Pernambuco. 

'Suspende-se a sessão por 30 minutos, á 1 1 J2 horas da tarda. 
A's duas horas da tard·e, o Sr. preside'Ilte Teabre a sessão. 
O Sn. Gr,1cEn10 (pela, orclern) diz que O·uv:indo os seus .amigos 

da maioria chego.u com elles ao accordo •de acoeitarem o substi-
tutivo do Sr. Alves de Castro . 

O SR FONSECA HERJlfES (p ela orcle1n) diz que mi!itwm contra o 
su bstitutivo do Sr. Alves de 'Oastro, ·as razões que militam contra 
o projecto do Senaidü. 

O SR. VALLADARES ( pe"a orcLem) pede pr.eferen'Cia na votação 
para o substitutivo do Sir. Alves d·e Castro e que ·&·eja a votação 
por partes. 

E' posto a votos este requerimento e ooncedid1a a preferencia. 
Posto a votos, não é approvado o requ·eri1mento p•ara a vo:ta-

ção nominal, tendo v.otad.o a favor 3!5 Sa·s. dep-utados. 
·Em seguida, é .ap!frovado por 79 votos contr«'t 27 o artigo 1o 

substttutivo do Sr . Alv·es de C:astrn. 
E' tambem .appl'ovado e por 65 votos o p-aragrap.ho unk-0 do 

re~erido ·substitutivo do Sa·. Alves ·de Castro . 
0 SR. PRESIDENTE declara prejudicado O• projecto do S.en.ado, 

po.r ter sido approvado o subsütutivo da Camara. 
O tSR. FRAIÍ'ÇA CARVALHO (pe~a ordem) reque-r que seja dispen-

sado o inte:rsticio .afim de entrar immediatamente em 3• discussão 
a mateda em d·ebate. 

O SR. PRESIDFllf'l'E diz que ÍJ.ão seu.d.o o regimento claro para 
a rP.solução do caso, con•sulitarâ a Gamar.a. 

O SR. ZA:ivrA (pela ordem) pensa que para boa marcha dos tra-
balhos da Cam.al'a. m·elho,r seT,á faz·er-se em outro dia a 3• discus-
são do Jfroj.edo. 

O SR. J.osE' AvELIN.o (pela ordem) p·ensa que é facil fazer 
combinar ·os que querem discussão •imm.edi.ata oom as que a que-
rem em o'Utro dia, 'Procedendo-s•e a d;iscussão em sessão n·octurna 
hoje mesmo. 
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O SR. Pm;;srnm'ITE ·entende rasoavel a solução av·entada pelo 
orador p.reoedente e pede que os :Srs . . dep.utad·os o auxiliem, con-
correndo á sessã·o •:iocturna qu e deve ser hoje m esmo ás 8 horas. 

!Antes de ser levanta-da a. sessão, são enviadas á mesa as se-
guintes 

D eclamções de voto 

O SR ZA~L\ - Declaro que votei contra a resolução do Se-
nado, auto.risand·o o governo a decr·etar o estado de sitio em qual-
quer ponto da União. 

•Sala das sessões, 7 -de setembro de 189.S. - CeSGJI· Zama. 
Decla'.t'o que vo.tei contra o ·paragra,pho unico do art. 1 º do 

projecto substitutivo sobre o •esta.ao .ae sitio. 
•Sala das sessões, 7 de setembro de 1893. - Homero Baptistci. 
DeclaTamos te.r votado .contra a decretação do estado de sitio 

por não julgar necessaria tal providencia que nem siquer foi re-
clamada pelo .Presj.dente da Republica. - B. ValZada.res. - A. 
Brandão. 

iDeclaro ter v~taido conitra o estad.o de sitio. - Lamounier 
Goaofreao . 

!Dec.;laT&rnos qu13, em 2" ·di-scussão, votamos oontr.a o proj·ecto 
d·ecr-etand•o o ·estado de sitio. - JacOb da Paixão. - G.o'.nçalves 
Chaves . - Do1ningps Ro cha. - João Luiz. - Ribeiro de Arantes. 
Portes .Junqueira. 

Levanta-se .a sessão ás 3 horas da tar·de . - J.~\ão Lopes, pre-
sidente. - A . Azeq·eao, 1º secretario. - Athavde Jim1Jor. 2° secre-
tario. 

ACTA DA CONTINUAÇÃO DA Slt SSÃO SEC'RETA KH 7 DE SETE!IIBRO 

FreSiden.cin do Sr. J ocio Lopes 

A'•s 8 ho•ras da noite •p.rocedre-se á .chamada, a que respondem 
os Srs. Lima Bacl11'y, FHeto .Pires, Inqi-o d-o Brazil, Matta Bacellar, 
Augusto Montenegrq, Valentfl de Novaes, Hollanda Lima, Cas·emiro 
Junior, Henr.ique de Carv.a.Lho. ·Luiz Domingues, Benedicto Lei.te, 
Nogueira Paranagu~, ·Nelson, Pires Ferr:ei.ra, J-0ãio Lopes, Frederico 
Borges, José Aveli!fo, José Bevilaqua, Alfredo BaTbosa, Benjamin 
Barroso, Almino Affonso. Augusto Severo, Tolentino de Canralho, 
José Miariano, João de Siqueira, Lu'iz de An1irade, Espírito Santo( 
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Bellar=foo ICarn·eiro, Lo1uTenço ·de ·Sá, Ayr·es Bello, Oitf.cica, Olivei-
ra Val.ls.dão, Augusto de Freitas, Paula Argollo, Tosta, Zama, Gar-
ci·a Pires, Sev>erino Vieira, Paul.a Gui.m!lrãe·s, Milton. Sebastião Me-
drado, Barão -ele .S. Marco•s, Manoe·l Caetano, Athayde Junior, Ho-
racio Costa, Torquato MoT2ira, Fonseca e 'Silva, Fonseca Hermes. 
Nilo Peçanha. Urbano Marcondes, Alherto Brandão, França Carv·i. 
lho, Eri.co Co·elho, Mayrink, Furquim We·rneck, Jesuíno de Albu-
querque, Thomaz Delfino, Gabriel de Magalhães, !Leonel Filho, Cos-
ta Machado, Alvaro Botelho, Dutra Nica·cio. Carlos das Chagas, 
Matta Machado, Domingo·s Pc.rto, .João de Av.ellar, ·Ferreira Ra. 
bel'lo, Rodolpho de Abreu, Benedi·cto Valladares, .Francisco Glice-
rio, Moraes Bar-r·os, Lopes Chaves. Domingos d·e Moraes, Adol.pho 
Gordo, Angelo Pinheiro, Costa Junior, Al.fred•o Elis, Almeida N.:i. 
g.ueira, Cincinato Braga, Julio de Mesquita, Vieira Bueno. Alves 
de Castro. Urbano Gouvêa, Antonio Azeredo, BeUarmino de Men. 
donça, Marciano ·de Magalhàes, Eduardo Gonçalves, ·Fernando Si-
mas, Lauro Muller, Carlos Campo, Schmidt, Pereira da Costa, Ho-
mero Baptista ·e Cassiano do NascimE'llto. 

Abre-se a sessão secreta . 

O Sn. CQSTA MACHADO (p ela. orclein) per·gunta o que está em 
discussão. 

O SR. PRESIDENTE responde que está em 3" discussão o substi-
tutivo ao proiecto do Senado, autoriz.a.ndo o Poder Executivo ,. 
pôr em estado de sitio os pontos do te-rritorio nacional em que a 
ordem pubUca soffrer .grave p erturbação. 

O Su. COSTA >MACHADO (peia ordem) diz estar convencido de 
qne o substitutivo não deveria soffrer 3• disciussão. 

AppTovado ellil uma só dis·cussão, cumpria iá mesa enviaI-o ao 
Sen.wdo. 

O Su. PRESIDENTE juga a discussão do substitutivo bem en -
caminhada; os tramites da discussão são os mesmos que o Senaüo 
adoptou para resolver. 

O Sn. FONSECA HER1'rns discorda do substitutivo. no qual en-
contra o projecto do Senado rev est ido de outras palavras. Quando 
o Poder Legislativ·o se acha na plenitude de ·suas funcções , o es· 
tado de sitio só por elle é d ecretavel. 

O paragrap.ho unico do substitutivo ·confere •ao Poder Ex~

cutivo attribuições que ~he são inteiramente alheias. O procedi· 
m ento da Camara, votando o substitutivo, é revol•ucionario. 
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o SR. CASSIANO DO NASCillíENTO diz que pensa hoj e como pen-
sava .hontem. O caimlnho 1egal para a declaração do estado de 
sitio e seu julgamento é a re&olugão. con juncta da Gamara e Se-
nado. 

O Sn. MARCIANO m~ MAGALHÃES vem apresentar a seguinte pro-
posta á consideração da Oamar a : 

A Camara dos Srs. De·p·uta>dos, deante do estado de r evolta de 
alguns navios da esqua.dra, -cu jos comman·dantes se •assenhorearam 
do porto desta capital, impedindo assim a livre navegação e o 
livre .trans:ito <para a cap ital do visinho estado do Rio de Janeiro, 
d·eixa de conünuar os s·eus traibalhos e, attendendo a que é p.r eciso 
assegiurar ·os di reitos constitudonaes .e a ordem publioa, tão pro-
fun damente ameaçada, resolve dar por terminados os mesmos tra-
balhos e de.ixa tambem ao gov-erno os poderes necessarios para. 
a.fim d•e que s·ejam rest:abelecidas a di·sciplina militar e a paz na -
cional. Deputrudo e militar, vae cumprir o seu dev·er de s·oldaido e 
pede aos .seus collegas da Camara permissão para se .r etirar do 
recinto. 1 

O SR MAT'l'A MACHADO diz que, antes de começar as conside-
rações que o trazem ·á tribuna, pedirá ao digno r epr.esentante, a 
quem subst.itue, que 1nrmaneça no seu · posto, na Camara. post<:i 
qu e não tem superior neste momento-. 

.Julga que o sub)l titutivo incone nos mesmos defeitos que o 
projecto do .Senado; e para affastal-os, apresenta a seguinte em11'1-
emenda : 

Substi t:ua-se o p~ragrapho unico pelo segu.int:e : 
"Durante o es tado de sitio apenas ficarão s uspensas .as ga-

rantias constituciona~s, especificadas no·s ns. 8, 12. 13, 14, 16 e 
22 do art. 72 da 'Con~tituição F·ederal. " Não existindo lei regulando 
o estado de sitio, não me parece digno do Congr.esso decretai .o 
sem restricção de qualquer natureza. 

O SR. V ALAUARIDS diz qu e não se deve alarmar o espírito 
publico com a declar11ção do .estado de sitio, medi-da ·para sttuações 
mais que extraordin11.rias. A attit:ude da população da cidade do 
Rio de Janeiro é digna e a dmiravel. E' a da reprovação form al 
do movimento militar que se opera. A segunda parte do substi ·· 
tUitivo é identica na doutrina á r.esolução do .Senado, identidade 
que não pôde ser di~farça:da pelo jogo das palavras. 
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Não hav endo mais or. llu_s i;L ~1 lprns, t ncerra-se a discussã:i. 
ludo prooeder-se á votação da emenda do Sr. Matta Machado, 

o Sr. Francisco Glicerio pergunta si essa emenda é substitutiva. 
O SR. NlLo PEÇAi'IHA (peC..i orde1n) diz que a emenda prejudica 

o s ubstitutivo em pontos essenciaes e que é s·u·bstitutiva. 
O Sl;. MA'l:TA MACJ-IAJ>.:J (pela orcleni) diz que a emenda que 

formulo.u é additiva. 
O SR. PRESlDl'N 'l'I!: diz que entende não ser a emenda substitu-

tiva, mas illdditiva. A Camara julgará o melhor. 
Posta a votos, votam a favor da emenda 31 Srs. dtputados e 

contra 57. 

O Sn. PRESIDEN1'J' annuncia que se vae proceder á chamada, 
visto verificar-s e não hav·er numero. 

O .SR. FRANCJSCo .GLirnmo (pela orde??i) diz que ha certas oc-
casiões em que se póde prescindir das formulas r.egimentaes. Pen-
sa estar a actual n·este cillso . R:esponde a apartes que não é prova 
de boa fé patriotica deliberar no vacuo. sepultar a resolução d:-i. 
Camara em um dUuvio de palavras prot:ellatorias e nas meticulosi-
uades regimentaes. 

•Cada um, no momento s upr«11mo, vá para o lagar d·esiignilldü pela 
sua consciencia, tome uma at:titud e, defina-se. 

Si a minoria não. compareceT amanhã, com os seus amJ.gos 
tla maioria dirá á opinião nacional qual é a rota que segue. As 
resp casabilidade·s se apurarão d·efinitivamenite .. 

o 'SR. BELI.ARWLlNO DE M1rnDONÇA (pe•la ordern) diz que se deve 
procedeT á chamada; convem que o paiz saiba quem v·eiu cumprir 
o·u fugi1' aos seus deveres. Não· tem compromisso com a r .:volução . 
Declarou já que a mino•ria não collabol'ava com a maioria em me-
didas inconstitucionaes; implicitamente affirino·u que collillbo.rará 
em medidas constituclonaes. 

O Sn. PRlcSrnE -<'rE diz que, á vista da hora adeantada, do can-
saço da Camara, da lista dos presentes, que os Srs. secretarias di-
zem ser completa, .att:end·erá á o·bservaç;ão do Sr. ,JJ'rancisco GJl -
cerio. e marca sessão secreta; em continuação, para votar-se o 
encerrado, no dia 8 d e setembro, ás 11 hol'as d'a ma:nhã . 

J'.Jevanta-se a sessão ás 11 horas da noute. 
··. l 
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AC"l'A DA C'OXTTKUA<}:\o DA 81,SS.~O SECHlnA E~i 8 OE Sl~' l'E~!BRO DI~ 1893 

Presi1denc,'ia do Sr. João Lopes 

A's 12 horas da manhã, presentes os Srs. Lima Bacury, Filato 
Pires, Pedro Chermont, Indio do Brasil, Matta Bacellar, Augusto 
Montenegro, Valente de Novaes, Hollanda Lima, CO'sta Rodr.ig·ues, 
Casimiro Junior, Henrique de Carvalho, Luiz Domingues, Bene-
dicto Leite, Christi')lo Cruz , Nogueira Paranaguã, Nelson, Pirei 
Ferreira, Mar.Unho Rodrigues, João Lopes, Justi-nlano da .Ser-pa, 
Frederico Borges, José Ave'1ino, José BevHaqua, Gonçalo ·de La · 
gos, Nascime·nto, Alfredo Barbosa, •Benjaimin Barroso, Almino Af · 
fo.nso, Miguel de Castro, Amorim Garcia. Augusto •Sev aro, CouLo 
Car.taxo, Tolentino d e Carvalho, •Rosa e •Silva, Gonçalves Ferreira, 
José Mariano, Juvencio de Aguiar, André Cavalcanti, Raymundo 
Bandeira, João de Siqueira. Luiz de Andrade, Esp.irito Santo, B8l-
Jarmino Carneiro, Lourenço de rSã, Ayres Bello, Oiticica, Ivo do 
Prado, Oliveira Valla?ão, Augusto de Freitas, Paula Argo!Jo, Tosta. 
Zam.a. Arthur Rios, (farcia Pires, Severino Vi eira, Santos Pereira, 
f'aul.a Guimarães, Milton, Barão d e S. Marcos, .Sebastião Medrad o, 
Mano.e! Caetano, Athayde Junior, Horacio ·Costa, 'I'orquato Moreira, 
Fonseca e Silva, Fonseca Hermes, Nilo Paçanha. Urbano Marcon-
des, Alberto Brandão, l!"'rança Carvalho, Erico Coelho, Mayrink, 
l!"'urqujm W erneck, Thoimaz Delfino, Gabriel de Mrugalhães, Leonel 
Filho. Chagas Lol:Íato, Jacob da Paixão, Matta Machado, Lamounic:', 
Alvaro Botelho, Dutra Nicacio, Carlos das Chagas, Domingos Ro-
cha, Gosta Machado, Domingos Porto, J o-ão de .A v·ella,r, l!"'erreira 
Rabe.Jlo, Rodrigues Abreu, Benefücto ValLadares, Ribeiro de Aran-
tes. Fortes Junqueira, GU.c erio, Moraes Ba,rros, Lopes Chaves, Adol-
:pho Gordo, Angelo Pinheiro, Mursa, Costa Junior, Alfredo ·E.llis, 
Almeida Nogueira, Jµlio de Mesquiita, Vieira Bueno, Alberto Sal-
les, Alves de Castro, Urbano da (fouvéa. Antonio Azeredo, Bellar-
mino de Mendonça, Marciano de Magalhães, Eduardo Gonçalves, 
Lauro Muller, Carlos Campos, Schmidt, Pereira da Costa, Homero 
J?aptista e Cassiano do Nascimento, abre-se a sessão secreta il-m 
continuação ã do dia 7 de setembro. 

O SR. ESPIRlTO SlANTo. em explicação pessoal, declara que si 
a maioria r esolvesse resignar os s eus Joga res, continuaria a vk ã 
_Caro.ara como deputado. 
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O SR. AolOH IM ÜARC LA, em explicação pessoal, declara que hon · 
tem r etirou-se do recinto e hoje votará contra todas as med idas 
qu e tendam a suspender as garantias constitucionaes. 

O Sn. AuuusTo DE FREITAS, em explicação pessoal, diz que ma-
nifesto u-s~ contra a resolução obstruccionista da minor.ia, uma vez 
que essa resolução não foss·e tomada unanimemente . Os factos " 
jutif icaram. 

Votará contra todas as medida,s que r estrinjam a Liberdade. 
o 'SR. -BELLAfülIIKO DE ME-"DOKÇA, em explicação pessoal, db 

qual fo i a sua conducta ccimo leader da minoria, que em parte 
qu.er i g, obstruir o·s trabalhos, EO m pa,rte colla:borar com a maioria. 

O SR. SERPA .. em -explicação .pessoal, diz que hontem acomp:::-
nhou o·s obstruccionistas, ele accordo com o ieader da minoria; 
hoj e, sempre disciplinado e ele accoTdo com o s"u ch efe, acompa· 
nha-o em sua deliberação e permane-cerá no recinto para votaT. 

O Sn. Ai\GELO Pii'IHEmo, em explicação pessoal, diz qu e semp:·c 
fera sua opinião que os deputados ·da minoria não deviam a,fas . 
tar-se do recinto; manter-se-ha no seu posto. Vota a favor 1 

art . l " elo ·pro-i e·cto e contra o paragrapho unico, por ·inconstitucio-
nal 

O SH. J uvfü\'ClO Dlc AGU!AR, em explicação pessoal, diz qu e .hon-
t c:m permaneceu no .recinto, com o· ho je o fará, porque é seu modo 
el e pensar que a minoria não dev e tomar sobre os hombros a gralfe 
nsponsabilidade do não funccionamento da Camara. 

O SR. PHESIDENTE annuncia que vae-se proceder á 2" votação 
da emenda do Sr. lVIatta Machado . 

o SR. BELLARl\HNO DE MENDONÇA (p ela 01·d,em ) .requ er que a 
<? me.nda seja submettida á votaçãio, salvo o n. 12 ·do art. 72 da Con-
stituição, a que ella se refere. 

Posta a votos a emenda, salvo o n . 12, votam a favor 52 Sr~. 

deputados. 

Verifican·do-se a votação, votam contra 61. 
O Sn. Aucusro DE FREITAS (p ela orclem) requer votação no-

mina,l para o substitutivo. 
Consultada a cas·a, con·cecle a votação nominal . 
:Pr-oced.endo-se á votação nominal, votam a favor do substi.tu-

tivo os Srs . Lima Bacury, Fileto Pkes, Matta Bacell ar, Valent.P 
de Novaes, Hollanda Lima1 Costa Rodrigu es, Casimiiro Ju·nior, Hen-
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ri11ue de Carvalho, Luiz Domingues, Benedicto Leite, Christino 
Cruz. Nogueira Paranaguá, ~elson, Pires Ferreira, Frederico Bor-
ges, José Bevilaqua, Gonçalo de Lagos, Alfredo Ba<rbosa, Benjamin 
Ba.rroso, Almiuo Affonso. Augusto Severo, José Mariano, João t.12 
Siqueira, Luiz d~ Andrade, Bellarmino Carneiro, Lourenço de 8~, 

Ayres Bello, Oitic.ica, Ivo do Prado, Oliveira Vallaclão, Paula Ar-
gollo, Tosta. Arthur Rios, Garcia Pires, Milton, Barão ele S. Mar-
cos, Sebastião Medrado, At.hayde Juurór, Horacio Costa, Torquatu 
Morei'!'a, Nilo Peçauha, Urbano Marcondes, França Carvalho, Erico 
Coelho, Mayrink. Werneck, Thomaz Delfino, Gabriel de Magalhoâe:-.! 
Leonel Filho, Chagas Lobato, Alvaro Botelho, Du.tra Nicacio, Car-
los das Chagas, Costa Machado, João de Avellar, Ferreira Rabello, 
Rodolpho .Abreu, Glycerio, Moraes Barros. Adolpho Gordo, Angelo 
Pinheiro, Costa Junior, Alfredo Ellis, Almeida Nogueira, Julio d~ 
:YJesquita, Vieira Bueno, Alberto Salles, Alves de Castro, Urbano 
d·e Gou vêa, Antonio Azeredo. Eduardo Gonçalves, Lauro Muller, 
Carlos Campos, Schmidt, Pereira da Costa, Homero Baptista e 
Cassiano do Nascimento, ao todo 77 Srs. d a<putados, e conra os S:·s. 
Indio do Brasil, Pedro Chermont, Augusto Montenegro, Martino. 
Rodrigues, José Avelino, Nascimento, Miguel de Castro, AmorJLJJ 
Garcia, Couto Cartaxo. ToJentino de CarvaLho, Rosa e Silva, Gon-
çalves Ferreira, Jqv encio de Aguiar, André Cavalcante, Raymundo 
Bandeira, Augusto de Freitas, Zama, Severino Vieira, Santos Pe-
reira. Paula Guimarães, Leovegildo Filgueiras, Manoel Caetano, 
Fonseca Hermes, Alberto ·Brandão, Jaco·b da Paixão, Matta Ma-
chado, Gonçalves Chaves, Domingos Rocha, Domingos Porto, Bene-
doido V.a!ladares. J:l,ibeiro de Arantes, Fortes Junqueira, Lopes Ch<t-
ves, Mursa, Cincinato Braga e Bellarmino de Mendon!{a, ao todo 
36 Srs. deputados . 

O SR. PRESIDENTE communica á Camara que a commissão de 
redacção enviou â .mesa o projecto da Camara e que v.ae submetter 
a redacção á approvação da casa. 

E' a.pprovada a redacção sem debate. 
O SR. NiLO P EÇANHA (p ela ordem) pede a publicação da vo-

tação final, a exemplo do Senado. 

O SR. HO]l[ERo BAPTIR'l'A (peh orãem.) pede a publicação da 
votação nomi.nal. 

o iSR. AUGUSTO MoNTJ1lNEGRO (peLa ordem) pede a publicação 
de todas as actas das sessões secretas . 
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.Sujeito á votação, o requerimento do Sr. MoI1tenE::gro é a11· 
provado. 

O SR. J. DE SmtPa (velei ordem) d1iz que acceita todas as r espon-
sabilidades de homem político; não impugna o vencido, mal:l peJfl 
a leitura e approvação das actas das sessões secretas. 

O SR. PnESIDE:i'\'fü diz que. embora a Camara tenha deliberaau 
que se publiquem as actas das sessões secretas, estas devem sEr 
primeiramente approvadas por ella. 

São recebidas na mesa e lidas as seguintes 

Declarações de voto 

Declaro que votei para que a sessão secreta, havida na c~.

mara, se tornasi:le publica. - A.rnorini Garc·ia. 

Declaro qu e votei contra o projecto do estado de sitio, porqu~ 

entendo que o para:gra.pho unico desse projecto, allega,ndo ao Exe-
cutivo poderes para o declarar em outros pontos elo territorio na. 
cional, é uma disposição contraria á Constituição. 

Não o fiz por negar a necessidade claquella declaração, que 
reputo ur.gente no momento actual. 

Declaro mais que a acceitaria até expressamente extensiva a 
todas as comarcas do littoral da Republica. - Gincincito Braga. 

Declaro ter votado a favor da emenda elo Sr. deputado Matta 
Machado, determinando quaes as garantias constit·uoionaes que 
ficaram suspensas. - 'J.'osta. 

Declaro que votei contra o projecto do Senado e todas aa 
emendas apresentadas n esta camara no sentido ele ser decretado 
o estado de sitio. - Zama. 

Declaro q.uE:: o meu vo.to contrario ao estado de sitio não tra-
duz ele modo a!.gum sympathia ao movimento revolucionario, con-
tra o qual protesto por entender que temos na lei constitucional 
os meio·s de corrigir os erros e desvios elo Poder Executivo, não 
querendo ainda que no meu paiz se firme o precedente funesto dos 
pronunciamentos. 

Votei cO·ntra por ·entend·er que o gov·e't·no, como ·deélaro.u em 
sua mensagem o Sr , Vice-Presiden.te da Republica, tem os meios 



de agir com energia e tambem pJr ser inconstitucional o para· 
grapho unico do projecto Alves de Castro; entretanto votei a fa· 
vor da elJllenda Matta Machado. - Paula Guimarães. 

Declaro ter votado pela conce·ssão do estado d·e sitio., nos ter-
mos do substitutivo do Sr. Matta Machado, poT conter meditL1s 
que supprem, em parte, a lacuna de uma lei reguladora daque!le 
estado, o qual nem sempre póde exigir as providencias extremas 
da suspensão ela liber·dade de imprensa e de outras compativ.eis 
com a crise que atravessamos. - José Ave/.ino. 

Declaramos ter votado a favor da emenda elo Sr. Matta Ma-
chado, limitando o estado de sitio. - Lourenço de Sá. - Ayres 
Bel~r;<,. - João de Siqueira. - Angelo Pinheiro e Montenegro. 

Declaramos ter votado, em 2" discussão, ·contra o ]?aTagraph'.J 
unico do substitutivo elo iSr. depultaclo Alves ele Castro. - Ayres 
Beno. - João de Siqueira. - LourenÇIJ ele Sá. 

Declaro que V<Jtei pelo art. 4° do projecto elo Sr. deputado 
.A.lv.es de Castro e pelo addit:iv0 do si:.1 Matta Machado, negando 
meu voto a:o paragrapho unico daquelle projecto . - Homero Ba-
ptis'la. 

<Deelaro que vptei contra o proj ecto do Senado e da Ca-
mara . concedendo o estado ele sitio. - ScinM•s Pere'irci, 

Conforme o meu pron'U'nciamento na tribuna, declaro que votei 
a favor do art . 1° do projecto so•bre o estado ele sitio e contra o 
paragrapho unico . 

Outrosim, declaro ter votado pela elJllencla elo ·Sr . Matta Ma-
chado. - Angelo Pinhei1•J. 

DeclaTamos que votamos sim1 em relação ao art. 1° do proje-
cto sobre o estaido qe sitio e contra o paragrapho ·unico. 

ÜUJtrosim, decl11-ramos ter votado pela emenda elo Sr. Matta 
Machado. - Ohrist·fr11.o Oruz. - Costa Roclrigues. 

Decla:ro ter v-o}ado pela emenda do deputado Matta Machado 
- Alvaro Botelho. 
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Declaro ter votado pelo subsU.tutivo do Sr. Matta Machado, 
por me parecer .ser sufüciente na emevgencia actual. - Milton. 

Declaro que votei pela c ncessão do estado de sitio nos termos 
pro·po,stos pelo Sr. Maitta Machado. - Bastos Nasci11iento. 

Levanta-se a sessão ás 2 horas da tarde. 





SESSÃO DE 9 DE SETEMBRO 

O SR. JUSTINIANO SERPA não costuma fazer rectifica- No expediente 
ções ás noticias dadas pela_ imprensa . 

Hoje, por-ém, sente necessidade de fazel-o. Hontem, quando s -; 
propoz fossem publicadas as actas das sessões secretas. concordou, 
mas ponderand<0 que só o fossem depois de approvadas pela Ca-
mara. 

O orador impugnou, em retmião intima da minoria, o :primeiro 
aos incidentes occo:rl'idos de modo incempleto ou em prejuizo da 
verdade. 

A imprensa, noticiando as occnrrencias, não foi rigorosamen-
te exacta quanto aos incidentes em que tomou parte o oTador. 

O que occorreu -sabe-o bem a Gamara . 
O orador •impugnou, em re•união ,intima da minoria, o pirmeiro 

alvi.tre adoptado por esta na questão referente ao sitio. Mas, ven-
cido, snbmetteu-se, acompanhando a minoria em suas resoluçõe3, 
e isto pelo principio de solidariedade politica, que colloca acim·a 
de tudo. 

F-0i esta a razão que dete1,minou a sua retirada na seg·unda 
discussão do projecto vindo do Senado. 

Hontell'\, porém, foi chamado á Gamara, ·em nome do illustre 
Sr . Bellarmino de Mendonça, honrado l eC1Jcler da minoria da Ca-
mara. Acostt(mado a ouvil-o e attendel-o, CO'Il1o repres entando o 
pensa;mento, as idéas e a política da opposição, deu-se pressa em 
co:n;i,pareceT . A·qui o.uv-iu a respeito os seus iHustJres collegas da 
n;i.~noria ~ com elles oombi1101u em f~zer casa par.a ser votado o 
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sitio - nos limites da Constituição e sem violação da Constituição. 
Neste sentido fez declarações da tribuna. 

De . accordo com a sua declaração, esteve presente para ser 
v·otando o substitutivo do Sr. 'Matta Machado e faria 0 mesmo para 
ser votado o substitutivo do Sr. Alvês ,de Castro, si não conviesse no 
paragrapho unico do art. 1º uma verdadeira delegação ao Poder 
Executivo. Na occasião em que se ia votar o substitutivo do Sr. 
Castro, effectiva:mente retirou-se do recinto; mas fel-o pela razão 
de julgar do seu dev·er não concorrer para que a Gamara praticassP-
um acto violador da Constituição Federal, delegando poderes que 
a Contsituição lhe reservou. Quando a Camara votou a moção 
Serzedello, concedendo poderes extraordinarios ao Poder Executivo, 
ponderou á opposição que não devia fazer numero. A minoria re-
solveu o contrario, comparecendo, mas o orador retirou-se por 
occasião da votação. 

Hontem, sendo identica a situação, não podia ter outrJ pro-
cedimento. Tem uma no.rma de conducta que não sacrifica nunca. 
E' verdade que hontem se declarou que quem não votasse pelo 
sitio definir-se-hia favoravel á Tevolução; mas o orador não cos-
tuma submetter-se aos argumentos aà ternorem. Depois, esse argu-
mento só poderia ter o merito de permittir aos caracteres f·raco8, 
incapazes das gravei;; responsabilidades do man·dato, o approxima. 
rem-se <lo poder, si estiver, como se declara e o orador acredita, 
forte para manter a ordem publica. 

Resume, poi.s, íl- sua expHcação nestes termos: esteve pre-
!!ente emquanto a Camara teve de votar o sitio. No momento em 
que teve de v-0tar uma autorização a0 Poder Executivo para de-
cretar o sitio, funccionandJa o Congresso, retirou-se do recinto, por 
não dever concorrer indirectamente, siquer, para ser votada um~" 

medida violado.ra d!j. Constituição, que está acima do Congresso 
e aciima de todos os poderes. 

Não se quiz fo:rrar ao trabalho desta declaração, porque no 
grave momento aotual - talvez o mais grave da historia da Re-
publica - co!Ilsiderou do seu dever definir bem a sua posição e 
a:s suas responsabilidftdes. 

Aproveita o ensejo para dirigir uma interpellação ao illustre 
deputado, nobre Zeaàer da maioria ela casa. 

Deseja saber de S. Ex. ou de quem represen·te o pensa;menfo 
da maioria, si julga procedentes os escrupulos do Senado apre-
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ciand0 o projecto da Camara referente ao estado de sitio . Ali, 
acredita-se que o sitio votado pela Camara autoriza a suspensão da 
immunidade parlamentar. (Ap·artes.) 

O SR. J uL10 DE Mli:SQL'l'J'A - O sitio que a Camara votou é o 
s itio da Constituição. Não pód3 ::er outr o . 

O SR Jus•.rrnu..:;o fü~ S1mr.~ sabe bGm que a Camara não podi:J. 
·decr etar um sitio suspendendo outras garantias constitudonaes 
que n[to as que o podem ser nos termos da Constituição. Mas julgou 
conveniente fazer esta interpallação e folga de ouvir a declaração 
elo nobre deputado por S . Paulo. 

VozEs-, Nem se pôde aelmittir o contrario. Seria um absurdo. 
O Sn. J uSTIXIANo SEHP.i - O art. 19 da Constituição declara 

inviolavel o deputado por sua palavra e voto. Mas seria incom-
prahensivel a inviolabilidade no recinto, podendo o deputado ser 
p.reso á sahida da Camara . (Apoiados-) O Congresso não poderia 
funccionar urrn d.ia si quer S·O·b a pressão elo Poder Executivo. Se-
ria aclmittir que legislasse em estado ele coacção, podendo ser 
presos a qualquar hora e em qualquer Jogar os .r epresentantes ela 
nação. (Apo'iaaos.) 

O Sn. FREIT.iS - Os escrup ulos do Senado não têm funda-
mento. 

O 811. Jt:S'l'Il> IANO DP. S1mPA - Pensa tambem assim. O art. 20 
ela Constituição só sofi're uma limitação - o flagrante em crin1e 
iuaCfi ançavel. (ApOfocios.) Toda a outra li mitação é inconslilu-
cional, Uleg.Uima, indefensavel. (1.lpodados.) 

Vae terminar. illstá certo ele que a immuniclaele pa:rlamentar 
s·ubsiste, com a unica !illlitação do art. 20 da Constituição. Mas 
quando se ad111itta a possibilidade de abusos, declara .·á Camara e 
ao paiz, que sõ deixará de comparecer ás sessões da Camara, par.:i. 
cumprir o seu dever de representante da nação, quando violenc!a 
invencível o privar de o fazer. Tem clara noção da sua r espon-
sabüidade como homem publico, e forte - pelo seu mandato, e 
denlro da Constituição - cump.rirá. resolutam ente o seu dever. 
(Muito bem; ni·ui M bem.) 





SENADO FEDERAL 

SESSÃO D~ 8 DE SETEMBRO 

O SR. 3° S EcRETARlO· procede á leitura de um officio do 1° se-
cretaTio da Gamara dos Depu1tados, remettendo a seguinte 

PROPOSIÇ.:\ o 

Emdtnoo subsf;titutiva ãa Oamara àos Dejp·utaãos ao projecto cio Se-
naCZb que autorisa o Poder Executivo a cleclarar o estaao cie 
sitio em qualquer ponto ão t erritorio oo R elp1tblica. 

Arügo unkq, O Congresso Nacional resolve declarar o es tado 
de sitio na Capital Federal e na cidade de Nitheroy por espaço de 
10 dias. 

Par.agrapho unico . O Poder Executivo stenderá, dentro L1n 
praso acima marcado. esta medida a qualquer poruto do territorio 
da >Republica, no qual .a alteração da ordem publica o exigir . 

Gamara dos Deputados, 8 de setembTo de 1893. - João DOpr>s. 
presidente. - Ll.nt4i<Ba AzerecXo, 1º secretario. - Antonio Borg es 
de Athaycle Junior, 2° secretario. 
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O S'R. PRES>I<DENTE po.n·dera que, sendo a ma;teria da p.ropo-
sição inteiramerute ligada á antecedentemente i·esolvida na sessão 
precedente, vae consultar ao Senado sobre saber si considera ur-
gente o assumpto alludido, nos termos ·do art. 155 do reg,imento 
do Senado; ·e si, portanto, dispen·sa os intersticios lega;es, para o 
fim de ser a proposição submettida .immediatamente ao estudo da 
commissão respectiva. 

O Sn. AMAuo CAVALOAN'l'I (p ela orciern) entende que n enhuma 
duvida pôde subsistir na questão ·proposta . 

Cumpre acceitar os principias ·estabeleddos e firmados peJ;-i 
deliberação do Senado, e, portanto, adaptar a sessão secreta e 
dispensar a formalida;de do parecer, uma vez que o i·egimento 
permiitte, em caisos como ·o actualmente sujeito, a dispensa do 
parecer e a discussão .i·mmediata do assumpto urgente. 

Requ er, portanto: em 1° lagar. que seja declarada a sessão 
secreta, e em 2°, que se consulte a casa sobre a immediata di.:;-
cussão, dispensando o parecer. 

O SR PRESrDE-"TE informa que, no•s termos do regimento, a 
proposição deve ser .submetUda a uma ·Só discussão, a qual de-
penderá fodaviq do parecer da comimissão respectiva. 

Entretanto, subm~tterá ·á votação do .Senado o requerimento 
do Sr. senador pelo Rio Grande do Norte. 

E ' approvado o .requerimento. 
'Suspende-se a sessão á 1 hora e 50 miimtos da tarde. 

FIM DO 1° VOLUME 
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