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SESS.4.0 DE ABERTURA EM 7 DE JVlAIO 

Senho-res :.VIembros do Congresso Na-cional - Ao iniciardes os Mens3gem 
trabalhos da seg~nda legislatura, cabe-•me o dever de, .cumprindo 
o preceito constitucional, dar-vos conta dos grav.es a:canteeimentos-
Jlavidc•s do dia 6 ·de setembro -para cá e que tão pr-ofundamenr.e 
aba;~aram o espírito purbli'co, de ordinar-i-o disp osto ,ã, tran•quillidade 
e á paz. 

A não s er em as correr ias de bandos armados que, dizendo-.se 
-r-epresentantes de um .partido politico, continuavam a flagellar a 
hos•p'italeira terra rio-grandense, dir-s·e-hia ·que a .n·ossa situação 
era normal; o Congress-o fu.nc~ionava regularm•ente; e si não eram 
de todo lisonjeiras as co.nd·ições economicas do. paiz, tudo fazia 
presumir que, :pass-an-do o período das a·gita.çõ-es, ell e ia entrar em 
uma .phas·e esta.vel -e d·e prospe.rida·de. 

Havia., é ceJ·to, rumores surd·os de despeitos e de ambições .mal 
CJ•ntidas; porém o Governo, -eilllbora .aca.utelado , ·es-tava longe de 
sup-por que s·eus e-ffe'itos explodbsem -com ta;maJl.ha intensidade-

Não foi, pois, sem alguma surpresa que, na ma.nhã d-e 6 de se. 
t embro de 1X93, achou-se em fr ente de uma revolta .dispondo de ele-
mentos assaz po-d-erosos. Al:msa.nd-o do pre·sti.g-io de que gos.ava entre 
alguns de seus ·ca~mar·a;da·s .e •allia.nd.o-se. a indivi•du·OB com os qu·aes 
parecia. 'ncm1-ciliavel, um offidal •general 'da a.rmada- o contra-
almirante Custodio Jos'é -d·e Mello - traiçoe·iramente, nas sombra:s 
da no'ite, apoderou-se dos na.vi-os d-e .guerra. fun d-eados no porto desta 
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<:apital, bem como de todas as ellllbarcações naJCionaes de proprieda:de 
particular; e com ess·es elementos, assim obtidos, a.rvo•rou-se em 
arbitro ·dos cl:estd·nos da p.atria e julgou-·se com Q direito ·de ·intimar 
a:o chefe do Poder Ex·ecutiv.o a r es'ignar, s·em duvida em proveito 
p,ropri.o, a auto<rida:de que legitimamente re·presentava. 

Tão insolita .pretenção foi repellida in limine; e des·de então, 
esta .cida.de ·e a de Nictheroy ·começaram a soffrer ·os '.hO'rrores de 
continuas bo.mbard eios, i·mpla<ea'Velmente 1Urigidos por q.uem, sem 
apoio na -opini.ão publica, o procurava .Jevantàr p.or actos de reql.)in-
tad.a perversidade. 

Foi j>á sob a atmo.sph·er.a as:phy~iante dess·es d•ias lutuosos 
que o Congresso N-acional encerrou .os tra•bal.hos da rpr ímeira legis-
latura, ten·do antes decretado o estado de s-itio e formulado .patrio-
ticamente ·os seus votos ·pelo ·restwbelecimento da paz. Não havia 
tempo ·a perder; pungia-me a idéa de v.er assim rôtos os laços da 
fraternidrude na fami1i.a b.razHeira, pela ·força do odoio, da ambição 
e da vaidade; porém oumpria-lllle o d·ever de r.eagir, não só P·3la 
di-gnid·ade do meu· cargo, como pelo bem g e·ral d.a R epulblica. A 
principio, ·receei que o ·cosmopolitismo, dissolvido na densida;ue 
da alma na.C'ional, lhe ·hó-uvesse en.frruqu ecido a cohesão e as vir-
tudes c.ivicas. Bem cedo, po;rém, me conven-ci do contrario: ·do 
Norte, do .S.ul, de todos os pontos do Brazil, irr.ompeu o patrio-
tismo .com força .mais que sufHdente para salvaguardar a Repu-
blioa, s·eriamente am eaçada; da;s officinas· e das escolas, da lavoura 
e do commercio, •em summa de todas as classes socia.es , corriam 
representantes a tomar armas, multipli·cando-se ass•im as dedica-
ções, p.ara ·ampar.a.r ·O Governo e sustentar a Lei. Vi que tinha a 
meu lado a -Nação e que era de meu dever manter illeso o prin-
cipi·o da autori·dade, á custa embora dos maiores sa-crifici.o.s .· 

São bem recentes esses acontecimentos, e prura que melhor 
se os comp.r ehendam, ê necessario lig·al-o aos seus aruteceden tes 
historicos, ai.nda v<ivos na memori·a ·publica. 

üs uJ.Umos dias do ·governo de meu antecessor tinham-se es-
ooado t r istes e temo.ros·os. A püliti'ca de .então, divorciada do es·Pi-
rito demo·craUco e da Joei, vei111 •de erro em err.o t erminar no golpe 
de Esta·do de 3 d.e novembr-o: a dictadu!'a foi declarada plena e 
franca, .a Constitu·ição rasgada, o Congresso Nacional dissolvido 
F.oi dessa semente fecunda de crimes · que brotaram os males qu~ 
ultimamente teem a:flfligido a patri.a e muitos· dos homens que· 
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fora:m parte predpua naqu:elle crime origi.n,ario figuram ainda nos; 
sucoessos posteriores. 

Ha uma certa so·~idariedade, or.a clara, or.a ocoulta, que indica.. 
uma cc.rrrente de r ebeld-ia criminosa: as revoltas de 20 de janeir()• 
de 18·92, na :Eortalez·a de S.anta Cr.uz, e de 10 de a,bril do mesmO.• 
anno, nas ruas desta cidade, ambas suvfo·cadas no nas·oedoura, são• 
os indicias mais si.g.nifi.catjvos desse ·vasto plano. de rui n-a . com que-
se pretendi-a derribar a Repu•bli ca. Varias são os elementos que 
entram ness•e plano: a:o.s falsos repubhcano·s e conspiradores de· 

_1892 reuniram-se -os outl'Os contingentes de -des•peito e indiscipl i.na: 
- es e-spe•c•ula•do-res da bolsa, que .procuravam a rehabilitação ne-.. 
cessaria dos desastres economicos á custa do desastre, ·pa.ra ·elles-
indif.ferentes, da Patria; alguns officiaes da marinha alliciados:: 
por um chefe sahido ha .po•uco d.o Governo que tinha reprimid-o os:. 
primeiros actos de co.nspiração; outro alto representante da classe, 
a:té. então inimigo pessoal e po.litico d-o ·primeiro, e J}ropugnador 
da idéa restauradora - e todos esses ele~entos, de naturcez.a hete-
rogenea, fundir.am-·se na mesma acçáo e pensamento dos ohamado8-' 
federalistas d-o Rio Grande do Sul, men·sa,geiro.s da depred.a.ção e da 
mGrticinio, ao mando de um antigo ambi·cioso .político que, com a · 
advento da IRe'p>ublica, fi-cou -priv·a'do dos _privilegias de que astuta--
mente gos•ara no r egi·men ·decahid-o. Ness•e amalgama de/ odios, de·· 
des.peitos -e de egoismo, o que :sobrelavav.a em ignominia a tudo era .. 
o pensam•ento perve~rso d·e fazer a i'atria voltar -ao jugo monar-
chico d·e que se haV'ia li>berta:d.o a 15 de novembro de 18-89. Esse · 
pensamento, mal esboçado .a l}rincipáo, fo i-se aclara.ndo dia a dia, 
até · que a criminosa neut ralid.a-d·e d·e um funccionario da confia.nça. . 
do Governo transf.ormou-,se ·em traição definitiva.' 

Foi por essa o ocasiã-o •que a alma da Patria estremeceu ind: -
gnada e, como qu-e de improviso, surgiram as leg.iões que vieras 
guardar a imagem sagrada da Republica. Com essa expansão da... 
consciencia na!Cional, a favor das Instituições, os r evoltosos viram,. 
sem ·duvida, a inefficacia de suas tentativas; .e si -criminosos já. 
eram com a ·band!eira que arvoravam a 6 d·e setembro, dizendél-se · 
libertadores da Patria, defensores da ·Constituição, mais crimi-
nosos ainda s-e tornaram com a bandeira que posteriormente 1e7an-
tnram, com o fim claramente e'X-presso no manifesto do contra- -
almirante Saldanha, ao d.ar ao chefe ·dia revolta o concurso de for-
Gas e praças de guerra -que até então se diziam · neutras. As boas: 
('ausas, porém, aquellas que assJ::ntam na Raz~o e -na Lei, resist(?IIl! 
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;ao, ma:is duros eillba:tes e quasi · sêm:Pre · aca.baÍn .por triumpbar: 
:s8is lon-gos mezos a populaçã.o desta ca'Pital e de Nitbe:oy assistiu, 
oem .:UJ)cio·sa expe<Ct.ativ.a, a esse treJúendo· duello tr.av:1d0 0nti'e as 
Io:rçaF . .legaes e as dos revoltosas; s•eis ' lon~s ·mezks a 11l'lrL0 cs-
·voaçou 'POr sobre estas duas -ci-dades, ceifa'nd~ vidas .preciosas e. 
ind:efesas; p.or .>f.im , reperido sem'Pre ·em todas 'às s·uas tentativas 

-de desembarque, quer a:qui, quer ein Nictheroy, os r evoltosos, o:es-
ani·ma.dos, acwbaram , evitando o combate decis-iv-6 que, a 13 de · 
marçci ultimo, as forças · legae·s lh es off.ereciam, com toda a fr.an: · 
-queza, com toda a .publicida:de·. Não tiveram a grande virtude d6s · 
heróes; . e fugindo á p•un-ição de seus cri·mes, foram i:'efu.giar-se a 
"bordo de dou<S navios de gueTr.a portuguezes, então surtos no p8rto. 

·Este ill'es'P·erado desenlace, Senhor-es Membros do Congresso, 
-apezar ·de trazer como•' oonse-quencia a" vi.ctoria do g·overho, magoou 
acerbam~·nte o ·méu ·coração de 'lH'aziJ.eko e de soMado; elle si,gni-
"fica nada menos do qu-e uma profun·da depressão no caracter nacio-
nal, .um facto a·uomalo na .nossa his•toria •mi<litar, tão rica de actos 
·de hePoismo e de .abnegação! 

" •Co'ntr-istou-me v<•r na.que'lle di.a offici·aes da marinha de minha 
-patri-à irem assilp, envergonha<;tos e ·supplices, pedi-r rprotecção á 
·oand.eirá de outra nacio-na!i~d;:t,de nas propria,s aguas do seu pa.iz, e, 
o que é mais triste, abandonam-do .infelizes ma.rinheiros, instrumen-
-t~s in1co:Uscientes de seus desm·a•ndos, de -suas ambições. 

:bomina,dii .a revolta no .porto do Rio de Janeiro, o Go·ver-no tra-
i.ou .logo de activ-a:r a.s o·p erações de guerra indispensaveis a J.ibertar · 
.os . Estados do Paraná, de Santa Catharina e d.o Rio Grande ·da o:p-
::pressão d8s invasores; e neste intuito, a.o passo que marchavam para . 
·O int·erio•r do Paraná as fo-r9as orgaTI.isa:das em Itaral'é, parti-a para 
os ma,Pe•s do S·ul a esquad·ra lega1!, ~o mando do valente a lmirante 

.J"ero·nymo Francisco G8nçai""l'es. 
: rConhece·ndo, sem duvida., estes dispositivos e ·certos ·de que se-

Tiaín ·derr.otrudos, os revoltosos começaram a evacu:ar os Estados do 
·Paraná .e :de Santa Cathar.in-a, indo aventu-rar o ultimo golpe cont:ra 
'a cidade do ,Rio Gr.:;~1de, onde, após cirÜ!>o dia,s d·e r e·nh-id-a lucta, fo_ 
= completamente batid·os po·r >forças .muito infe.riores em num er.o, · 
:ao ma,ndo do •bravo g>eneJ'al Ba.cellar. 

Acossa:d'o 'por todos -os ·J.a-dus e; ·segundo parece, ba ldo de recur-
·sos, o chefe da revo:lta, depois de haver atirado na ·costa Oriental 
:g-fand·e nuniero de seus atixHia,res foi •ca,m o restante, nos . Ji·av,ios de 



que se apod~r·a,ra, .pedir ~ p·rotecção q·J Gover•no AlrgenUno, que lh'a: 
concedeu. Emquanto tudo isto se passava ao JSul, a es-quadra legal 

. chegava .a Banta Catharina. em ·cuja barra do Norte deu combate e 
·conseguiu metter a pi.que, ·na madrugada d·e 1>6 de abril, o •couraçadO" 
Aquidaban, de tão triste celebrida.de. 

Oou'be, pois, á -gloriosa M.a;,r.il!lha d e Guer.ra Nacional, tão <ieslus_ 
tr·ada .po1r aJguns d·e seus membros, dar o ultimo go.1p-e nessa revolta,. 
ttran·do-lhe o ma:i·s poode:r.oso elemento de a,cção de .que dispunha. 

<CoiiDIPleta,mente livre o Estad·o de Santa Gathal'ina, e tendo o-
seu Governo feito .causa commum çom qs rev.oltosos e com elles fu_ 

. · gi<io, fiz para •alli seguir,n·o caracter ·de governador pwvisor-io, o co -
ronel do .Ex-e11cito Antonio Mor·eira Cesar. afim ·de tratar ·da r eorga_ 
nisação do Estado. No Para:liá, já se .a~oha reempo•ssado do seu cargo 
o res·pectliv-o gover.na,do•r , qué, com a inva,são dos rebeldes, se viu· 
fo•rçado a d·eixa;,r a capital, presentemente •occupada por forças dO' 
Gov·erno. 

Pôde-se, ;pais, <:onsiderar vencida a revolta, vist o restarem ape_ 
nas pequenos gr-qp·os, diSipersos e fugitivos, que 1a·cilm·ente ;podem 
ser baU.do·s. 

•::;ã:o estas, :Senhores Membros do CO'Ilg•resso, ·as grandes l.i•nhas· 
geraes da filiação e successão dos factos que acabam de oc<:orrer .. 

Dev-o agora referir-me a um i•ncidente ·de summa gravidade, 
que S·e prende directamente a .esses a;,contecimentos. 

Já sabeis que a revolta da esquadra, •que •começou n·este ·po·rto em 
6 de set-embro do anno •proximo passado, terminou a 13 de março ul-
ümo, •refugial!l'do-se o contra-almirante Saldanha da Gama, com HZ: 
rebeld es, a 'bO•!'do da:s corvetas portugu·ezas Mi1~d,ello e Affonso d'Al-· 
b~Lquerque, que aqui se achavam para rproteger os subditos de ::lua-
Magestade Fidelíssima. No relatoa·i·o do Mi·nisteri·o das Rel•ações J!'x-
teriores, que vos será opportunamente ·enviado, ach•areis as parti-
culares ·desse -extraordinario acontecimento. Digo ·extrao-rdinario, 
poniue o commandante da força naval portu.gueza, a'busa.ndo d<J 
chamado ·dkei.to de •asylo , .con-cedeu-o em circumstan-cias que ·Ih-e 
deram incontestav-elmente o caracter de offEJnsa á soberania •na-
cional. 

A esquadra :r.ebelde, que, d·urante :m·ais de seis mezes, ao princL 
· pi.o eó e ·depoi•s COIJll ü auxÍlio uas fortalezas de Vileg.aignon e. da. 
Ilha das <Oobras, bomba;,rdeou di.aria ·e i ·mpunemente as fortalezas .'da 
barra e a cidade -de Nictheroy, e frequentes vezes a Capital F·ederal, 
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<estava no dia 13 de ma.rço cer·cada por es-3as fo•rtalezas, pelas bate-
-rias de INktheroy, pelas desta cidade .e .pela esquadra d.o Gov-erno 
·que lhe impedia a sahida. Foi no meio deste •circulo de .fogo, dentra 
·da tbahia, no momento da a:cção, .que o comm:m.dante da força naval 
]>ortugueza se julg:ou cO'll1 o direito de dar refugio a:Js rebeld·és, p.r.o_ 
'tegendo-lhes aseim a -reti.rada, que de outro müdo •não ·conseguiriam. 
Não P·l'::Jtegeu sóme·nte a-lguns hom.ens, mas 493 dos que .compun·ham 
as guarniçõ'es d•as duas . citadas fortalezas .e navi::>s apprehendidoR, 
·que ai·nda poderiam opera•r contra o g:overno d·o pa:iz. 

Eu não devia sanccionar com o meu silen'Cio tão offensivo pro-
·cedim ento, nem mesmo Hmitar-m·e a um simples .protesto. :l:teclamei 
a r estituição dos re'beld•es, 'üão porque ·conta:sse ·com ella, mas po.r_ 
'l}tie tinha di·reito de a ·e:x:Lgir, d eixando ao Governo Po·rtuguez a 
responsa'bili·dade d as consequencias da sua Te•cusa. 

Recebidos como foll'am o.s r ebel-d·e.s, tinha esse governo obrigaçao 
·ile pr.ovidenciar para .qu·e não pudessem renovar h::Jstilidades contra 
-o Govei'no do pa.iz, ·e elle o pr::~metJteu, assegurando que não O.esem-
barcariam em t enitorio estr•angeiro. Ent.retant::>; as duas c01rvetas 
foraJlll ao Rio da 1P1rata e os rebeldes des·embarcaram em ter.ritorio 
·argentino paa·a faz€·r ·quar entena, não sei si ·com o assentim·e·Il!to d::J 
comman.damte portu.guez ou sem elle. O certo é que desemba•rcaram, 
e consta que mais de duz·entos evadk-anLse para o ter·ritorio ·da .H.e-
·publica Oriental ·do Uruguay, t alvez 'com o ~ntuito d e se unirem aos 
·seus alli rudos do Rio Grande :do Sul. 

T enho a satisfação de communicar-vos que continuam inalte. 
Taveis a.s relações d·e aJllliza-de que man•temos com as nações estr.an. 
geiraJs, sendo que a respeito d·e Po~tugal o Go.verno trará opportuna. 
mente ao vosso conhe'Cimento a s'Oluç&o do incidente que acabo de 
'referi·r . 

J á fora,m entregues ao Pr·esidente dos Estados Uni.dos ·da Ame. 
Tica ·as exposições e os d::~cumentos com que o Brazil e a Republica 
Argentina sustentam o direito ·que julgam ter ao ter.ritorio das 
:Missões. Agual'damos a sua decisão. · 

Com pezar vos informo. •que da parte de alguns dos nossos r e-
presentantes no estrangeill'o .nã.o houve, durante a r ev.olta, a soli-
citude que .era de e sperar, tratando-se dos vitaes interesses da R e-
pulblica . 

. De accôl'd'O •com a opinião, geralmente manifestada, de qne 
-n·enhum 'imconveniente haveria em aguardar 'época m enos agitada 
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e cheia de s~bresaltos .para convocar ás urnas os cidadãos; e con.si-
derando· '!lia suspe:nsão de garantias -constitucicmaes decon-·ente do 
estado de sitio, além do 1inevitav·el a:f.astam.ento das urnas d.e .gra~de 
numero de eleitores; nas indispensav·eis limitações á liber-dade de 
imprensa; e em outras cir.cumstancias ·que .são obvias ·e vêem men-
cionadas nos respecti-vos actos, ·quaes sejam os decr·etos n. 1574, de 
20 de outub.ro, e n. 1-608, de Jõ de dezembro ultimas, tomei a d-eli-
beração ·de ad1ar as eleições geraes, que se effecutaram no dia 1 
de março juntamente 'com as de ·Presidente e Vi.ce-President·J d:~ 

Republica, na Ca;pital F·ederal e nos Estados, exceptuados apenas 
05 do Rio Grande do :Sul, Santa Cathari.na e Paraná. For2.m pro-
mulgadas para esse fim as instrucções ·constantes do decreto n.16?8, 
·de 7 de fevereir-o do corrente anno, com as alterações fix<Jdas na 
lei n. 184, de 23 de setembro de 1893. 

Dentre as providencias d-e ca.racter legislativo urgentemente 
r eclamadas, ·devo in•di·car · á vossa esclarecida attenção as que con-
cernem: ás r eformas em alguns pontos -de nossa o.rgan:isação ju-
diciaria, mórmente do Districto Federal; ao systema penitenciario, 
solicitando-.se a reversão do archipelago de F er.nando de Nor0nha 
á juris-dicção f·ederal ; á ·u-niformisação das leis referentes á guarda 
~1acional, qu.e tã-o relevantes serviços ha p.restaiio ultimamente; 
á systematisação dos preceitos so-bre naturalisação; á regulamen-
tação dos text-os constitudonaes quanto á ·perda e r·ea·cqui-sição dos 
direitos políticos; á d·esa;,prop-riação por utilidade fed·eral; ao .r egis-
tro civil de 'llascimento·s e o-bitos; á interpretação formal da dis-
posição relativa ·á accumulação remunerada de funcções .pu,blicas; 
e á indi.cação -dos casos e do modo por 'que dev-e tornar-se effe-
ctiva a concessão de a uxílios pe•cu.niarios aos Estado·s duraute o 
intervallo legislativo, quando reclamados por 'Urgente necessidade. 

As condições sanitarias ·desta -capital, que, no .principio deste 
anno se to-rnaram a inda peiores, assumindo desde logo caracter as-
'Sustador, pela sua i.ntensidade e extensão, a .epid·emia h-oje feliz-
mente debellada, aconselham a aüovção de medidas que habilitem 
o gov·erno muni·cipal a desempenhar-se do compromisso que lhe 
1ncumbe acerca do saneamento da cidade, po.is que, evi-dentemente, 
·não cabem nas forças do o.rçamento muni.cipal as grand·es obras e 
melhora:mentos materiaes •de que carece a cap-ital da União . 

1Sohre estes assumptos encontrareis esclarecimentos detathados 
no relatorio do ministerio r es.pectivo. 
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Promulgad-os ·os .actos r .egula:mentar.es i·ndispensa:veis ao fun·o-
Cionamento das ·r epartições f.ederaes -de serviço sanitario ·dos por-· 
tos ·e terrestre, ca:be a,go1ra á vossa sa,bedoria ampliai-os na parte 
.que .escaJpa lá competenci.a do ·Poder .Executiv-o, de modo .que s·~ 

complete a · organ1sação -desses appare!.hos administrativos. 
A in·strucção publica, di11fundida pelos estabel<ecimentos de en-

sino offi.cial e outros de i-nictati'va :particular, progrlde regular-
mente, sendo que um dos externa,tos ·do· Gym.nasio Nacional já se 
acha convertido em int•ernato, de a;ccordo com a lei ultimamente 
v-otada 

Tão peq'lleno num ero de funcoion.arios fed·eraes, quer nesta ca-
pit·al, quer n{)s Estad·os, revelou-se ad-epto da revolta; e o GovePno-
possuindo, como possue, ·pTova desse pro·oedimento, tra'ta de dar á 
R epublica melhores. servidores. 

Inf.eli:?imente .. em nossa l egendaTia e briosa Marinha de Guerra 
fizer.a:m-se sentir com extJraoTdinaria intensida:de os -desastrosos: 
eff.eitos da revolta: chegaTa:m as cousas a tal ponto, diffundiu-se 
de tal modo o sentimento da neutTrJ.IidacLe, que o Governo se viu 
n.a co·nti-gencia de reco·rrer ao patriotismo de um general refor-
mado, po.r!que, excepção feita ·dos que francam ente se manifestaram 
pelas instituições, todos -os outros .se ·esquivaram ao cumprimento• 
·do dever, autorisan·do .assim a l)r·esumpçfto .de que o ·espirito d•e re-
beldia havia contagiado, qua:si que totalmente, a Marinha. 

Em face d-os prejuizos de to-da a or·dem, materiaes <e mor.aes, 
que I.he aca:rretou esse facto, urge reorganisal-a campletamente, 
~oordenar os serviços que lhe são .proprios, haibilital-a em summa 
a continuar a p.restar o .seu valioso concurso para a defesa da Pa-
tria, ·da ·L ei e ·da auto.ridad·e constituida. 

!Para esse fim d.evo suggerir as providencias que me parecem 
ad•equada:s: 

Fusão dos lalboratork>s pyrotechnicos do Cam:pinho e ·da Ar-
mação; da piharmacia d·o ·hospital -d.e marinha d·esta capital e do-
Laborato.rio ·Chimico .Pharm.aceutico Militar; dos Jwspitaes do exe r·· 
cito e da marinha; e das Escola:s NaY.a:l e Militar , ·que d.everão 
"uncoionar em outro ·edifi-cio, .situado em local conv·e:niente; 

Extill'cção ·do commiss·ariad·o geral d•a armada e do batalhão na-
val, que se .passou todo para os revoltos-os; 

·Muda;nça do Arsenal de Marinha ·da Capital .para logar mais: 
a;p.rop.riado; 
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ReO'l'ganisaçã.o da estação nav.al de Matto Gr-oss·o, com. os ser-
·viços d,e defesa indispens.aveis nruquelle extremo da Republica; 

Reor.grunisação da- Repartição da Carta Marítima, trans·ferindo-
se o serviço meteorologi·co para -o Observ.atO·l'Ío Astronomico; 

Reorganisação dos cor-pos de -engenheiros nav.aes, machistas, 
cO'lllmissa!Tios e san-itarios; 

Refo-r:ma das di·sposições ~oncern-entes .á compulsoria do.s offi_ 
· ciaes com•batentes e classes .ann·exas, bem como á ·sua transferencia 
p.ara a r.eserva; 

.Refo-rma do material naval e·stragado em consequen ci·a da re-
vclta, e compreta' substit-uição ··do ar mamento, cujo typo co-nvem 
seja ·o ma,is possível -igual ao exer.cit-o. 

Da adopção -destas rhedi=das :resuHar:á não só a reo·rganisação 
da Marinha BrazHeir.a, mas ta:mbem .notav-el eco.n:omia para os co-
fres publicos. 

Nessa conformidad•e, s·olicito a necessari-a aut:orisação para que 
o Governo possa promulga;r taes reformas, dentro dos limites que 
o Poder -Legislativo fixar. 

O Exercito, que, por seus hon.r osos antecedent·es, já er.a digno 
da gratidão naci·on.al, mais digno agora se tor.na, pelo importantís-
simo papel que desempenhou durante a rev-olta. 

Unido e pa·triotico, sempre obediente .á lei, desde o começo da 
r evolta do Rio Grande do Sul ·até ho·je, elle tem se distinguido, não 
só pela sua .res·ignação nos soffrimentos, como pelos feitos glo-
riosos que ha praticado, dentr-e os quaes citarei ·O J.evamtamento do 
sitio de Bagé, o combate da Armação em Nictheroy e-luminosa 
auréola d,e um ·mO'l'to .a hero-ica defesa da Lapa, no .Estado do 
Paraná. 

·Pelas puhlicações da imprensa, j·á d·ev·eis ter conhecimento do 
que fo i a;quella defesa, -onde o ilrclyto gener al Gomes Car11eiro es-
creveu talvez a mais admirav·el pa,gina da histori.a m ilitar de 
um povo. 

Eu .seria i.njus to s·i, referindo-me ao exercito nos termos em 
que o faço, não •dissesse que eLJ.e tem t ido como .auxiliares e como 
emulos na bravura e na d·isdpJina div-e.rsos corpos da gu·arda na-
cio:nal, de patri-o·tas •e de po'licia, princi'palmente desta capital e dos 
Estados do Ri-o de Janeiro, 'Paraná, S. Pau'lo e .Rio Grande do SuL 

:A revolta veiu daram-ente mostr.ar que não estavam-os nem 
estamos prep•arrudos p a,r a repellir de prompto uma aggressão in-
terna, ·e muito menos estra111gei·ra; repu tando um crime de leso-
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· patri<Otismo -deixar os nossos •portos e as n-ossas ,f,ronteiras no la-
mentavel €Stado de abandono .em ·que têm permaneci·do, aca:bo de 
·abrir sob milliha responsabilida-de um cr-edito extraordina:r.io de 
3.000: 000$ rpar.a acudir ·á necessi-dade de uma r-ep:araçãJo tão u:r-
gente, ·e •confio que não lhe negareis a v-ossa ap'Provação. 

O :Governo inici-ou :já a mudança •do systern:a d·e aTmamento 
das tres armas comlbatentes, n·o i.ntuito de collocar -o exereito na-
c-ional em ·cond1ções .simi:lares ás dos ex·ercitos das d·emais nações 
da AmeTica do .Sul. 

O r:elatorio do ministro e secretario .de 1E~:ttaJdo. dos Negocias 
da Guerra, que op.portuna.mente vos será remettido, co.ntém di-
'Versas providencia:s já -postas em execução e :a indicação de muitas 
outras que vos recomm:endo e s·e fazem necessa:rias. 



SESSÃO DE 25 DE JUNHO 

SENHORES "MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL - Pela exposição Mensagem 
·que tive ensejo de fazer na "Mensagem " que vos dirigi ao ·iniciar-
·des .os trrubalho-s da pr-esente legislatur-a, con-heceis os traços geraes 
dos antecedentes e -da irrupçã-o da revolta de 6 de setembro do 

:ann·o proximo findo e da grave -commoção i-nterna ·que agitou o 
paiz e fo·i suf-focada a 13 de m•arço ·ultimo. no seu reducto mais 
consid-eravel, perdurando apenas .alguns effe'itos do drama -crimi-
noso, ·cujas scenas fi•naes se desen-rolam agora nas regiões do ex-
tremo sul, em continuas victorias •da legalidade, alcançadas pelo 
J)atr iotico heroismo das •forças .republicanas . 

.Sem pod·er ai.nda ·des-empenhar-me cabalmente -do compromisso 
. que tomei peran te vós naquelle ducu mento, relativ·o ás co.mmuni-
cações especi.aes das medidas d·e que lançou mão o -governo para 
·manter, como l.he •cumpria, em toda a sua plenitude, a força da lei, 

. o presti-g'io da autoridade e garantir a estabili-dade -das instituições 
<do paiz, cab-e-me, entretanto, para ·não mais -demorar a noticia dos 
actos gover.namentaes -expedidos após a ·resolução tomada pelo Co-n -
gresso Nrucionrul, •então ainda ·em funcções, com .o decreto n. 172, 
'd·e 10 de setem·bro, que declarou o estado de sitio na Capital Fe-
·der:al e na ci-dade de Nitheroy, por espaço de 10 di'as, traz·er ao 
-vosso conhecimento as providenci.as que eram imperiosamente exi-
-g-idas pela situação anoTmal •crea;da .pela rev-olta. 

Auto-ri-s·ad·o o Po.der Executivo pela ·alludida r esoluçãJo do Con-
gresso, estendeu o estado de -sit io decretado a varias pontos do 
t&rri.t:orio naciona l, pel os seguinte-s actos: 
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Decreto n. 11549, .de 2'5 uo. mesmo mez de setembro, ao Districto 
F ederal e aos Estados do Rio de Jan-eiro, S . f'au'lo, Sa:nta ·Catlra-
rina ·e Rio Gra.nde do :Sul, até 9 de outlilbro seguinte; 

Decr eto n . 1563, de 13 de outubro, comvreh end·endo. mais o Pa-
.raná, até 28 do ·mesmo mez; 

Decr eto n. 1677, de 2>8 de •O'UtU'bro, p:r(}l'Ogamdo até 30 de no-
vembro o estado de sitio no·s loga;r-es dndicados; 

Decreto n. 1597, de 14 de n ovembro, rum:pliando a medida a'O· 
Estado de P.ern.am1buco; 

'Decreto n . 1602, de 29 de novembro, prorog.ando-o até 25 de· 
dezembro; 

•Decreto n. 1617, de ·25 de dezeinbro, p.roroga:ndo-o até 31 de ja-
neiro seguinte; 

.Decreto n. 1-667, de 31 d e ja.neiro, prorogando -o até 25 de ·fe-· 
ver-eira, to'l'n.a:nd·o-o extens·ivo •á capital dos :E s•tado.s .da Prurahyba, 
.limitand·o em Pernrumbuco ·á Capita l ·desse Estado; 

.necret:o n. 1167•9, de e.5 de feveretro, pro•roganda.-.o até 28 desse 
mez; 

Decreto n. 1·&83, de 2 de março, pro•rogand·o--o até 30 de a:b-ril; 
Decreto n . 116·93, de 13 de abril, r estringindo o estado de sitio 

as coma:r ca:s ·do R ecife e .Nictheroy, DisÚi-cto F ederal e Estados· 
de S. Paulo; Paraná, Sa;nta Ca;bhrurina e Rio Grande do Sul; pro-

. rogando até 30 de junho corrente. 
Além disto, no int~ito tambem de .~ppôr obstaculo efficaz áo· 

plano .de subversão das in:stituições e do·s ];)'Q'deres constituidos, o 
govffi'no ·publicou os ·seguinte.s acbos : 

Decreto n. 1·5·60, de 10 de outu1bro, dispondo solbre a destitui-
ção das immun i-dades, privi·legios e fortificações em .po·der dos revol-. 
t o'Sos, ou a que e'lles se associa;ss·em, bem assim privando--os da 
protecção da ba:n.dei.ra nacional; 

Decreto n. Hi6 4, d-e. 13 do mesmo m ez, designando lagar es es-· 
peciaes para a detenção por effeito do ·estado d·e sitoi, e dandO' 
outras ·providencias ; 

.Decreto n. 1•5·&5, de igual .da;ta, regu'lando a liberdade da hn-
prensa durante o estado de sitio; 

Decreto n . 1594 A, de 4 de novembro, conceden do ás familias· 
das praças de· pret da guarda na.Jcional, dos corpos de policia e de 
o·utras corpor·ações mi!ital!'mente o-rgan·isadas, que flliUecessem em 
com•bate ou em consequencia ·de ferimentos n eile Q'ecebidos, a per-· 
cepçã:o do soldo correspondente ao posto r espectívo; 
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Decreto n. 1594 B, ele 6 ele novembro, equiparando aos elo 
·exercito os o.fficiaes ela gua,rcla nacional, elos corpos ele pCJlicia e ele 
outras cor.porações milita.nnente organisaclas •quanto ao beneficio 
do meio-soldo) segundo a lei ele ·6 ele novembro ele 1827; 

Decr.eto n. 1. 594 C, ele 7 elo mesmo mez, concedencl.o ás rpr·aças 
·de pre·t ela guarda ':lacional, dos corpos ele policia, etc., que se i-nu-
tilisassem na defesa das instituições constitucionaes, r efo·rma com 
.soldo por inteiro, e autorisanclo o recolhimento -elas mesmas pra-
·ças ao Asylo dos InvaJi.clos ela Patria; 

Decreto n. 1. 681, de 28 de f.everei·ro, declarando sujeitos á j'.l-
ri·scli·cção de fôro militar os crimes que se relacionassem com a 
TebeUião; 

Decreto n. 1685, c1·e 5 ele março, ampliando as dis-posições do 
·decreto •amtececlente n. 1<681, quamto aos crimes sujeitos á juris-
.dicção elo fôro militar; 

Decreto n . . 1687, .de 17 ·de março, mobilisanclo a guarda nado-
.nal do Districto •F·ecleral e ·dos Estados ·do Rb de Janeiro, São 
Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. 

De par com esses acto.s, ·que •a:p.reciareis ·eli:J. sua integra e •que 
se justificam pelos consicleranclos que os procede-ram, f()i preciso 
·que o Governo tomasse sob a sua re.spo.nsabilidade a .abertura ele 
creclitos extraorclinarios para as cl es·pezas imprervistas que teve d0 
Tealisar em cc11seqtHõ•ncia ·ela revolta, ·clevenclü tae•s actos ser op-
po·rtuna.ínente submetticlos á ·vossa illustracla ·e ·patriotica consi-
·cleraçãio. 

T·erminanclo, cabe-me declarar-vos que, não tendo sido possi-
·vel, por motivo.s que são obvio, recolher e exa;minar todos os do-
.cumentos ex·istentes nCJs pontos •que são sendo desoccupados pelos 
revoltosos, nem a;chanclo-se a•i'l1da co•ncluiclos os trabalhos e ·r·ela-
tori-os concernentes aos i·nqueritos, e ·interro.gatorios das ·p·essüas 
·que se acham detidas nas prisões elo Esta.clo, -reserva-se o Pocl·er 
Executivo .para neste ·parücula·r, apresentar. vos opp·o·rtunamente o 
resultado de todas •es·sas diligencias, afim ele qu'e ap:recieis, com 
1}leno conhecimento ele causa, a justiça que pres:i-cliu aos a;ctos cl0 
repressão contra as pessoas impl·icaclas na revolta. 

Ca·pital F·cler.al, 25 ele ju'!lho ele 1894. 

FLORIANO PEIXOTO. 
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NOTA 

REVOLTA DE 6 DE SETEMBRO 

P1·ojecto n - 7 

:~<:::m ias de Junho ju-lgado obiecto de deliberação e enviado á Com -
missão de Constituição. Em 28 é publicado o par ecer, com voto em 
separado quanto ás limitações dos arts . 19 e 20 da Const. e propondo 
o adiamento das sessões qp Congresso. Nessa mesmo o Sr. Rios rc, 
quer ·urgencia que é approvada, para o projecto entrar na ordem do 
dia da sessão seguinte, Em 29 entra o projecto .em 1' discussão. Oram 
os Srs. Lamounier Godofredo, Herculano de Freitas. João Penido, 
Valladares e Zama. E' encerrada a disc. Em 30 .é approvado o p r ojectv. 
O Sr . Rios requer e a Camara concede urgenc ia para o projecto entrar 
immediatamente em 2.<• discu ssão. São apresentadas emen das. Oram 
(JS Srs. Nil o Peçan ha, Gaspar D r u m ond e · Fredet' ico Borges reque-

... rendo este o encep·amento da 2" disc. do a r t . 1• . E' approvado o re-
querimento. Ha uma questão el e ordem na qual toma m parte os Srs. 
P residente, Alcindo Guanabara, E r ico Coelho, Augusto Montenegro, 
João Peniclo, a proposito da votação. São approvadas as duas partes 
do art. 1•. São rejeitadas as em endas. Entra em disc. o art. 2• . E' . 
apresentada uma emeJJda. A disc. é encerrada. E' approvado o art. 2• 
rejeitada a e1nenda. O Sr. Bricio requer dispensa de intersticio para 
o projecto entrar immediatamente em 3• di se. E' approvado o reque-
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rimento. O projecto entra em 3• disc. Ora o Sr. Martins Junior. Na 
sessão nuc tu r n <>. oram os Srs. Dino Bueno, Augusto Montenegro e 
Alci ndo Guana bara. Em 1° de Jlllho -oram os Srs. Alcindo Guan abara c 
Eric.o Coelho. São apresentadas em endas . A di sc. é encerrada. Em 2 o 
projecto é approvado e s ão . rejeit a das as emendas. O projecto é en-
v iado â. Com missão de R edacção . E' approvada a redacção n a mesma 
li;essão. E' enviad~ o projecto ao Senado. 

) · 



CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 26 DE JUNHO 

O SR. BRICIO FILHO diz que a Camár;t dos Deputados ouviu 
hontem a 211ensctgem na qual o benemerito Vtce-Presidente d~ IJ.e-
publica ·enume·ra ;as medidas de que teve d'e lançar mão no .periodo 
revol ucionari-o. 

Assobe;rbado por trabalh::>s fatigant!lS, não tendÇI podido, como 
S. Ex . diz, recolher e examinar os ·documentos en.c,op.trados nos 
lagares aba•ndonados •pelos revolucionarias, não se achando ai-nd-l. 
concluídos os papeis concernentes !LOS .inqueritos ·e intefl.t;Ogatprios, 
relativos ã~ pessoas detidas nas •prisões do Estad·o, ten:do tambem 
de apurar responsabili-dades e deante .qa necessi-dade de coord·enar 
os esclarecimei;J.tos que teem de ser remettidos ã Camara, tendo de 
se referir a emendas que untendem ·com :assumptos da maior com-
plex.idad·e poli tio-a, administrativa e fi·nanceira •S. Ex. se reserva. 
para., em occasião oppbrtuna., d·es·obrigar-se .dos com•proínissos .pre-
ceituados pela Constituição. 

São muito justas ·e acceitaveis as razões apresentadas pelo 
Sr . Vice-Presidente da Republica e o Cong·resso, ·assim o enten-
den·do, vem dar o auxilio d.e que carece :S. Ex. 'Para levar por 
deante a sua tarefa: dar-lhe tod·o o 'J.)Test-i·gio, toda a força ·para o 
bom desempenho de suas funcçães, demonstrando tambem assim 
que ha perfe ita harmonia de yistas entre os .do.us-·poderes. 

A Cam3Jra, identifkrundo-se, pois com o Poder Public?, estã 
prompta a dar tado o a.poio ãs medidas que o Governo tenha de 
pôr em pratica, para levar por deante , a sua obra. do ,.restaj:Jelec1-
mento da ordem pu·blica. 

2 
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A Camara não concede este ·apoio -como homenagem ,pessoal. 
mas porque está i·d·entificagf!-! c9·ip: ;I() ( Pódet ;que souoe ' onisistit 'a 
todos os assaltos ·dos ambf~nm-bs 'e·'·mànter ÜleSfl a ConsntJiÇãó 1.Fe~ 
dera!. ' - .. ~ 

Nem foram as sympathias iudi.viduaes que cercaram o chefe 
da nação durante a revolta; roi a -defesa dos princ-ípios constitu-
cionaes que reunju -em torno ·deJ.l.e as forças do exercito, da policia, 
guarda •naCional, batal•hões patrioti-cos e mar-inha -disciplina-da, que 
seg-regada dos c::~mpa)l·heiro~ ;tra:nsviad-o-s,, -fot~mou um nucleo co. 
berto de glorias, -erri volfa d-o qual é preciso levantar a grande m::t-
ri·nha de que !precisamos, para a defesa ·de um paiz de costa t?,o 
extensa. 

Tem toda a conf-iança no marechal e, alludindo ás versões quJ 
correm -de que -elle não entrega•rá na época azada o pod-er ao seu 
legitimo .successor, ·Q.eclar.a repudiar taes bo·atos, visto que .o griimde 
ddadã~ - ~ão·. ha ·de 'Qu.~~êr'. inutilisar em uni só inst~nttJ os l;uros 
coll:\id~s dÍú-'a,nte longos dias . qe ~bnegaçã0, ' vista qu'e tal desenla-e~ 
Só conseguiria arf~n·~a-r ' da anÜpathia publida os homens. -d~ .te~ 
volta para collocal-os no a:ltar -da patr.i•a. 

E pd~ a'ssüh p~nsa1' e estar . conv'enoi-do' de ·:q{re' .o goy.efj;_o:· prq-
cislt i(gir ·livre · e -deserrrbar-açadamehté é .que a C'amara vem el'l 
s~u auxilio ~om o .projeéto que o .orador' passa a ler. · .,_ ' ·-:.. ' 

' Vem á Me~a;· é lido e apoiado pelo num;ero de á ssignatur.as, jul~ 
gado objecto -de tleliberaÇãó e enviado á. · Commissão ·de Constitui-
çã.o, LegisLação e . Justi~a o' seguinte proj·e~to : ' "' ' · · . 1 

· ,f ;; . . . • . . 'i•j I' . ·f .• 

·:..r, • ! . ..)'r: . , _ 

P1·or.ou-a a/tê ·3,1 ele •jwUw do. oq•~·e'ltte .. a-ti.?M ·o ~stq,cl;o 413 ,siltip. ,Pa•:a, o : P i:;l; 
• · ·: u t?:ic~o. · F~dm:al. oomaTca de Nithe?WI, . Est·aclo~ . ele , S: Paulo, .PaTan6, 

.Santa C.a!thaT'i!na. e Rio G1·an.ae elo Sttl, co?,n as limitaçiies elos · a?'-tigu~ 

. 1·~ :- e, , 20 ela Cpnsti-ttllição ; e f!Ji0t4lta · çto P~e,. E IJiecwt!ivo. o pTctzo nc-
.1 , Ç,CSSf'?'·io, ;pa1:a c~lJo·esentação. c~cr,s infoo"(lnações e f~O{llpn~tps Telcvtivo ~ 

.,,,r llf!,~ ,§,;'lo , ,aq cwt. 80 dft Constiltuiçéf.o . ,_ 0 ., 1 

• ' .1:· ',! 1 !' I':~-~ f\ '1 R · • ·~ ,-r •: t t 

,,,;, 11~ :Ca,W..ª<Ta; dos, :pep,utados, çonsi-derando: .,·, .· ( ,. ,. 
Que 'ütJ·:i.go;ver.nà • a:inda tem q.ue apura:u,,:responsabiH-dades da 

fév-olta ' dé <•!ii d>e ''Sétembr.o, co-ntinuando a .pr:oeeder ás-.ne.cessarias 
itlirvestigaçffi·es ;· ~·. · ·; · · · t. -~. ,, l · ,. , ': 1 1\1 rt'{ t fl ! 

· Q~e "n'âo"·terii.' Üda' ·tempo · p:üá colh'!'Jl'etar e· coor-dénar te·das·;hs 
informações que, a·cerca das prorogaçõe:r· d'a ··sitio e · -das ."meàM•as 
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dmante este decretadas, devem ser mi-nistradas ao .Poder Legisla-
tivo, na fórma da Constituição; 

Que as .r eferidas medidas entendem com assumptos da ma,ior 
complexidade. politi<ca, admin.istrativa ·e financeira; 

E attendendo que .lhe ·cumpre, nesta ·emergencia, assegura;r o 
· seu decidido e prompto concurso para .que prosiga na patriotica 
missão de firmar a .ordem constitucional, manter €m todo o seu 
vigor as instituições e defender a h.onra e os intresses da Repu-
blica, dentro e f6ro do paiz; 

·Resolve: 
Art. 1.° Fica p-rorogado, até 31 de julho .-do corrente anno, o 

estado de sitio pa.ra o Districto F ed·eral, comarca de Nitheroy e 
Estados ·de S. Paulo, Paran•ã, Santa Catharina e Rio GranJ.de elo 
Sul, com as limitações dos arts. 19 € 20 da Constituição. 

· Art. 2.0 <E' ·facultado ao Poder ·Executivo .o p·razo necessario 
para apresentação das ·informações e documentos ·relativos ao § 3° 
do art. 80 da Constituiçãq; revogadas as disposições em cont·rario. 

Sala das s essões da Ca:mara dos Deputados, 26 de junho de 
1894. - Bricio Filho.- Arthur Rios.- Augusto Montenegro. -
Augusto Severo. - Herculano ae Freitas. - Francisco Glice<r io. 
- Mei'IJa. - Matta Bace~lar. - Enéas Mar:tins. - Oincinato B1·aga. 
- P edro Vergne . - B ened-icto L eite . - Antonio EdWJ,rM de Bm·-
redo. - Gustfovo V eras. - Tho"Ynaz n elfino. - Oscar God011. --:>-
L ins cCe Vasconcellos. - Junqu&ira Ayres. - Tavares de Lyra . - ·-
Francisco Gurgel. - 1'hornaz Cavalcanti. - Paranho·s Monteneg1·o. 
- Roclrigues Lima. - Paulino O,a1·los. - A . Miltorn. - Lim.a 
Dua?'te. - I . Tosta . - Ro·cha Cavalcanti. - Oosta Junior . -
Oarlos Jorge. - Octaviano Loureiro. ~ OarlOs de Novaes. - Vi-
vei?·os . - Aclolpho Gordo . - Alfredo Ellis. 

. . 
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SESSÃO DE 28 . DE JUNHO 

O .SR. AUTHUR Rios Peço a palavra para n-egocio ur.l!;ente . 
0 SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Arthur Rios. 
O SR. ARTHUI!. RIOS - Sr. Presidente, consta-'llle que a Requerimento 

Commissão de Constituição, 'Legislação e Justiça acaba de depôr de urgeucir. 
so:bre a mesa o proj-ecto n. 7, que trata -da prorogação -do estado 
de sitio. 

Compreh ende V. _Ex. e a Camara a urgenoia 'do assumpto e, 
J2 0r esse motivo, peço urgencia para interromper-se a ordem uc 
dia e ser Udo o pare-cer de modo a poder ser dado -para ~ orde m do 
dia seguin~e. 

Consultada, a Camara concede a Úrgencia pedi-da. 
Consultada igualmente, si a materia da urgen'Cia é tal que 

d-eva interr.omper a ordem do -dia d e hoj e a Camara decide p-el:t 
affirmativa . 

ü SR .. PThESIID-IDNT'E - V·o·u mandar 'IJil'Oeeder á leitur.a do 
parecer da maioria da Commissã o de Constituição, L egislaçãõ e 
Justiça , assim como o voto em separa do da mi·nol"ia da mesma e 
o. protesto da maioria ·contra a apresentação d-esse voto . 

O SR. 1• SECRETARIO pr~cede á leitu.ra -do se~uinte par·ecer nu-
_m ero 7 A de 1894. 

A<'hopta tão sóm en'te o a1"t. 1• do p1·ojeoto n. 7 dest e ann o sob1·e o es-
tcv:lo da sitio, c01m ds lim<tações /elo m·t. 19 da Co·n;sti tuição 

A Commissão de Constituição, Legisla.ção e Justiça, á qual foi 
' l'lresente· o .projecto n. 7, do corrérí·te anno, tend:o em vista a men-
sagem do Poder 'Executi'vo, r elat·iva ao estado de- sitio, de cujóg 

Approvação 
no 

Parecer da 
Commissào de 
Constituição 
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termos s·e verifica a necessidade ·de ser elle mantido, é de parecer 
·que seja o mesmo projecto ap·provado, com eliminação do art. 2•, 
por estar subentendi-do que ao Pod·e·r Executivo ·incumbe dar ao 
Congresso as informações relativas ·ãs medidas de excepção que 
haja tomado. 

Sala das commissões, 28 de julho de 1894. - França, Oarva· 
·zho, vencido, com voto em separado. ~ Dino Bueno, relator. -
Erico Coelho, concordo eom a conclusão do parecer supra, uotand'J 
que acceito umas e ·rej e<ita outras limitações,-·conforme exporei da 
tribuna. - Ponce de L eon, v-encido, com voto em separado. -
T1·inl1ade, vencido com voto --em se.parado. -· Torrres Portugal, ven-
cido quanto ao a.d·iamento. - Antoni o Augusto Ribeiro ele Almeicla. 

M. Olem.entino do Monte. - Ecluardo Rarnos. 

' I 

N. 7- 1894 

P·ro1·ogct ctté 31 rle }1t!l!o elo co1~·e-nte ctn-no o e~tado ele sitio pa·ra o Dis-
t•·icto F""'leral, co11ut1·ca dP. Nithenm. Esta.clos de .s. Paulo , Paranâ; 
Sa,.tct <Jatha?·ina e Rio G1·ancle elo Sul, com as Zin'llitctções elos m·tig<~~ s 

19 e 2 O ele• Constituição; e frwttU:a ao Pacle1· EllleG?Ltivo o 1n·c•zo no· 
cessaria pa1·a ariJ·es·m~tctção elas info.?'lnetções e clocmmentos relclltivos 
CIO § _3° elo C!1'Tt . 80 da 0 01YS tit?tição 

A Camara dos Deputados, considerando: 
Que o gov.erno ai•nda tem ·qu.e apurar .responsa:bilidades da rP.-

volta de 6 de setembro, •conti·nuando a p·roceder· ãs necessarlas in-
vestigações; 

que não t-em tido tempo para completar e coordenar todas as 
informações que, acerca das prorogações do sitio e das medidas 
durante este decretadas, d-evem ser ministradas ao P.oder Legisla-
tivo, :na -fôrma da Constituiçã-o; 

que as referidas medi·das entend.em .com assumptos da maior 
compl-ex·idade poHtica, admdnistJrativa e financeira; 

· ' e atten4eiJ..do que lhe cumpre, •nesta emeriiencia, assegurar o 
seu decidido e .prompto con'Curso para · que p·rosi.ga na patriotica 
missão de f·irmar a ordem <eonstitudonal, manteli em todo seu 
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vigor as instituições e de1'ender a honra e os inter esses da Repu-
Í>Ifca, d entTo e fóra do pai z. 

Res:>lve: 

Art. 1.• Fica prórogado, até 31 de julho do corrente anno, o 
es tado de siüo para o Districto F ederal, •comarca de Nitheroy P. 

Estados -de S . Paulo, Pa;raná, Santa Catharina e Rio Grande do 
Sul, com as -limitações dos a:r.ts . 19 e 20 d.a Constituição. 

Art. 2.• E' facultado ap Poder Executivo o prazo necessario 
para apre&entação das ~nfo.rmações e documentos relativos ao § 3• 
Çlo al't. 80 da Constituição; r evoga.das as dü~posições em contrario. 

Sala -das sessões da Camara dos Deputa;dos, 26 -de junho de 
·1894. - Bricio Filho. - A1·thu·r RiOl$. - Augusto Monten egro. -
Aug·usto Severo. - H erculano (Je F1·eitas. ·- Glicerio. - Neú!<.l. ·-
Mat.ta B:acellar. - Enéas Martins. - Cincinato Braga. - Pedl'o 
Vergne. - B enedicto L eit e. - A ntoni o EclUa.?·do . de B erredo. -
Gustavo V eras,. - Tho1naz D elfino. - Oscar Go-cloy. - Lins de 
Vasconce>llOs. - JunqueiTa Ay1·es. - Tavares de Lyra. - Fran-
cisco GuTgel. - Thom,az Cavalcanti. - Paranhos Montenegro. -
Ror/.?'igues Lima. - Paulino CaTZos. - A . Milton. - Lima Duarte. 
- I. Tosta. - · Rocha Cavalcanti . - Ce>sta JuniOT. - CaTlos Jorge. 
- Octaviano Lou1~eiro. - O.a1·lo<s Novctes. - Vivei1·os. - Adolpho 
G01"àO. 

A mi-nor-ia da Commissão de L egislação e Justiça, sendo-Ih!:! . , i·. . , , 

presente o projecto pelo qual é prorogado até 31 de julho do cor- ;p~~,.e_m 
t d d "t" n· t · t Fed al d separaraâo da rente anno o es a o e SL 10 para o 1s n c o · er , comarea· !:l , .. , .. :. H'''' _, '·" 

Nitheroy ·e Estad·os ·de ·S. Paulo, P araná, Santa Cathadna e Ria ru norla 
da Commisslio Grande do ·Sul, com as limitações dos arts. 19 e 20 da Constituição, 

e faculta ao Poder .Executivo 'Prazo necess-ar-io para apresentação 
d,as informações ·e documentos ·r elativos ao § 3•, ar~ . 80 da Cons-
tituição e t endo ·em vista a mel}sagem dirigida á Camara dos Srs. 
Deputados pe1o Vice-P.res-idt<nte. da .. R e'Publica, na •Q,ual, <eomiDuni-
cando os actos governamentaes ·expedi·dos após a resoluç!l,~ tomada 
pelo· Congresso Nacional ainda em funcções, com o -decre-to , n. 173 , 
de- 10 de setembro .ultimo , que declarou o, estado de sitio -na Capi- · 
tal Federal e na cidad e de Nitheroy por espaço de 10 dias, affirn;J.~ 

' ~ j 

que os effeito~ da revolta ainda perdlJ;,l'ao:n _!J.esta capital e em , .· 
alguns estad·os do sul, é -de parecer ·que seja adoptado o primE)ü:o 
artigo d-o projecto, sem as limitfl.ÇÕes nelle determinadas. , 

,.· rL ,;1 

, .. , .h '~ 



26 

Na ve;rdad,e, sendo aresto ·da Camara dos Srs. Deputados, to-
mado em sessão ue 7 de setembro de 1893 que as immunidades. par-
lamentares não escrupam aos effeitos do s-itio, aresto proferido de-
pois -de prolongado debate em que ficou firmado ser, pelo direito 
constitucional . patlrio e drus naçõe-s ciV'Ílisadas,_ <incomjpa.tivel a 
fun'Ccionamento regular -do Congresso Nwcional com o estado de 
sitio, pensa a com-missão que, a·doptado o primeiro artigo sem as 
restri-cções nelle consi·gnadas, devem as sessões ser adiadas, 
mesmo porque, na sua mensagem, o Vice-Presidente da R epublica 
expõe os motivos pelos .quaes não lhe é possível desem'Penhar-se 
desde já do compromisso legai d'e relatar os fatco8 justificativo'<; 
das medidas extraordina.rias de que lançou mão e de exhibill', de-
vidamente procesS"ad-os, os documentos que lhes forem relati-vos 
para que o Congres~o Nacio:nal os aprecie e julgue. 

E, ·parecen-do á ·commissão -que, fi-ndo o estado de sitio a; 31 
de julh0, é razoav.el o prazo de •dous mezes e meio para que o chefe 
da Nação, que 'Com . o maior patriotismo tem velado pe'la ordem ~ 

segurança publica, debell:mdo. a caudi·lhagem· que, tll'iumP'hante, 
esphacelaria o .paiz e tudo fazendo em defeza -das instit11ições e de 
sua consolidaçãg, ameaçadas pelo -impatriotismo de brasileiros am-
biciosos - p::>ssa cumprir aquelle dever consti-tucio•nal, offerece á 
consideração da Camara ·dos S.rs. neputa:dos o segujnte projecto 

O Congresso Naci-onal, resolve: 
Pro~ecto .da -Art. 1.• Fiea mantido até 31 de ·julho do corrente anno ·O es-

minoria tado de sitio pa-ra o Districto •Federal,_ comarca de Nitheroy -e Es-
da Com missão tados de S. Paulo, Para.ná, .Santa Catharina e Rio Grande do Sul. 

· Art .. 2.• Fica adiada a ·presente sessáJo -legs-ilativa ·do Con-
• gresso Nacional até ao ·dia 15 de setembro do corrente anno .. 

A•rt. 3.• •Revogam-se as disposições em ·comtlrario. 
Camara dos Deputados, 27 de -junho de 1894. - Torres' PoTtu-

gal, com restricções quanto ás i=uni-dades parlamentares.-Poncc 
de Leon, relator. -França Oarvalho. - T-rindade. 

Protesto . A maioria absoluta da eomm·issâo de .Constituição, Legislaçã-o 
da maioria da. e Justiça, não podendo impedir, -na fórma .do art. 54 § 2• do Regi-

Cummissão ·mento, que o seu parecer sobre o projecfo n ·. 7, do cor·rente an•no, · 
quanto ao ar&. r-elativo á prorogação do estado de sitio, a minoria subscreva a ti -
.:! do pr. jecto tulo de voto em separado, o projecto de adiam-ento da sessão lo-

•gislativa, mwterta extranha ao projecto em exame e ·contra: a qua,l a 
maioria da eommissão man·ifest'Ou-se absolutamente antagonica em 

acima 
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di•scussão successivas, protesta, attenfo o art. 97 do Regimento, 
pela iuviolabiJi.dade da i·déa -do adiamento da sessão Legislativa 
perante a Camara, visto ter sido apresentad·o apenas por quatriJ 
Srs. deputados, com-o se veriOca, confiando qu~ a mesa providen-
ciará a res·peito como lhe cumpre. 

Sala das •Gommissões, 28 ·de ·junho de 1894. -:- Erico Coelho. 
D'ino Buemo. - Ecluarào Ramos. - Olermentino do Monte .. ~ 

Ribeiro ele A lmeida . 

O 'sR PRESIDENTE - O art. 97 ·diz: "O projeot.o de resolu-
çao sobre adia:mento deve constar, pelo menos, cinco assi.gnaturás 
e d·epois de julgado objecto de deliberação., para o •qú se requer vo-
tação da maioria dos presentes, será remettido á commi'ssão com-
petente para i•nterpor .parecer dentro de cinco dias, n omaximo ". 

O art. 1&9, que regula os pareceres das commissões, detell'mina 
'c lê) : 11 o membro ou membros da commissã:o, que não co•ncor.darem 
com a maio·ria della, poderão assignar o parecer - vencido - ou 
- com restricção - e dar o seu voto em separado, dentll'o do prazo 
de cinco dias, caso não prefiram redigH-o immediatamente." 

. T.ratando-se de um assumpto por sua natureza muito impor-
tante, a mesa jul~a preferiv·al, dada a .divergencia, não :sendo ter-
minante o Re.gimento a respeito, submetter á d·ecisão da Camara a 
seguinte preliminar: "si o voto em separado relativo ao adiamento 
deve entrar em discussão col).junctamente com o parecer da maio-
ria da commissão". 

Está em discussão a ql\estão preliminar. 

O SR. 'I'OLENTINO DE CA!RVALHO (1J ela ordem) -Sr. pre- Questão 
si dente, me pare·ce que esta questão podia ser muito bem r esolvida ·de ordem 
pela mesa e a sua resolução ser posteriormente submettida á •con-
sideração dit casa. 

A mesa é sem·pre competente para res-o.Jover ··essas questões ... 
O SR. NILO PEÇANHA - A mesa acaba de ·dizer que a1)pella 

p'ara o pronunciamento da Camara. 
O SR. ALCINDO · G'uANABARA - A m·esa tem o di·reito de aJ:lplicar 

o Regimento . 
0 SR. TOLENTINO DE CARVALHO - . . . eu, porém, fiz •estas o·b-

setvações em •nome das prerogativas ·da mesa; mas, uma vez que 
V. Ex. abriu mão dessas prerogativas, dou-me por satlsfeit'D. 
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O SR. PRESIDENT-E - A mesa ê rea:lmente cOIDpetente para 
resolver as 9uestões de ord·em, mas não se trata pre·cisamoote de 
uma questão de ordem e sim de uma inte-r.pretação regim_ental -que 
affecta a uma questão muito séria. Nestas- condições, a mesa jul-
gou que devia submettel-a á -decisàJo -da Camara. 

O .SR. VALLADARES (p1ela OTdern) - Sr. p-r-esidente., en-
tendo que a posição que V.. Ex. occup.a nesta casa é a de verda-
deira magistrat ura pa:rlamentar. 

Conside-ro um g-rande per1go, quando se trata das · applicaçõçs 
regimentaes, submetter essas questões á decisão da Ca:mara, por-
que entendo que este a:rbitrio só deve ser toma-d·o -depo-is da reei-
são por V . Ex. dada; porque entregar á decisão ·da ma:ioria d'lr 
Camara o cumprimento -da nossa lei regimental, é incontestavel-
mente coJlocar as minorias -do parlamento a com•pleto ·-desa:brigo, o 
que não acontece quando estas questões são resolvidas pelo p·re-
si-dente da· Camara. (H a um apa;rte.) · 

Estou inteiramente ·de accordo com o nobre deputado que 
fallou em pr-imei-ro logar, a quem se afi·gurou um perigo o arbit-rio 
de entregar á decisão da Cama,ra essas questões. 

Entando que V. Ex. as póde resolver, porque tem pa.ra isso 
o seu espírito esclarecido e merece a confiança -da Camara. 

UM .SR. D!!lPUTADO - O ;Regimento é omisso. 
O SR. VALLADARES - O R egimento cogitou da questão. 
O j•uiz, inspiran·do-.se no espírito da lei, pód·e ·d-eterminar uma 

reg-ra de julgam-ento,, a inda que não seja a v-erdadei-ra : 
Declaro . a V. Ex. que me o-pponho a,::> alv-itre lemhrado por 

V .. Ex. 
O SR. PRES.ID·ENTE - R epito a:o nobre deputado o que já 

tive occasião de dizer ao nobr-e deputado por Pernambuco. 
Tratando-se de uma. questão regimental, -em que o direito da 

minoria ·possa se•r v-rej:udica,do pe~a decisàJo -da maioria, a mesa 
estará ao lado da minoria; não se tra:ta, .porém, de uma .prero-
gativa da minoria, trata--se -de uma -questão de interesse .publico a 
respeito da qua:l há divengencia no modo d-e interpretar o Regi-
mento. 

>Nestas condições a mesa entendeu dever consultar a Camara. 
e mantem a sua decisão. 



29 

O SR. ALCINDO GUANkBARA (movimento de attençãb) -
8~. presidente, quer me parecer que a honrada maioria da Com-

missão de Constituição, LegisJação e Justiça não tem razão . quando 
pretende .que a CamaJra des 1Srs. Deputa.dos ·negue á minoria d t 
mesma ·commissão ·O direito d·e trazer a este reci•nto o seu 'voto .em 

· s0parado. (Tro cam-se diversos apartes,) E direi aos honrados mem-
bros da Camara que estão em desaccordo com a opinião que sus-
tento, que far-me-hão grande favor dando-me -os seus .apartes: isso 
au~iliarâ · natu'·ralmente o debate, porquanto na or.dem de consid·e:-
raçi)es que me proponho desenvolver, terei ensej9 de responder ás 
objecções formuladas . · 

Vindo pleitear o ·direito da minoria, ISr. Presi!].ente, ·não t enho 
outr~ intuito sinão, ·chamando a mi.m '·esta ·ql,lestão, procurar es-
clarecel-a tanto quanto ID·e s ej-a possível, ·cumprin·do accrescentar 
que occupo indebitamente ·esta posição (não apoiados) , sem auto-
ris·ação da honr'a,da minoria. E direi a V. Ex., 'Sr. I,'residente, 
que só o faço por· motivos •de moT·alidade política, por j.ulgar-me 
obrigado a r epeti.r em publico os mesmos motiv-os, os mesmo·s a.r -
g.ument c•s, as mesmas p.onderações com qeu, ha .cerca de quatro 
d'if!ls , d·ebato-me no 'seio d•a Commis·são, com todo~ os meus amigos . , •( ' ' ' 

e, inclusive, com o nobre Pres'id·ente da Camara . 
. -Qu er-me parecer, Sr. Pr·esidente, repito Jo, que a hof\.l'ada .maio-

ria não ·tem razão negando á minoria ·O dir·eito ·de ,apresentar · o 
seu voto em· separado ·concluindo pelo adiamento . 

A honrada maioria'· da Commi.ssão funda-se ,. em up1a questão 
de artigo do Regimento, qu e consagra disposição determinando 
taxativamente o proces·so p·elo qua1 ' a proposta de adiamento pó-
de ser fÓr'n'lul<ada á Oámara; e ·de· facto, '8r . Pr~sidente, .os ~rts. 
96, 97 e 98 do Regimento djspõem ·sobr·e a marcha a seguir para 
o adiamento -das •ses•sões e •ahi se impõe a necessidade de ser essa 
proposta ·as•signa<da ' por ·cinco m embros -da Camára. 

-A IM·esa, ·por •conseguinte, pa.ra l'·eceber da ·cam•ara essa pT.opos 
ta tem de subordinar-se a, ·uma limitação taXJaüva . 

Mas, Sr . Presidente, a que direito ,é •feità esta restricção? 
.•Evidentemente ao ·direi~to que qualquer deputado tem d·e apre-

sentar . com a sua unica assign'atuTa qualquer pro<jecto de lei; é 
este o -direito que .a Regim~nto quiz liomitar quando .se tratasse 
de uma proposta de adiamento, maJeria p·ara a qual exige, a assi-
gnatura de pinco .cteimta:dos. 
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Mas Je fó-rma alguma esta restricção do art. 97 póde alcan" 
çar a disposição do art. 169 do mesmo 'Regimento, que dã a qual-
quer membr-o das .commissões o direito de assignar vencido, com 
restricçõe•s, ou de apresentar voto -em separ-ado. (Apoiados e não 
apoi-ados.) 

Este dire.ito nunca foi contestado, é praxe diaria, é lição de 
que os annaes desta Camara -estão repletos: · 

O SR. FRANCISco GLICERIO -- Menos em questão de adiamento; 
ahí a lei é expressa. 

0 -SR. ALCINDO GUANABARA - 0 aparte com que me acaba de 
honrar o meu illustre che!\e e amigo, Sr. Glicerio, pôde ser r es-
pondi·do simplesmente: nunca foi' presente a ·esta Camara questão 
de adiamento. (Apoiados.) 

0 SR. FRA .. J."\'CISCO GLICERIO - Logo, não h.a precedentes .. 
0 ,Sn, ALCINDO GUANABARA - P·erdão; si não ha pr.e.cedentes, 

eu e o nobre deputado estamos adstrictos ã lettra e ao _espkHo da 
lei; e na ausencia desse precedente •especial sobre a que~? tão, f1 U 
conto em meu favor com o direito a:s,s·egurado, em gera), pela 
dispo:sição expressa do art . 169, e com os precedentes em que esse 
direito foi firmado por mais de uma vez n·esta Camara. ( Apoia-
clos.) 

Senhores, recapitul·emos os argumento:; .para que a discussão 
co na claramente ... 

0 SR. FRANCISCO GLICERIO - Mesmo porque V. Ex. não tem 
argum.entos nov-os. 

O ·SR. ALCINDO GuANABABA ... e vamos por partes: primeiro, 
exigindo o Regimento cinco as·signaturas para as prop'o·sições d_e 
adiamento, dizem os nobres d s·putados qu e o v-oto em separado não 
pó de ser aooeito, porque apenas contém quatro_ signatarios. J,ã de! 
monstrei, porém, que essa restricção é feita ao direito singular que 
cada d eputado t =m de pr-opôr projectos com ·a sua unica assigna-
tura, nunca ao dir·eito ass•egurado ás minorias das commissões, 
que jã cotnstituem d·elegações :p.r estigi•aidas -com o voto ci.a ca.nra-
ra, de trazerem ao conhecimento da mesma Camara, em restri-
cções ou em v.oto •em separado, o r esultado do seu modo de enten- _ 
à·er 'sobre a questão proposta. (Apoiados, ap(Lrtes.) E sirito--me 
tanto mais a gosto nesta questão, quanto é certo qu.'e, pleiteando 
11m caso Óccurrente, pleit-eamos simultan•eamente o direio das mi-
norias pode-rem respirar trazendo perante a Camara, que é o -pi-ena-
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.ri_o competente, a sua opinião e o seu yoto. (MuUo bem; apoia-
dos; apa?•t.es.) 

0 .SR. FRANCISCO GLICERIO - A lei é que g_ar.ante {) direito das 
minorias. Não violem a lei, si querem garantir .esse ·direito. 

O SR. ALCINDO GuANABARA - .Isso é que se chama responder á 
questão pela questão! Nós pensamoo justamente que estamos sus-
tentando a lei P.ara sustentar o ·direito das mino·rias; . e. o nobre 
deputa·do nos pede que não y iolemos a lei, para sustentar esse 
di.reito! (Apoiaaos; apartes) 

Airn·cla •a.llegam DS .nossos contendores que quando mesmo se ad-
ulittisse á minoria .o direito d,e [Lpresentar um voto em s·epa:r-ado, 
esse voto ·em separado n ão poderiq, conclui~ pelo adiamemto, por. 
que ·se diz que essa ma:tJeria é radica:lme.,nte divergente do objecto 
princip'a.! do assumpto •em questão.. . ' . " ·. ,, . : 

Ora, .S.r . Pr·esidente, a Camara acêeitou s~m a men9r ,impu-
gnação o projecto do meu illustre collega deputado pelo ..Par-á, o 
Sr. Bridi-o Filho. ' 

EJ~te 'Projecto determina, primeiro que fique prorogaodo o esta-
do de sitio; segundo, que seja, ·concedido ao Poder Execut.ivo o 
J?razo necessario para dar con'ta doi> actos que praticou. 

•São, por conseguinte, duas materias absoiutamente div ersa::;; 
entr·e ellas não ha connexão alguma. 

O .SR. ·ERICO CoELHO - A Commissão eliminou uma; o parecer 
r.esponde . 
. - 0 SR. ALCINDO GUANADAHA - E a Mesa ac,ceitou sem oppôr a 
menor impugnação um p.rojecw que ·estabelece duas materias dif-
ferentes. (H a apa1·tes) 

O •art . 103 d.o Regi!I).ento assim diz . (Lê). 
O princii>io, :por ·conseguirnte, é este: é ·n ecessario em um . . pro-

jecto de lef que a,s niaterias sejam estridamente unidas . entre si 
de. mo.do que a Camara não tel),ha. . o dhejto de ap.provoar uma e r <::.-
jeitar outra. 1 • ?. f ~ -

, P~rt~nt~ o l?roj ~?to d0 Sr. ]3rido f<'Hh,o nãq i_,ncide n~§lta dis-
posição. Este projecto •encerra ou não ·encerra duas. m~tertas ra-
,dicalmente div·ers~s,? . . i . . . . 

O •S&. E&LCO COELHO - Dá-me ltcençª para um aparte! A Ca · 
~1ara ' pod.ia .d e-stron~ar o projecto do nobre deputâ.d.o pelo Pará, 
antes a'a ' commissã~ .competente diz er sobre elle? ·Não çompetia á 
Mesa dizer que o R egimento tinh;a sido infringiQ.o - neste parti-
cular. 

.' 
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O .SR. AI.cll\TJJO GuANABARA - ·Não, senho.r; qua11do um proie-
cto de lei .a-presentado á Mesa .contraria -e força a disiJosição ex-
J?r-essa do Regimento, •0 Presidente da: Cainrara não póde de modo 
algum acceital-o. 

_Ou V. Ex. -confessa que o· projectd .do Sr. Brida F.Uho encer-
ra· uma só materia, ou ha de convir que o vóto em·· s.ep.ar3Jdo ·deve 
ser acceito pelo mesmo fund·amento por que foi acceito .o ·proj-ectb 
consagran·do <disp0sições .desconnexks. 

0 .SR. ERIOO COELHO dá um aparte.- 1
\ · ,. 

0 SR . .ALCINDO GUANABARA - Ainda mais, Sr . Presidente, te-
IDO;S 3Jresto.ràa•Oama:ra neste sentido. 
· - Na sessão de 1892 a Cama~a foi obrigad-a a tomar em c;~~;.~ 
deração um proj.ecto de .amnistia sobre os actos d-e 1Õ er 12 de abril, 
o qual foi envi3Jdo ao ISe,nado .. . 

.Q SR. ERICO COELHO __:_ Com o meu pr.otesto. , 
O SR. ALciNDO -GUANABARA - Voltando este project-o <ie amnis-

tia á üama:m, foi á Commtssão de Legi-sl-ação ·e Justiça: da qual 
o hun;lilde orador fazia parte então. A Commissão de J.ustiça es-
tudando .aqueile projecto que veiu do Senado a.d<J.itou-lhe um ar-
ttgo assim ' co~cebi;do : "~>ão approvados os act~s ·<to Poder Ex.ecuti-
vo d.e 10 e 12 de ·abril ." 

Evidentemente .continha este prdecto 
r entes. 

quas materias dirfe-

UM .SR. DEPUTADO- Quem additou? A Commis·são OU a ma.ioria 
'da-•bmi1mhis'ão ~·'i- · ., · . ' ". · 

' l' ·. • ' - ~... . 
- ·' Ü ' SR: ALéiNDO GUANABARA - A commissão, porque evidente-
mente houve ·protesto, e o protesto, foi formulado nesta casa pelo 
tneu illustre amigo, -o S;r : Dr. AuguSto d ~ · Freitas. . . . 

. A Camar~ admitti~ - que este proj.ecto: qu e · ~~ntinha 'assi-ni duas 
m.aterias, po-dia figurar com .esses d·o~s artigos e atravessar os 
t1~es têrmm\ ·da discussão e da v·otação nesta c~s'a; mas o pràte{ltp 
formul·ado aqui d·a tribuna p_elo rSr. Augusto de Freitas, qu e hoje 
deve estar rindo--se por .ver o triurripho de s·ila ppinião .de hontem, 
náo foi acéeito. · ' · · . ·· ' 1 

O projecto .foi approvado .nos tres turnos do debate d'esta casa 
e r en'lettido para o .Senado;· lá apenas foram separados os dous ar-
tigos pela uni"Oa consideração ·d_e qri.e urna das rnaterias indep'(mdia 
de san-cção ·e a -outr!J., não. ( A pd?'tes. ) 

Eu ' estou te:ri:fa11dó prÓ'var que a unica questão a litigar é sa-
ber até qu e ponto as rnateria.s são connexas . 
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O .83 . AllTHUl> Rros· ~ Gomo votou V. i!Jx·. nesta que-stão? 
Ü SR. ·A:tOINDO GUANABARA - Votei · do mestria ill·OdO por qu'e 

estou .votando hoje,. porque não costumo mudar- d·e opin+ão d:e do1:1s 
em dous annos. 

10 SR. 2ÍAM .". 

(Ha u·rn apaTt·e.) 
o argum ento aa hom~nem n'ã\J vem · ~o -ca~? ; 

O Si~. ÁLOINno Gu ANABARA - Sãq julgados, arestos qu e consti-
tuem o direito parlamentar; a tradicção e os habitus. 

. .... • '·•:. l 

Sr. Presidente, para ,não .prolon,.gar p.or ~·ais tempo uma dis-
cussão, cujo alcance é sómente o de fir_:mar urn direito. que a -~i~ 

noria tem -d·e trazer sempre em plenario da Camar.a suas opiniões, 
p9.:ra Ínerecer della o' si.Jffragio, não posso permitti.r que uma' com-
m issão qualquer :se arro.gue o direito de suffocar a opil).ião ·da mi-
noria, seja m esmo e1lá representada pelo mais humilde ·d-e seus 
:ilie.mbms, um ::;6, porqu:e a Commissão ~ão é si-não um 6rgão j.Í:tte.r-
]ir·etativ-o lia 'Gamúa e é só~ente esta .que tem ' o' 'direito de suf-
fragá:r ou r>c-jeitar as · opiniões do'~ 'seus m émb.ros . '' 

• 'Ó SR. FRANéi'sco GucEnro - · Si o no·bre deputa.do' m e p"ern1itte 
um aparte, direi que est·á r epetindo' o que ~s ·S:i s. Epit;cio P e,ssoa e 
Augusto de Freifas· di-sseram o' anrlo pa.Ssado ·em relã ção ·aq despo-
tismo da -Gomrnissão de que faziamo_s parte o nobre ·d ~putado e eu·. 

· O SR. ALonÚ>o G1J'ANABARA - ·Esto~ de accôrdo com a doutrina 
que . v~ Ex . .sustentava n·essa ÇlCCasi.ão; po·r . ·consegu~nte, si algue:rr{ 
~udou, não fui •€ U. .. • . .. . '-. . 

. '. Assim, poi·s, 'sr. Presidente, res·umindo .. direi ~ âp _V. )E:x. : ~si .e. 
pro.j e c to nio pod-e s; r:. acce..i.to porq;u~ ~não · te 'Di(· ~~co r!l-~sigp,~t~f~~; 
~- re,stricção do Reghnento nesse ,J.?al;'ticularr não~ . atti1fge -'á mi-np~:ia 
da Commi.s·são; .si sJ trata de materia diofferente .da principaJ, os 
arest~s d~ Camar-à n~:s~ · partic~lar. '.sã~ abundantês, ·e o proprio 
proj~.cto, que s-ervii de. base . á esta q~esÜà; · disp_õe duas medidas 
absolutamente .dÍ.ffe~entes. Por conseguinte, é a:eto de p.r.epotrnda 
negar á mi-noria da Commt·ssão ~ - diféito de ·trazer á Camara as 
sua>S 0piniões. · (Ha· varios apartes.} 

Por 'mais . .a.dtiva, por mai-s vivaz, . pbr mai~ 'enérg.lca que e·s.ta 
questão pa.r eça S·er neste Il1'0llÍ•ento; ell'a não ê, entretanto, uma 
ql!le-stão que possa •apaixonai• e al:iFir um sulco -pro-fundo nesta' Ca-
mar.a, qu e està d•a aecôrdo nas questões· princiP'lfe·s (àpóiaclos); em 
um ·momento dado ha div.ergéncia . sol:íre - unia nieái'd·a po'li>tica a 
adaptar; isto, p-orém, não é, penso eu, motivo para que, 'apezar dos• 
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sulcos que tão profundamente separam agora -esta Camara, não 
haja meios de tratarmo-nos reciprocamente sinão como inimigos, 
como adversari•os ferr•enhos, que realmente não somos. 

Assim, pois, quer m-e parecer que no mom·ento ·em que nos a{)ha. 
mos, é licito a nós, ·que. sustentamos -o ·ad.iamento, o direito d-e apre-
sentar um p.rojeoto ·de lei, que ·irn á Commissálo d·e Constituição, Le-
gisl-ação e Justiça? .com-missão, cuja opinião está manifestada na-
quelle parecer; não -comprehendo por que razão a honrada maio-
ria nega-nos -o di·reito d·e fazer entrar em discussão conjunctamen-
te com o projectó o voto em separado,_ que representa <~ pensamen-
to da minoria da Com-missão. 

O .SR. VERGNE DE, AnREu - Confessa quJ é uma inf.racção do Re-
gimento . 

0 SR. ALCINDO GUANABARA - Não confesso tal. 
O Sn. J!:Rrco CoELHO diz ·que o •Sr. Alci-ndo Guana•bara accusa 

a maio-ria da c:>mmissão de querer impedir -que a minoria , trou-
xesse perante a Camara sua opinião, conjunctamente -com o pa-
recer d·a maioria; m.as, não é .propriamente disso que se trata, 
porque o voto da m~noria oon-clue por um projecto de adiamento, 
ma~eria ·que não tem a menor ·co•nnexid•ade -com o project.o do 
Sr. Brido. 

Vai dE>monstrar por absurdo que -o argumento ·do Sr. P,..lci•ndo 
não -proced·é. O R egimento dispõe terminantemente que os pro-
jectos de adiamento das sessões leg-isl-ativas devem conter cinco 
assignatu-ras; qual-quer que seja sua origem. Do mesmo modo, a 
Constituição -exige que o proj ecto de r evisão constitucional seja 
ássignado pelo terço da Cam.ara. Sendo assim, figura ·o orador a 
seguinte hypothese -por absur-da. 

Supponha-se que a minoria da commissão, a proposito do pa-
rec.er relativo ao ·proj-ecto do Sr. Bricio, formulava um projecto 
de revisão constitucional, sem obedecer á exig.encia do , terço de 
assigna.turas. . . .Seria impossível! (Muito bem.) 

Do mesmo modo, pois, a minoria não podia .formular o pro-
jecto de adiamento da sessão, uma vez que o •Regimento dete r-
mina que ess-e projecto contenha cinco assignaturas. 

O factG ·de 1892, a que alludio o Sr. Alcindo, de haver a Ca-
m.ara enxerta:do a rupprovação dos actos . de 10 de abril em um pro-
jecto -de amnistia vindo do Senad-o, deu-se com o pr-otesto do 
orádor. 



Era tão g1;wnde a irregularidade, 'llUe o Senado separou-os. 
Protestando· contra o proj·ecto da minoria da commissão, o- o-rador 
:mostra-se cooherente. (Muito bem.) 

O SR . 'FIRANÇA CARVALHO (p ela o1·àem) diz que o Regi-
mento é -claro e preceitúa ·que cada membro -da üamara pôde apre-
·sentar emendas, h-avendo, porém, -e;cepção, ·quando se trata de 
adiamento das sessões, caso em que se fazem :precisas dnco as-
·signaturas, -não sendo feita disposição .applicav-el ao voto em se-
-parrudo .pa.ra o qual não ha limitação. 

Si a maioria da commissãJo julgou nãJo poder decretar o sitio 
com as immuni·dades .parlamentar-es, entendeu logicamente cogi-
tar .do adiamento, consi-d-erando-o um ·corollario do primeiro. 

_Considera os ·do'is ·assumptos inteiramente diversos; po-rquanto 
·um trata · -da reforma constitucional e ·o outro -encerra uma _ques-
tão r-egim-ental, funcção privativa •do Co•ngr-esso Nacion al. 

O •SR . ARTHUR RIOS (pela onlem) - ·sr. presidente, estou 
h-abituado -a respeitar e . a acatar as ·decisões -da mesa, mas não 
posso ·d-eixar •de lamentar que V. -Ex . tivesse declinad-o das attri-
buições que •o Regimento lhe impõe. 

O Regimento é tão -claro -que os seus artigos não precisam 
•de interpr-etação, mas só -de ·execuçã,o. 

1Sabem V. Ex . e a •Caro-ara que o Regimento compõe-se ·de ca-
pítul-os formando regras a seguir nos :trabalhos affectos á Ca-
maDa; sabe V. Ex. que, como ·excepção, existem apenas algwns 
-capitule-s para assumpto especiaLíssimo. 

Assim, V. ·Ex. encontrará um sobre sessões secretas, no •qual 
se vê que as regras para as sessões ordinaria -e .publicas são modi-
fi-crudas, sem •que •a Camara -possa enxel'gar ·nesta modificação of-
J)ensa do Regimento. 

Nas mesmas ci-rcumstancias existe no Regimento um capitulo 
e_speciàJl p·ara qu.an&o se trata de -pro-rogações. 

Affoectar á Camara -questões que se ·levai].tam do ·cump-rimento 
-exacto do Regimento é ·crear -castellos ·que não podem exist1r. 

O honrado rep.r es·ent:linte da Capital Fed·eral, cujo talento r-es-
}>eito, talento de -que •S. Ex. tem •dado muitas provas, em falta de 
argumentos val-i-osos .a apl'esentar, valeu-s-e do sentimentalismo 
extemporaneo, sem cabimento, -e viu no protesto da minoria um 
-desejo de tol-her a liber-dad-e da min-oria. -

Este argumen-to não tem valor (apoi:ad-os ), ·con:liorme vou 
Jlrovar. Em primeiro 1-ogar, quando o R egimento., por pr-evidencia, 
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estabeleceu que todas as ·commissões deveriam ser comjl(}stas de 
numero ímpar ·de ·deputados foi par·a ·impedir a difficuldade do 
empate nas ·deliberações .das mesmas commissões, estabelecendo 
C(}m isso o principio de que a minoria das ·comm1ssões não consti-
-tue commissão e que •nos pareceres as minorias podem ter v-oto em 
separado, mas este Yoto .não pôde fa.zer obra. como voto d.a mesma 
commissão. 

Em segundo logar, no proprio Reg.imento, que o ·illustre depu-
·tado apreciou e que parece conhecer a ·fundo, encontraria a mi-
noria d.a •comp1•issão meio ·de .faz·e·r com que a sua· opinião ·não 
fosse ahafada. 

Sou contrario ao adiamento e hei d.e empregar to•dos os meios, 
hei de empenhar to·da a força p.ara que elle não se realize. (Apoia-
dos.) 

Eu, que sou adversario firme e inabalavel dessa medida, que 
considero inopportu•na e mesmo impatriotica, embora respeitando-
a opinião ·dos que a ·d·efendem, .S·r. Presidente, tiv·e a lealdade de 
.suggerir ao illustr·e d·eputado um modo de trazer a questã<J do .adia-
mento .ao ·parlamento, ·conjun-ctamente com o projccto que proroga 
o estado d·e ·sitio; mas não sei porque , o honrado ·deputado, tão 
inteiligente e amestrado .nas luctas parlamentares, desprezou a 
minha advertencia ou co•nselho sobr·e o assumpto. 

Lembrei a S. Ex . . que a minoria da Commissão poderia, con-
.siderando como justificativo do seu voto em separado, r eiativa-
mente sómente ao projecto, f.aHar <da ·necessi-dad·e do adiamento, 
mas não propol-o, porque lhe faltava numero regulamentar para 
poder fazel-o. 

Lembrei um meio com que o Ulustre deputado, ·defensor extre-
mado d·essa med·ida, poderia fazer vir a questão em debate con-
junctamente com o proj.ecto. 

ü art. 54 do Regimento, fa;cultando ·aos membros da Ca-
mara assistir •ás reu'lliões e offerecer ·emendas, lembrei a S. Ex. 
que a minoria podia supprir a ·d·eficiencia do numero offerecendo 
uma ·emenda assi-gnada por 20, 30, 50 , 100 deputados ... (Apoia-
dos .) 

Assim a questão viria a debate, s·em perda de tempo e ·in-
fracção do Regimento. 

Sr. Presid·ente, "O Regimento é daro em relação á p1.ateria; e, 
quanto ao offerecimento de projectos, não determina numero d~ 
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assignatur·as, -por.que esses podem ser apresentados · por qualquer 
deputado i•ndividullllmente; mas, em relação ao adiamento esta-
tuiu ella que tal projecto não póde ser acceito sem ·Contar dnêo 
assignaturas . 

Ora, não consi·dero .que em uma comm'issão, por mais -dis-
tinctos que sejam o.s seus membros, seja qu·alquer -delles superior 
a cada membro da Cama;ra . 

Os direitos e os deveres são os mesmos. A ·com missão es-
tuda sómente o assumpto commetüdo ao .seu exame, tem de a.pre-
senta.T pareceres ·e relatorios, que são depois sujeitos á approvação 
da Ca;ma.ra. 

Ora, si é ·essa a unica funcção da commissã:o, ·como é que diz 
S . Ex. que a minoria sente-se abafad-a por que não pó de ferir o 
Regime nto? 

Então proponha .S. Ex . a reforma deste. 
O nobre ·deputado ai·nda -trouxe em defesa ·de sua opinião, sus-

tentando a mifroria da commissão, um aresto ·de sessão .passada. 
Sr. Presidente, um aresto não póde destruir a lei •e si houver 

ar.esto elle é vicioso, é falso; ·e o aresto que a Camara lavrar 
·actualm·ente ha de destruir lliquelle e levar a Camara ao bom ca-
minho. 

0 SR. AUGUSTO MOKTENEGRO - E O RegimeJJ.tO foi mudado. 
O 'SR. ARTHUR Rros - Supponho ter justificado sufficiente-

mente a minha opinião sobre o assumpto: Não quero alongar o 
debate. A .Camara cO'nhece perfeitamente a disposição do art. 97; 
a Camara conhece .que as ·disposições ·desse artigo .estabel0ce111 
doutri•na ·especial, exclusiva, ·em relação .ao assumpto que tam-
bem é especial. 

As disposições ·do art. 160 citadas pelo nobre deputado ·e crea-
das como ·uma reg.ra de funccionamento para todas as mater.ias, 
r.ood·em fun·cciona.r em todas ellas, · menos naquella.s para •as ·qua% o 
R egimento estabeleceu regras especiaes. (M1~ito bern.) 

' Q &R. NILO PEÇANHA não sabe o que primeiro ·deva extra-
nhar, si a renuncia que fazia a Camara ·dos seus precedentes, que 
·constituem o diveito parlamentar, si a intoleranda com que a 
maioria quer castigar a li-berdade d·os que a ·ella se oppõem. 

Lamenta que se ·estej-a antecipando o debate e prejulgando as-
sumpto de tanta magnit:ude, ·como é o· adiamento das s·essões do 
Congresso. Protesta contra o qualific•ativo de - anti-pllltriotico~ 
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que o no·bre deputado A. Rios emprestou 'I!JO procedimento dos re-
presentantes, ·que não comprehend·em a funcção do Poder· Legi:slati-
vo· na conveniencia do estado de sitio. 

Acha que essa •extrema lll1edi·da política suspende todas as ga-
rantias constitucionaJes (apoiados;) aJcha odioso que o parlamento 
decreta'lldo a <Ooacção para oQ povo, .para a imprensa, se queira be-
neficiar <:om um priviJ.egio, collocando-se ·acima da lei. 

A immun.idade .parlamentar é uma ficção que, dado o ·estado de 
sitio, não r·esiste á crirtica •e á doutri·na constitudonal d·os povos 
·cultos. O. deputado não é irrespo·usavel ·n•em é ·sagrado quando a 
Nação tem de soffrer ·todos QS rigores do i nterregno constitucional, 
e os cidadãos todos os vexames das leis de ·e:Jécepção. (Apar-tes e 
apoiaão·s.) 

I·sto é que não é d·emocratico, nem é decente . (A par-fies m~nw-

1·osos.) 
P ens·a que o historiad.or .amanhã não poder á estrubelecer diffe-

rença en.tre os actos inspirados pelo •receio, dos actos dictrudos pelo 
patriotismo. 

Não ·comprehende Congr.esso s·em in•dependencia de tribuna, e 
tal independ·encia é incompativel com o •estado de sitio. Finalmente, 
pensa que é irrisorio que a OaJmara tranque o direit o ela minoria, 
respeitavel ·e intangi·vel no s eio da Commissão de Justiça. (Apoia-
dos, não apoiados.) 

O SR. F-RANCISCO GLitCERIO - Sr. Preside'llte, não ven·ho 
propriamente oppôr-me ás opiniões emittidas pe1o nobre deputado 
do Distrioto F·ederal ·em relação á ·dispo:sição r.egimental, pois que 
magistralmen te o fez já o nobr.e deputado pelo Rio d·e Janeiro. 

Pareoe-me que não ha duvida nenhuma acerca da impossi·bi-
lidade de ser o voto em separad<> recebido com ü proj.ecto . ( Apoia-
dos e não apoiados.) 

V•enho apenas •fazer a lgumas observações de or·dem, de accôr-
do com a missão ·que me cumpre cl'ésemp·enhar algumas vez·eR junto 
dos amigos potiticos desta Camara; venho dizer, Sr. Pr·esid•ente, 
que bem desconfiava que o debate relativo ao adiamento s·er.ia uma 
bomba explosiva ·atirada no seio d.e uma Camara reunida e domi·-
nada ·do espírito patriotico de concorrer com seus -esfor ços e sa-
crifi.cios para que a ordem publiêa se r estabe1ecess·e com o .éoncur-

• so 'siínultaneo, constitucional .e indispensavel dos dous poder.P.s po-
litioos da 'uniã.o. (Apoiad.os ·gemes. ) . . 
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O SR. ARTHUR RIOs - E o projecto n . 9 é a prova disto. 
O .SR. FRANCISco <GucERIO - Não .posso e nem desejo faltar s.i-

.quer ao minimo respeito que devo aos nobres deputados que pen-
sam ·de mod·o differ.ente. (Apoiados geraes .) 

Votando pelo adirunento, elles respondem perante seus conci-
dadãos € seus eleito·res (apoiados); votando contra o adiamento, 
nós temos do mesmo modo a m esma responsabilidade d eante dos 
n·ossos cond·dadãos e dos nossos eleitores. 

A posição é i·gual. (Apoiados e não apoiados.) 
0 SR. BELISARIO DE :SOUZA - Peço a ·palavra. 

0 ·SR. FRANCISCO GLICERIO - Não que.ro ·dizer que seja impa-
. triotico ·este ou aque!J.e procedimento. 

Vou, porém, rev.elar o meu sentimento em r .elação a este assum-
pto; .primeiramente, refiro-me á illustre minoria da CommissãQ de 
Justiça, que se compõe ·de distin·ct•os ami·gos e do illustre r elator: o 
honrado Zeade1· da bancada fluminense. 

Ainda não comprehendi, Sr. Presidente, o que tem em vista a 
commissão e o que teem em v ista os nobres deputados partidarios 
do adiamento. 

Porq.ue se pretende, porque se tem em vista jungir o adia-
mento á prorogação ·dO estado de •sitio? 

Para que este proposito deliberado de fazer dep 2nder uma 
causa de <m tra? 

0 SR. FRANCISCO BELISARIO - A di•scussão é connexa, no mo-
do de interpretar as immunid.ades parlamentares. 

0 SR. FRANCISCO GLICERIO - Porque •então OS nobres ·deputados 
não apresentaram directamente á Ca.mara um p.roj ecto propondo o 
adi•amento .das sessões? 

Ullr SR. DEPUTADO - Porque já tinha si·do apresentado um pe-
lo Sr. Brici-o Filho. 

0 SR. FRANCISCO GLICERIO - 0 Sr. Brici.o Filho apresentou. 
com a minha e ass,jgna:tura de outros amigos, um projecto relativo 
á promgação d·o siti-o . 

0 SR. FRANCISCO BELISARIO - !Mas dispensando O ExecuUvo de 
a,presentar ao Leg-islativo contas dos actos p.raticax:l.os durante o .~s 

tadü d·e ·sitio; não ·era., portanto, tão exclusivamente r eferente ao 
estado de sitio, como á V. Ex. se affigura. 

O SR. ZAMA - O Ex.ecutivo .tem estado muito occupado. 
(Riso.) 



0 SR. FRANCISCO GLICERIO - 0 Pod-er E;x:ecutivo comparece 
nerante o Congresso deciara!D.do ·que ainda não lh:e foi possiv-el col-
ligir documentos ·n·ecessari·os para prestar conta dos seus actos em 
relação ao sHio d·ecretado pelo Gongr.esso e, p•osterio.rménte, por 
.en e ; quereriam •OIS nobres deputados que a Camara obrigasse o 
Poder E~ecutivo . .. 

O SR-., •FRANcisco BELISARIO - Não tratamos disso . (Trocam-
se rnuj,to·s outro-s apartes.) 

0 SR. FRANciSCO GLICERIO - 0 que é urgente é a prorog.ação 
do sitio, que finda a 30 do corrente; e os nobres deputados sabem 
quanto é inconveniente que o Poder E xecutivo venh:a encontrar-
s e: n.o interv.allo daquelle qu-e finda para {) outro que ha de v.ir; 
coHocar, porém, a prorogação do siti-o na d.ependencia do adi·amen-
to, é declarar ao ·Ex·ecutivo ·que tão cedo não tem a prorogação. ' 

Os SRS . F. BELISARIO E NILO PEÇANHA - V . Ex . está prejulgan-
do a questão. (Apa?·tes.) 

0 ISR. FRANCISCO ÜLICERIO - •Mas porque OS nobres ·deputados 
hão de faz.e.r -depend•er a pro.rogação do sitio do adiamento? 

0 .SR. FRANCISCO BELISARIO - V. Ex. é quem faz . 
O SR. ZA:tiiA - F açam -como ·eu; votem contra o -estado de si-

tio e o adiamento. 
0 SR. FRANCISCO GLICERIO - Porque esBa dependencia? P eço 

ainda uma vez desculpa a:o meu nobre amigo, relator da comniis-
são ; não estou emprestando a •S. Ex. nenhuma intenção de ma-
nobra. 

O 'SR. Em co CoELHO - A ' minoria da com missão? 
0 Sn. FRANCISCO GLICERIO - S.im, a minoria . 
. Estou .assignaLa.ndo o perigo que se me afigura haver . 
P<r-ecisamos dar a prorogação do estad-o d-e siti·o. Parte da 

commissão acha que o adiamento das ses·sões é ·consequencia do 
e&tado de sitio; outl'a parte ent-ende qu e não, o Congr-ess-o Nacio-
nal põ,d.e perfeitamente funccio·n.ar, salvas a:s immunidades parla-
mentares. 

1Sr. Presid·ent e, a.conselhando a Beparação desses d·ous proje-
ctos, entendo· que o projBoCto d-e .adiam-ento dev•e v.ir r·egularmente 
:;tosignad·o por ·cinco deputados, ser sujeito a apoiamento, af.im de 
ser pela C.amara di·scutido ruormal e regúlàrmente. 

·O :SR. Nu:o PEÇANHA - Não comprehendemos ü projectó de 
sitio :sem o adiamento . 



O SR. FRANCisco GLICERIO - Queremos prorogar o sitio; por-
que, pois, os nobres deputados hão -de impedir •essa prorogação e col~ 
loc.ar o Poder Executi.vo da União na ·contingenda de violar a 
Constituição? 

O Sn. NILO PEÇANHA Não somos nós. 
O SR. 'ZAl\fA - Não tenham susto, porque o marechal não faz 

i-sso; faço-lhe justiça. 
0 rSR. FRANCISCO GLICERIO - Volto ao ponto de onde havia 

partid-o. Acho que os nob.res d-eputados devem r-eflectir ·e a-credi-
to que n enhum accôrdo se póde propôr neste assumpto sinão pu-
bl'icamente ( apoi;a.c~ors), para que se resalv-em n.os-sas responsa;b.ili-
oades e mesmo porque .o legi-slador deve deliberar publicamente. 

Eu achava que ·Os nobres deputados que preferem votar pelo 
adiamento das sessões devem arredar es-sa questão, lembrando-
se de que o estado de sitio finda a 30 do corrente. 

UM SR. DEPUTADO - Não ha nin.guem que negue o sitio. 
0 'SR. FRANCISCO GLICERIO - ISi neste ponto é accorde a Ca-

mara, porque prejudicar a .prorogação, trazendo a debate uma 
questão ardente, sobre a qual é difficil o ·accôrdo da Camara e qu-e 
póde talvez obter uma votação contraria? 

Nessas -condições, ponder-o aos nobres deputados ·que não de-
vem prejudicar a idéa principal, ·que é a prorogação, para preoc-
cuparem-se do adiamento -das sessões do Congresso . 

.Si os nobres .deputad.Qs, reconsid-erando os seus actos, já pra-
tf.cad.os, voltarem á. questão e s.epar.arem a prorogação ·do sitio d·o 
adi.a:mento das sessões, -con-co.r.rem para que o sitio se-ja jã decr.e-
tad.o, servi·ndo .assim ã justa ambição d·o Pod-er Executivo; e, em 
segundo logar, os nobres deputados evitam um choque vi·olento, de 
-consequencias fun·estas tal-vez, dentro de uma Camara tão bem dis-
posta para o serv.iço publico. 

O SR. AUGUSTO MON'l'ENrEGR{) (pela o1·àern) - ·Sr. Pre-
sidente, é n·ecessario que hoje mesmo a Camara delibere sobre a 
ma teria regimental que V. Ex. submetteu a debate, visto como 
j-ã deliberou que .amanhã -entraria ·em ordem do dia o pr-ojecto do 
Sr. Bricio. 

Y.ejo os ·Srs. -de putados com o Regiment-o nas mãos, jã fot el-
le bastante manuseado e ·interpretado; por conseguinte, .requeiro o 
encerramento -da di-scussão. 
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Consultada .a Camara. sobr·e o ·encerramento pedido pelo Sr . 
Augusto ·Montenegro, v-erifica..se ter-em v-otado a fav·or do -encerra-
mento -<58 e contra ·58 1Srs. deputados. 

O SR. PRES1IDENTE - Houve empate na v-otação do r.eque-
rimento d.e -encerramento. 

A .Qamara comprehende a urgencia da materia para ulümal-a. 
na sessão de hoj-e. 

Por is-so, -peço aos ·Srs . d-eputad-os que tenham de uzar da pa-
Iavra resumirem os seus di:scursos. 

O S-R. BELI•SARIO DE •SOUZA (pela onLern) defende uma 
regalia da Constituição, per.guntand.o até quando os deputados 
.eleitos pela Oamara para tomarem parte nos trabalhos de uma 
commissão -qual'quer pod-erão por uma mai-oria de um voto ser 5.uf-
1Joca,dos de tal fórma que não possam trazer á Oamara as suas 
op.iniões. 

Defend·e, ·p-ortanto, •O direito da minoria de apr.esent•ar o seu 
voto em separado, mostra a intima li·ga.ção que ha entr·e os dous 
a,ssumpto·s de •pror.o.gação do sitio e .a,dia,mento da Camara -e ter-
m:inla -esperando discutir-se o voto da minoria com todo o criterio 
que cara,cterisa a Camara. 

O SR. HERCULANO >DE FREIT.AJS - Sr . Presidente, a pro-
posit o de estad·o de sitio, a pr-oposito de 1a,dia.mento tem-se travado 
discussão, que tão sómente em volta dos artigos do Reg1menrto de-
vi-a correr. 

O JOOgimento da CamaTa ·estabelece regra,s par-a os trabalhos· 
das commissões, r-egrl!)s nas quaes está conti-da a disposição de que 
a minoria ·das •com•mi·ssões p·ode dar o seu voto em separado, co-
mo es·tá tambem estabeleci·do que cada deputado membro de com--
missão p,od.e assignar-se venci:do. 

O Regimento da Oamara estabelece tambem que cada depu-
tado tem o direito d-e assistLr ás discussões travadas no seio •das· 
commissões, tomar parte . nellas, apresentar suas idéa.s, apresentar 
emendas verbalmente ou por ·escripto. Estas são as regras gera~s. 

do RegimeJ!to. e pr.ecisamos vêr sórp.ente se ·essas r egras se appli-
cam no ca.s<;> v-ertente. 

E' só o que temos a ·fazer. 
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Ou ess-as regras se applicam a-o caso v·ertente e a minoria tem·. 
dir.eito d·e ap.r.esentàr •O seu voto, ou não se appli.cam, e neste ca-. 

· so não podil;l. apresental-.o. E' ·essa a questiiJo. (Apoiadios.) 
Applaud-o-me· de que · a IQamara concorde com o que tenho ex-

·pendido. 
O R eg.imento tratand·o em capitulo ·especi·al da pror-ogação do· 

Congresso ·e de seu adiamento estabelece r egPas para um e outro· 
·caso . 

.A!ssim, as regras sobre .o .adiam·ento são ·especiaes e diz·em que 
o projecto de adiam.ento só .põd.e ser .apresentado por cinco d-epu-
ta;dos ·e só póde s•er discutido dep·ois de approvad·O pela maioria 
dos d.eputados presentes. 

Ainda in ais, Sr . Presi·dente, o Regimento .exige que o proje-
cto de adiamento estabeleça o .dia fix-o e determi'llado em que se 
dev.e r euni·r -o Congresso, de fóPma que se preencham os quatro· 
mezes ·de sessão dentno ·d-o anuo . . 

Evid1entemente, deante da boa ré, embora para espíritos não 
habitu'ad•os ás lides jurí-dicas, esta parte do Regimento .estabelece 
regras restrictiva.s, e regras restrictival'! não pódem ser interpre-
tadas amplia'tiv.amente. 

Si o Regimento .d-et ermi'lla de um modo especi·al a respeito, é 
claro que dero-@a .as regras .geraes. 

Não ·ha ·outro modo de enc·arar a questão. 
Nãu temos que comprehender o motivo por que o nobre depu-

tado v.ota pelo adiamento, não temos que ,comprehender -o motivrr 
po-rque outros votam .-contra o e!?tado de siUo. Não é esta a occa-
sião opportuna. Aqui com a bôa fé de cada um, com a indepen-
dencia de tod.os -os .representante·s da Nação; .aqui -cada um de 
nós, com tod.o -o patri<otismo, ha de discutir as .materias e de resol-
vei-as conforme a sabedoria do Congres-so enten·der. 

tSr. Presidente, applaudo os vossos -escrupulas, não querenda 
assumi•r a respo.usaoilidade de r esolv-er o .assumpto, entregando-o· 
·ao criterio da Camar.a, que não póde ·absolutamente acceitar o vo-
t0 ·em ·separado da minoria da •commilssão. 

O Regimento faz -os projectos das oommissões independ-erem 
de -certa;s e determinadas condições; mas, pr-ojectos d·e oommis--
são são a ma'llifestação da maioria de seus membros e não a ma-
nifestação da minoria. (Apoiados.) 

A minori·a nã{) pód.e valer ma!is que um, dous, t r es ou qua-
tro deputados e quando um, dous, tres ou quatro deputados não 
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podem rupres.entar um proj.ecto a respeito do adi·amento, um, dous, 
tres ou quatro membros d·e commissão não ·podem apres®tar pw-
jecto a este resp ei to. (.A.poiadios.) . 

A Camara está sujeita ao cumprimento da lei; póde revogai-a, 
ma;s emquanto ena existir nã,o póde deixar .de obedecer-lhe. 

A Camara em sua sabedoria não póde deixar de votar no sen-
tido d e não ser d.iscutid.o o voto >8m sepa.rado, porque o Regimen-
to exige a as.s·ignatur.a de ci·nco deputados para esses projectos . 
(Apoiad:os,. ) 

Isto é •O que penso, ·convi.cto, na minha fê intima, Çle que in-
terpretei a verdade regimen.tal; não tenho, porém, a pretenção da 
infallibilidade do m eu modo de pens'ar. (Muito bem; muito bem.) 

O SR. Z.AIMA (p ela or·dem) - O avi·so de V. Ex. era escusa-
d·o para mim . Comprehendo mais do que ninguem que é nosso de-
ver não estarmos a d·esp·erdiçar tempo com questões que no fundo 
não passam de questões byzantinas. Está-se a discutir o que, 'Sr: 
President>8? .Si a opinião da minoria da commiss'1Lo deve ser ou 
não apreciada pela Camara.. 

Uwr SR. DEPUTAllO - Qua nd·o nã,o .affecte o Regimento. 
O SR. ZAMA - Apegam-se alguns .ao art. 97, que é o que tra-

ta dos projecto.s adiando as sessões da Camara: Entretanto, o no-
bre deputado .peLa Ba.hia ha bem pouco tempo mostrou que essa 
diJSp-osição do art. 97 podia ser supprida facilmente pelos membros 
da commiJSsão que qui2essem juntar assim um ou dous deputados 
que assignassem -o pr(}jecto . Por consequencia isso não tem valor. 

E depois, .sr. Presidente, nós nos devemos ].embrar que esta-
mos sob o ;regimen r epublic.amo ·e que elle estabelece, como con-
dição ·da sua vida, a mai:s .ampla discussã-o para todas as opiniões 
e que ·nesta casa não ha ninguem que não tenha direito de ser 
ouvido até .sobre questões insignificantes, quanto mais sobre ques-
tões de ·elevado inter.esse publi·oo, c-omo seja a decretação -do esta-
do de .sitio e o adiamento d.as sessões. 

Sr. Presidente, n este m(}mento me dirijo ao illustre ge·neral 
que commanda esta phalange. 

Onde póde o n(}bre general encontrar attritos nesta Camara, 
disposta a apoiar o governo, .a fornecer-lhe todos os meios? 

Nas idéas conjunctas do adiamento e do estado de sitio? 
M·as, primeiro nós temos de votar o e.5tado de sitio. 
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Si a opionião é que o estado de :sitio é indispensavel, o estado 
<de sitio passa. 

Si a opinião é que o adiamento não deve ser decretado, o 
;adiamento cae -e o -est8Jd-o de sitio continúa sem a menor incon-
veniiencia para a mrurcha governatiova. 

Para que, pois, havemos d-e estar perdendo tempo? 
E' ·do d-ecoro desta C8Jm8Jra, é do interesse do governo, é da 

b.onra da R epublica que ambas as opiniões -s ej-am larga e fra:nca-
mente discutidas deante da Nação, para que C8Jda um -de nós to-
·me a r esp·o-ns8Jbilid.ade do seu ·procedimento. 

S.i esta Camara, por uma votação, que espe·!"o não presenciar, 
resolv-er que o v-oto da min-oda não deve ser acceito, direi altó e 
bom som que esta Camara não comprehende o que é democracia, 
·nem o que é -Republica. (Apoiados e não apoiaão·s-) 

O 'S~. ERICO CoELHO - Quem não comprehende é V. :C:x. 
Ninguem mai·s p-edindo a palavra, é encerrada a discua·são. 

O SR. PR!IDSIDENi'I'E - A Camara tem de pronunciar-se so- . 
bre o seguinte: si a mater.ia do voto em separado offerecido p·ela 
minoria da Commissão de C-onstituição, Legislação e Jus-tiça de-
-ve ser discutida ·conjun-ctamente com a do projecto n . 7, de 1894, 
·que pr-oroga o est8Jdo de sitio até 31 de julho prox-imo vindouro, 
ou -si deve ser discutido tão sóm·ente o parecer que adopta o refe-
Tido projecto. 

Consultada, a Oamara decide que deve entrar unicamente em 
-discussão a materia do projecto n. 7, deste an-n-o. 

O SR . PRJESIDENTE - A C1l!mara resolveu que fosse dado Decis!W 
para -ordem d-o dia de amaonhã unicamente o parecer da maioria da da Camara 
Commissão de Corrstituição, L egislação e Jootiça, que adopta o 
]lrojecto n. 7, deste anno . E' esta a deliberação que a Mesa deve 
•cumpri:r. 





SESSÃO DE 29 DE JUNHO 

": .. i::~·-~--

O SR. LAMOUNI.ER GODOFREDO - Não vem discutir ·pro-
-priamente o •pr(}jecto d.e prorogação do ~stado de sitio, vem sõ-
metnte justi:f\icar o voto que dará -em materia tão .importante. 

O · ·projecto contém dous assumptos importantes: -em primeiro 
logar pror.ogar o estado0 de .sitio, salvando as ·i=unid.ades parla-
mentares de ·que tratam ·os arts. 19 e 20 da Constituição; ·em se-
:gun<lo logar concede ao Poder Executivo o prazo necessario para. 
:a aP'resentação ·d·e suas contas relativamente ás ·medidas tomadas 
durante o periodo ultimo por que passou a ·Patria . 

. Vem declarar a seu pa iz que ;votará contra o art. 1• do <proje-
·do. Não con•cede proro.gação ao estado d·e sitio. 

O Poder Executivo é o encarregado de manter a ordem pu-
bljca e si entendesse que o paiz preci;:;ava rde medidas excepcio-

·nae'S para o r estabeleoimen.to <l·a paz e gar·antia da estabilidade das 
instituições, ·elle devia ser o0 primeiro a usar de fmnqueza par~ 
-com o Congresso, sol-icitando essas medidas. 

Assim, porém, i!lão proced·eu; em sua ,mensagem aliás, es-
cri·pta com palavras brilhantes e dká mesmo· com -o maior tino 
-polític-o . . 

·.. Desde o momeii.t~ em que ésta· medirda não. foi· solidtada pelo 
,··t·t• .; .. 

Poder Ex-ecutivo e ·o Con-gresso· é .que vem offerecel-a de motu 
]lropri-o, ter-·se-ha qu·e ítodos ·os actos rd·o Poder -Executivo, durante· 

1,• ài1c. do 
projecto 7 
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a prorogação .do estado de sitio, ficarão sob a responsabil-idade 
ex·clusiva <lo <Congresso. 

Como co•nsentir que este ·paiz continue sob a ·pressão do terror. 
si,. depois de finda a r evolta no porto do Rio de Janei-ro, o go-
verno a,nnunciou a terminação da lucta fr-atidda ·que enluwu por-
sete longos mezes o céo da ·Patria? Gomo conceder ·essa pro.rogação 
de -estado de sitio, si o Po-d·er ·Ex~cutivo ·em sua mensagem declara. 
que daqueHa revolta restam apenas uns resquícios nos ·extremos-
do territorio da União? 

Concorda que se prorogue o estado de s-itio n esses logares 
otnde a revolta .ainda arrasta o final de sua existencia, mas para. 
a Capital Federal, onde a paz está ·estabelecida -e a rev-olta suf-
f.ocada, como brasilei·ro, como repub]i.oano, o orador não póde votar 
por semelh-ante pro rogação . 

.Concorda, repete, que se conceda o estado de sitio para os 
logares on-de continúa a revolta, anas por fórma a lguma concor-
dará com a m-edida odiosa contida no a.rt. 1•, relwUva aos ar-
tigos 19 .e 20 da Constituição. 

Em materia d-e immunidades parlamentares, o orador é um 
v.encido ·e não Úm convencido. 

Quando se tr·atou pela primeira vez do esta,do de sitio, o ora-
dor teve occasião de dedara,r sol-emnemente a sua opinião fran-
camente; ·entende que a immunidade parlamentar inh-erente ao 
mandato .poliüco que se recebe das mãos ·populares, ·não póde 
abramger medidas excepcionaes que alcance o esta:do de sitio. 

A um ruparte convidando-o a votar ·pelo adiamento, o orador 
•r.esponde que votará contra o adiamento, como contra o estado 
de sitio. Na quadr.a actual o adiamento ·do Congr·esso •equivale a 
um sulicidio moral. tNão comprehende como os amigos do go-
verno são os primeiros a propor essa medida. 

V·otando por esta maneira, é razoavel; ·vota pelo :art. 2• do 
projecto, em que se concede ao Poder Ex·ecutivo o prazo necessa-
rio para a apresentação de suas contas. 

Demnte da anarchia níental •que reina em todo o ·paiz, dea,nte 
dos muitos tnabalhoos de que foi i:nsuffici·ente para a apresentação 
cutivo, entende que o tempo foi insuffidente para a apresentação 
·dessas contas; vota, .pois, pela concessão do prazo estabeleci·do 
pelo projectoJ mas tambem ent:ende que esse prazo deve ser fi-
xado, e é nesse sentido qu mand.ará 'Opportunamente á Mes·a um~>. 

emenda como conclusão das suas observações. 
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O SR. HERCULANO DE FREI'DAS ( mov·im.etno de attenção) 
S-r. presidente, não sendo forte nos assu.mptos bí-blicos, temo 

não ter a re!icida:de de sahh- incolume da cova -dos -leões, temo qua, 
novo nesta ca•sa, sem a autori:dade moral que o temp·o e a expe-
.riencia concedem áquelles_ que a Ca;mal'a costuma ouvir com at-
tenção, eu pos~a, longe de trazer esclarecimentos ao debate, longe 
d-e conseguir par.a a causa que defendo elementos de f-orça e de 
:v;ictoria, . ao .. contrario, enfraquecei-a, diminuindo-lhe o prestigio. 

Temo não poder sahir incolu!lle da cova dos leões! 
Mas não importa! 
De certo não havia maior .fé, de certo não havia maior des-

prendimemto, ·de certo não hav-ia maior -preoocupação deante de 
um problema moral ou religioso, da parte da prophetica figura, 
d·e .que ha neste momento da parte de quem se ·debate, menos 
pelos ·pontos ger.aes do projecto do que pela salvação dos pr-incí-
pios constitucionaes, que esta Cama-ra ' esqueceu e que precisa;ro 
fi-car agora salvos pelo €sforço de uma justa reivindi•cação. 

O SR. MoREIRA DA SILVA - Ainda bem que confessa. 
0 SR. HERCULAHO DE FREITAS -" 0 nobre deputado conhece-me 

e sabe ·que costume sempre ·confessar o -que julgo s·e·r ver&rude. 
Sr. presid-ente, um dos signatarios do projecto aqui apre-

sentado pelo meu illustre collega, deputado pelo Pará, o Sr . Br'ido 
Filho, julgo-o necessario, julgo-o. imprescindível, tal como eUe ~e 
acha submettido á conside.ração ·da Camara, no seu ·fundo -e na 
sua fórn'la. 

Em verdade a mensagem presi-den•cial -e publicações posterio-
res deram como qnasi termina;da a r -evolta que •agitou o paiz. 

E' v-erdade que Q propri-o chefe de poÜci.a do Estado do Rio 
Grande -do Sul, em circular -que eHpalhou pelas suas autoridades, 
declarou terminado o movimento revo1ucionario n·aquelJ.e .Estado, 
restando tão sómenete hordas ·de ·brurtdidos vagueando aqui e alli, 
e ·ás qua;es energi-ca repressão ha de anni·quHlar. 

M-as, é verdade tambem que, ·si na ordem material -está, na 
linguagem •do governo, termina-da a revolta, ruinda os -estremeci-
mentos resultantes de·sse mov-imento agita!ll o -espír-ito nacional e 
suas consequencias actuam, especi-almente •nos 1-ogares até pouco 
theatro -da· guerra. (Muito bem.) 

E não é só isso: esse movimento creou responsa:bilidad·es; 
nestas ha autores e cumplices, e é necessario .que, sem as garan-
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Uas communs de liberdade, consag.raldas pelo nQsso regimen e 
.pel-as nossas leis, se possam descobrir esses autores e cumplicesJ 
,para apurar seus crimes de ll!coordo ·com a lei. 

0 SR. ÉRICO COELHO - Mas IJlão punH-os . 
0 SR. HERCUL.A:O DE FREITAS ·- 0 meu illustr.e ·amigo •h•a de 

iazer-me Q favor de não concluir aquil.lo que eu •não disse. 
Essa questão discutir·ei d·epois. 
Por agora pergunto: •P?-r .que .não conceder o esta;do d·e sitiQ 

ao Poder Executivo, quand-o todos nós sentimos que é necessario 
tirar a Nação dessa agibação perman.ente ·e continua em que ella 
-tem, por assim ·dizer, estado, desde o inicio tla Republica? 

Pois todos .não comprehendemos, a Nação i.nteira .não sente, 
-cada espirito não tem na sua convicção intima ·o pensamento de 
que é .necessario entrarmos quanto antes em um regimen de paz, 
·de · -segurança ·e d-e ordem, - de ord·em material nas ruas ·e de 
·ordem mo·ral nos espiritos? 

:E •não s·abemos todos que para isso é mister ter-se a precisa 
energia, o vigor -in·dispensav·el ?! 

O Congresso Naciona;l, ele'ito nb momento ·em .que perigavam 
a paz publica e a estabilidade das instituições, não •poderá deixar 
de levar ao Poder Executivo o auxilio ·da sua autoridald·e moral, 
o auxilio -do seu prestigio, afim de ·dar-lhe ainda mais força para 
o cumprimento do seu -dever, isto é, a repressão da revolta e a 
pêsquiza d·as respon-sabilidades consequentes . 

. Não •cumpririamo·s •bem nosso dever, si impedis·s·eJIDos que uma 
ou outra culpa, até agora não apurada, se averiguas-se; si im-
pedissemos o governo de ·iruquiri-r, fóra das ga·raJnti.as normaes das 
leis do processo, quaes os ci-dadãos culpados do movimento sedi-
cioso e chaJIDal-os a julgame.nto. 

0 SR. VALLADARES - Não a;poi·ado. 
0 SR. H ERCULAN O DE FREITAS - Pergunto a que V. Ex. dá O 

não apoiado. 
0 SR. V ALLADARES d·á um aparte. 
0 ~R. HERCULANO DE FREITAS - Ach-o que O nobre deputado 

iJor Minas Geraes não tem razão: si as leis communs -do processQ 
iilliiedem . essa averiguação na d•e-scoberta de taes responsabilida-
d·eS, como não suspen-der as garantias que ·ellas consagram para 
épocas .normaes? . 

O momento exige ·ai•nda a-ctos incompativeis com semelhante~ 
:garantias. E' preciso suspendel-as, portanto. 



Não tenho, porém,. em vista especialm ente justificar a neces-
sidade do estado de sitio, que sei apoiado pela quasi unanimidade 
dos membros da Ca.mara. 

Quasi todos os deputados aqui presentes, eleitos em pBriodo 
dolonso -de agitações em torno ·da Republioca, das suas institui-
ções e do patriotioo governo que a diri·ge e defende com tanta 
energia e valor; todos esses representantes ·da •nação, nes.te mo-
mento importantíssimo da nossa historia, sentem que é necessa-
rio acabar com o período r evolucionaria ·e ·dar ao Poder Executiv:o;· 
que tão ·bein ha cumpri-do s·eus d·everes, as armas necessarias pal'a 
completar essa defesa, anniquillando os ultimas revolucionarias. 

Por isso meu intuito capital não é justifi.car o projecto de 
prorogação do estado de sitio. 

Vej.o-o approvado por grande ma:ior.ia da C:::.mara. 
O ·SR. ZAMA - Quem sabe isso? . .. 
0 SR. HERCULANO DE FREITAS - Conheço a manifestação das 

opiniões e e posso assegurar ao nobre deputado que assim succe·-
derá. 

E po.r is·so, dizia., venho á tribuna não para discutir prop-ria-
mente o projecto no seu todo, mas sim um ponto que tenho visto 
controvertido, si bem que julgue vi'ctoriosa a opinião que ,sus-
tento. 

Refiro-me, Sr. Presidente, á parte do artigo do projecto qi.ie 
declara salvas a1:1 immunidades consign·adas nos arts. 19 e 20 da 
Co·nstituição. 

Tenho vi•sto fazer-se em volta dessa dtsposição uma propa-
~anda menos patriotica (consintam que diga assim)' sinão me-
nos criteriosa (1perdõ·em-me ainda a •expressão); propaganda ten - · 
dente a. cÓllocar o Congresso Na.cio.n:al mal visto perante a. opi-
nião, como .si elle .arrancasse das leis faculdades e garantias ex-
traord·inari.as para si , deixand-o .a N~ção sem ellas! · 

Quando, Sr. Preúde·nte, s.e levanta tal propaganda contra um 
dos poderes em que se manifesta .e em que reside a soberania na-
cional, é preciso que ten·hamos todo o cuidado, que nos p.reoccupe-
mos . formalmente em annulla.r-lhe os erros r.esultantes e os effei -
tos perniciosos. 

Que são immunidades parl·amentares? Que são as prerogati-
vas de que gozam os p·arlamentos? Acaso são odiosos privilegias 
pessoaes do.s deputados? Não, de modo algum. São sim prerogatl-
vas inherentes a um dos pod.eres soberanos da Nação. 

4 
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O SR. VERG:NE DE ABREU - E de que não podem dispensar-s e 
em ckcumstancia alguma. 

0 SR. HERCULANO DE FREITAS Vir ã tribuna popular da im-
prensa ou ã ·do Congresso alleg.ar que este faz uma excepção, de-
cretando para si immunidades incompatíveis com o nosso codi-
go fundamental, é faz·er uma propaganda inverídica, anti-patrioti-
ca, m·enos criteriosa ... 

!Como, ·Sr. Pres·idente, se conseguiram e se vi•eram concreti-
sar nos codi.gos fund.amentaes dos paizes cultos as immunidades 
dos representantes da Nação? 

•Como, sinão através das lucta.s mais eloquentes pela liber·dade 
política dos povos, que as tornaram, longe de odiosos privile-
gias antes uma conqui·sta para a efficaz defesa dos i·nteresses po. 
pulares, conqui·sta do esp·irito liberal d.a nossa civilis·ação, que 
consagrou tão largo terreno ã immunid:ade dos parlamentos quan-
tc em liberdades praticas as nações avançaram . ( Muit;o bem. ) 

O SR. V .ALLADARES dã um· .aparte. 
O SR. F,[ERCULANO DE FnEI'l.'AS - Não contesto aos nobres depu-

tados que assim se dissesse. Poder-se-ia ter dito o anno passado; 
pod·er·~se- ~a ter di•to este anno; poder-se-ã dizer no a:nno que vem, 
até ao fim do seculo; mas, isso dito uma vez, duas, repetido dez, 
não ha de ·contestar o fundamento de uma verdade que é parte 
das conquistas dos povos modernos e civiJ.isados. (Apartes.) 

·Sr. Presid·ente, privilegio oãioso, excepção, fi c<;ão can·uncho-
sa e bo~orenta, tudo isso jã se disse sobre a immunidade parla-
:oentar , que é u,ma das prerogativas dos parlamentos consagradas 
pelo regimen r epr.esentativo. 

Esses mesmos que .assim dizem pela imprensa, ou •que o di-
zem aqui no seio do Congres·so, são os que se levantam e pregam 
o adiamento da sessão parlamentar, por julgarem que o Congres-
so não pó de funccionar sem imm uni-dades ! ! 

0 SR. BELISAIUO DE ·SoUZA - 0 Sr. Eri co Coelho não quer O 
adiamento. 

0 1SR. HERCULANO DE FREI'rAS - ·Hei de chegar âs doutrinas do 
meu illustre amigo, que em parte concorda com o humilde orádor 
que se dirige ã Camara e em parte com V . Ex.; doutrina que sal-
va as immunidad·es do ar.t. 19, exceptuando as do art. 20; h ei 
de chegar ã opinião ·do meu illustre amigo e correligionar.io, .cuja 
energia de convicção, cujo talento estou acostumado a acatar des-
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de muito; hei de chea.gr lá, s i o illustr e depu tado qu e m e inter-
rompeu, nome admiravelmente sympat hico a meu espírito, ti-ver 
a generosidade de não procurar por seus apartes faz er qu a outros, 
re-spondendo, interrompam as minhas palavras. 

Antes, porém, é preciso que se saiba, que ·se ·diga ao paiz, 
que immunidad : s parlamEntares são prerogativas do Poder L e-
gislativo que é manifestação da soberania naci-onal, como um dos 
poderes harmonicos e inde-pendentes, que a nossa Constituição r e-
conhece no art. 15. 

E' preciso ir de encontro a essa propaganda, que quer collo-
car odioso aos olhos do pubHco o Cong.res.so, que def·ende as suas 
prerogati-vas, para melhor e com mais ind-ependencia poder defeJJ.-
der os interesses do povo brazileiro. (ApoiaclJJ•s. Muito _bern,. ) 

Dizia, quando me deu aparte o illustre deputado fluminens e : 
o que é extranhavel, o que -é interessante é que os m esmos qu e 
acham as immunidades parlamentares ficções carunchosas e odio-
sas excepções, s 3jam os que pedem o adiamento do Congresso, por 
entenderem que elle nã o pôde funccionar sem immunidades!! De 

onaneira que elles proprios a-cham as immunid:ades essenciaes á 
Existencia do Pod-er Leg-islativ-o, . e entretanto, as chamam de fi-
cções carunchosas e excepções odiosas! ! 

.Q SR. BELISARIO DE SOUZA - Estiá argumentando muito · bem 
contra o Sr. E rico Coelho; cont ra mim, não. 

0 SR. HERCULA.J.'\'0 DI~ FREITAS - 0 nobre deputado pelo Rio 
de Janeiro não está .sendo generoso . .. 

O SR. BELISARIO DE SouzA- Estou ouvindo V. Ex. com muito 
prazer . 

0 SR. HERCULANO DE FREI'!' AS - ... não está sendo gen eroso pa-
ra commigo, provocando assim com· interrupções um collega e um 
companheiro, que me ouve e attende com a i-ndisp ensavel be-· 
nevolencia. 

Continuando, é bom que fique assentado desde j>á que os par-
ti.darios contrarias á opinião que me acho sustentando, como o il-
!ustre deputado pelo Rio de Janeiro, S-r . Nilo Peçanha, dizem ao 
Congresso o seguinte, par~a o· qu·e chamo a attenção dos :srs. re-
presentantes: 

o deputado não é irresponsavel nem sagr.ado, quando a naÇão ' 
soffre os· 1·igores ào interre!}n,o oanstitucional. 

Esta phrase é do Sr. Ni-lo Peçanha. 
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__ Par_a S._ Ex .. ha interregno constitucional em nósso paiz, quan-· 
do estão de pé os po-deres constituídos e legítimos da nação! 

O SR. NILO PEÇANHA - Não -desejo interromper a V. Ex., mas · 
hei de discutir a doutriná do interregno constitucional. 

0 SR. HERCULANO DE FREITAS - Si provar essa nüvidade, h ei 
de dar o privi-legio de invenção ao nobre deputado. 

O SR. NILO PEÇANHA - Talvez não seja minha a invenção. 
0 SR.. HERCULANO DE FREITAS - Que é interregno constitucio-

nal? 
E' o ' desapparecimento da Constituição po.r algum tempo, é a 

dictadura. 
E '· isto o que prega e sustenta o nobre deputad-o? 
Ou S . 'Ex. não viu ó resumo do seu discurso, e não é respon-

savel pela phra.se; 'OU IS. Ex. é responsavel p-ela phrase que ci-
tei, e em taes cond.ições sustenta perante o Congresso Nacio-nal 
o absurdo do desappareciment o da Constitiução por algum tempo, 
em virtude do estado de sitio, que a Constituição regula. 

O SR. NILO PEÇANHA - Na op.iiiião de V. Ex. 
0 SR. HERCULANO DE FREITAS - Estou procurando argumentar 0 

com bo.a fé, e tudo quanto possa contribuir para esclarecer os meus 
·argumentos a Cam.ara ha d·e acceitar bem. 

Queremo-s, todos nós, eu e o nobre deputado, os que susten~ 

tam uma cousa e os que sustentam outra; queremos todos que 
haja uma solução ' pa:tri-o-tica e utH á Republica. (A_poiados.) 

O SR: NILO PEÇANHA - Com tólerancia. 
0 SR. H ERCULA NO DE FREITAS - Com tolerancia sim, e COStU-

mo mantel~a, e não faço outra cousa, mesmo quan-do protesto con-
tra uma maneira de discutir que reputo inconveniente, rriesmo 
quando _ tenho necess-idad-e, como ag<>-ra, de justificar uma ver da~ 
de que não póde ser obscura aos olhos menos experimentados na 
leitura das leis. 

-Com tolerancia faço o meu pr-otesto, justificando s er-em as im-
munid.ades que a lei dá ao parlamento prerogativãs de um dos 
poderes soberanos da Nação e 1 não privilegios lndividu:aes dos r e~ 
prese·ntantes,. -e justificando tanto mais quanto é certo que taes 
immunidades se acham consagradas nos arts. 19 e 20 da- Consti-
tuição, _d·e modo -claro e expresso, e que, antes de ser-em uma exc 
cepção do ;nosso d.ir-eito, são . uma conquista liberal consignada em 
tod-os os codigos fundament!);es dos p-aizes cultos e- sustentada em 
nultiplos ju1lgados. 
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F eito o que o Sr. Presidente, poderia chegar ao ponto culmi-
nante da d·,scussão, si não me referisse ao inJten·egno constitucio-
nal do illust-re ·deputado fluminense . 

Esse interregno é :a dictadura, e o estado de sitio r 2gulado 
pela Constituição Brazileira não o poderia permitt!r, sem o mais 
fiagrante absurdo. 

1Com tal doutrina, ; o nabre deputado vem em soccorro da opi-
nião que sustento . 

S. Ex., para poder chegar á suspensão elas immuni-d.ades pe-
lo ··estado de .sitio, co·nclue primeiro ser -este o interregno o:>nst-1-
tucional. 

Ora, provado que o estado de sitio, estabeleci-do e regulado, pe-
la nossa Constituição, não póde determinar -esse interre.gno,-ou 
a suspensão da Constituiçã-o no seu . todo,-segue-se tal estado de 
sitio não poder susp:mder as immuni·dades do Congresso NacionaL 

Isso é cJ.aro. O nobre deputado veio pois em ;meu auxilio; 
porque é evi.dente que a nossa lei basica não consagrou uma dis: 
posição destinada a :annullar todas as outr.as; porque é evidente 
que a nossa lei não deixa duvjda sobre o monstruoso· erro do in-
ten·egno const{itucional. 

Esse interregno nã.o póde existir, a Constituição não póele r e-
gular e seu proprio d€.sapparecimento; e assim sendo, o Poder L e-
gislativo t em de funccionar e nã.o póde ser comprehendido .sem a 
plenitude das immunidades. 

Estas perten•cem-lhe e •não aos s·eus membros individualmente. 
Tão claro é isso na lettra e no espírito da disposição constitucio-
nal, que o art. 20 da Constituição exige, fóra o caso d·e flagrante, 
licença ela Camara para o r-epresentante ser preso e, em quaes-
quer casos, licença para ser processado. 

O pod-er publico julga assim das suas prerogativas, porque 
lh·e incumbe -defendei-as para o bom desemp enho da sua missão. 

Ao contrario, o seu trabalho 'PO·deria ser .annullado por um 
outro poder, e, em lagar d-e ser um .poder inde];}endente, o Legis-
lativo não passaria de uma congregação d-e sachristia, encar re-
gada de -dizer amen, ou suj eita a s·er ·enxotada quand·o _.quizesse re-
sistir . 

E nem vale dizer que fóra d') estado de sitio as immun1dadPs 
vigoram, dPsde que o ·esta.do de sitio 'Póde ser decretado por entro 
poder que não o Legislativo, e ha sempre a possibilidade da afa <;. 
tal-o por tal meio. 
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As imrnunidades, longe de ·excepção odiosa, são elementos in-
dispem;aveis para o bom funccionarnt'llto das nossas instituições. 

Provar que sàJo inatacaveis a.rute a nossa lei, ê -o que pre-
tendo fazer, depois de haver protesta;d·o contr a a maneira por q~.1 e 

ellas t eem sido combatidas neste r·ecinto .e fóra delle . 
Sr. presidente, a •n.ossa Constituição ·diz no art. 80 que, dadas 

determinadas ·condições, poderá ser declara do o ·estado de si-h 
em alguma ou algumas partes do paiz, suspendendo-se ahi as g11· 
rantias constitucionaes. Tratando ·da competencia do Poder L e-
gislativo, no art. 34 § 21, si m e não en.gana a m emoria, a Consti .. 
tuição diz que lhe incumbe d·ecretar o estado de sitio durante as 
suas sessões, e approvar ou suspender o estado de sitio decreti do 
p'elo Poder Executivo •na ausencia delle. 

No art. 48 § 15, si ainda m e nã,o falha a memoria, tratando-se 
da competencia do Poder Executivo, diz a Constituição que, na 
ausencia do .congr·esso, o Presidente da Republica, por si ou pelo& 
.seus agentes, poderá, ·n·o ·caso de aggr essão estrangeira -ou grave 
commoção intestina, declarar o estado de sitio •para .alguma ou al-
gumas partes do t·erritorio nacional. E a Constituição faz •um pa-
r enthesis e ·r efere-se ao art . 6• § 3•, a;o a rt. 34 § 21 .e ao art. 80 
da Co·nstituição. 

Ha nBssa.s disposições uma causa a estudar em primeiro 
~ogar. 

O art. 80 diz: " Poderá s·er declarada Bm esta;do de sitio qual-
quer parte ·do t erritorio da União, suspendendo-se ahi as gar an-
tias consti t1tcionaes ." •Devemos, portanto, . para a:rgurnentar leal-
mente e de boa-fê, para saber quaes são as li!berdades que soffrem 
restricções, antes d·e tudo, procurar ver o que são as garantias 
consti tucionaes r eferidas no art. 80. 

Qualquer menino de ·escola ·de direito, com al.gumas lições de 
direito publico, sabe que garantias co•nstitucionaes são as garan-
tias dadas a.8s cidadãos ·e ao povo, contra os arbítrios e abusoB 
dos poderes publicas. (Apoixidos, •rnuito bem .) 

Vê-se logo, pois, que as garantias ·~ef.eridas .no art. 80 ·da Conl;-
tituição não vodern ser outras s inão as· concedi·das aos indivíduos 
e ao .povo, isto ê, as garantias do capitulo constitucional que en-
cerra os a;rts. 72, 73, 7 4, 7·5, 76, 77, 78, e que se inscreve: "Decla-
ração de Direitos " . 

As •irnrnunida.des parlamentares são inherentes .a um poder 
publico. Üe modo al•gum se poderá suppor .que, t rata•ndo-se de 
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gar antias -const itudonaes, a Constituição se r efere a el ementos 
de funccionam ento de um -dos poder es políticos da Nação . 

A n ão ser assim, se po-deriam tambem juLgar suspensas p elo 
estado de sit io as prerogativas do Poder Execut ivo, consagradas 
no art. 53 da C:m·sti tuição; prerogativas que lhe -dã,o fôro privi-
legiado, que não teem os deputados e senador es1 e ,.que sõ permit-
tem o seu processo depo is ·de jul.gada procedente pela Camara a 
sua a ccusação. ( A poiados.) 

Taes prer ogativas, pJrém, não são em proveito da pessoa, são 
para o bom d·esempenho do cargo publico, sã,o immu•!lidades sern 
as quaes as funcções dadas aos r epresentantes do poder publico não 
podiam ser effi.c azes (apoiado·s) , são partes -da Constituição, são 
fibr as importan tes do seu organismo; não ha aresto ·do Congre sso; 
não ha le is ordinarias, não ha medidas que as possam supprimir 
( apoiados geraes) ; são anteriores e superiores a qualquer voto 
das Camaras, antes de r-eformada a Constituição. ( A poiados.) 

Tão verdad-eh··o é o que -d igo, que um -dos orgãos publicas d·esta 
cida de, jornal ·de extraordinario prestigio e de extraordi•!larios 
serviços á causa r epubli cana, ao ·qual servem o.s m elhores talentos 
e cujo prestigio se acha á sombra d·o grande nom e de Quintino 
Bocayuva ( muitos apo i:aclos ) ; Q:u e •esse jornal, s ervi'do ·pelos me-
lhores tale ntos e no qua l ha arguciosos polemistas e brilhantes es-
t pli stas, - para provar que o estado ·de sitio suspen-de as immuc 
nidades parlam entar es - diz, como ainda hoje, que -estas estãiJ 
comprehendidas nas g.arantias do art . 78 ,da Constituição. 

Sr . pr esidente, depois que a Constituição consagra ·ex·pres-
samente as garan tia,s t axadas nos arts. 72 a 77, pal'a que se não 
possa jul.gar prejudicada alguma garantia porv-entura não enun-
ciada, d-iz, no art . 78 : "A especifi.cação d as garantias e -dir-eitos 
expressos na Constituição n ão exclue out1·as garantias e direitos. 
NÃo ENUMERADOS, mas r esultantes d·a· fôrma do governo qu e ·ella 
estabelece e -dos princípios que consigna ", 

Em pr imeiro lo.g·ar, litter almente, immunidades parlamentares 
não sã,o r esul tantes directas da fórlll3. de 'govern·o r-epublicana 
(apoi ados) ; são resultantes directas do r egimen r epresentat ivo, 
existindo tamben:i em paiz·es monarchicos . Em segundo Jogar, ain-
da li tteralmmte, e mai·s se accen tüa a infelicidade do br ilhante 
ar ticulis:3. , o art 78 r "' fere--se a ga.r arrtia.s e c'':rei:o :; n{io enu1ne1·a-
dn· na Oc~~tituição c as immuni"ades parlamcr\t~·:ps sil o consa-
gr adas expres~ar.1ente nos ar ts. 19 e 20 e portanto en umera.das. 
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Não é, pois, dellà:s que -o citado art. 78 · fu.lla; quando dá ga. 
rantias impliótas aos direitos resultantes da fól'ma de governo •e 
dos príncipios ·constitucionae·s. 

Tão claramente ellas s·e acham consign1ildas, que publicista,s 
/i.e t anto merito ·só conseguem para combatel-as argumentos des ' 
se valor. 

Veja:I~J,os, ·entreotalllto, continuando na <analyse da nossa lei· fun-
damental, si •o ·estado de sitio, estabel•ecido e r eg\}lado .pela üonsti-
tuição, p6de ter tal amplitude que sus·penda -o funccionamento de 
algum dos poderes p·ublkos, ou si .ap·enaJs o seu effei·to s-e estende 
ás garantias ·e ·direitos dos cidadãos •e do .povo, a ttingindo os po-
deres publLcos sóment·e nas attribuições destin-adas ;a pr·oteger os 
direitos indi·viduaes, como, por exemplo, a .comp etencia par·a o 
habeas-corpus pertencente ao Pod·er Judidario. 

No primeiro caso, a nossa Constituição oonsa,g.raria a l ei 
rnan;ial. 

Esta, ·Sr. Presidente, é do direi•to internacional, do direito das 
gentes . 

0 SR. CINOINATO BBAGA- Muito bem. 
0 \SR. HERCULANO DE FREITAS - Nasceu das guerras externas, 

fo i desenvoly.ida p·elos tr·a;tadistas e d e-pois .·a,p.plicada p·or .extensão 
áJr· gu·er!'las .intestinas, ás guerr.as civis. 

Vem deüni·da nos .aut-ores e tambem nas instrucçõ·a·s para o 
exerci-tos do·s Es-ta-d·os Uni·dos, proumlgadas em 1863 :por Lincoln. 

As ·definições dizem que •a lei m•arcial c-onsiste na susp·ensão, 
eni pr.oveito da autoridade militar, das leis criminaes e dvj.s, da 
admin•i·stração e do governo~ e na sub~tituição destes pelo gover-
'no e auto·ridaJde militares, mesmo no di·reito de decretar leis ge-
. rae-s, ·emquanto •as n ece·ssida des militar-es ·exigir e-m ·esta susp en-
sãÔ, substituição e faculdade de legisl·ar. 

Tal .lei impor ta no eX'ercicio da autor•i·d.ad e militar, conforme 
.as l-eis e usos . da .guerr-a. 

DJcretada a . lei marcial, des·appanecem todos os poder es pu .. 
l.Jlicos, fi·cando ·em funcções s implesmente o p-oder mili ta-r, como 
em tempo de guerr.~. Est~ é illimitado, qu er nos m ei::Js de que s8 
serve, quer nas .penas que a,p.pHca. 

Oomo ·conciliar tae.s poderes ·com o ·art . 80 § 2° da nossa Cons-
bituição, ·em tod·as ··as ··suas partes ? 
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A l·ei marcial .é o exercício d-o poder militar em tempo de 
gu erra, desse poder irresponsavel e illimtiado nas .penas e 11-os pro-
.;essos. 

A n-ossa Const:it.uição no •art. 80 § 1• diz: "Não se achando 
reuni•do o Congress·o, -e COTrendo .a Patria imminente perig-o, exer-
cerá essa .attribu.ição (a de declarar -o estado de s iti·ó) o P·oder Exe-
cutiv-o Federal." 

Limitando -o e~ercido de tal attribuição, diz a Cónstituição 
no § 2• do mesmo art. 80; "Este (o Poder Exe-cutivo) , porém, du-
rante <> estado de sitio, restringir-se-ha nas med~das de repres-são 
contra as .as p•essoas ·a .impor: 

1•, ·a detenção em lagar não d•estinado ·aos :réos de crimes com, 
r11uns; 

2•, <> d~sterro para outr·os siüos ·do territorio n:acional. " 
Como, ISr. P•r>esidente, admittir que a nossa Constituição no 

estado ·de sitio comprehenda a lei• marcial, com ias suas consequen-
cias necessari·as, com a iH-imit ação n-os pro ces~os e nas .penas a 
impor, si ella propria limita precisamente a acção do Poder Ex.e-
c'utivo durante <>estado d•e sitio? (Muito bem. ) 

Como a nossa Constituição no .estado -de sit-io póde d·eterminar 
a ·croeação do poder militar, illimitado e irresponsavel segund-o a 
lei · marcial, nos s•eus .processos e n-os seus meios, si a Constituição 
limita o que o-s poderes devem faZJer ·durante -o estado de sitio? 
(Mui to ben1-. ) 

O Sn. MoREIRA DA SILVA - V . Ex. condemna os actos do Po-
der Executiv-o •excedentes do art. 80 da C-onstituição? 

Ü Sn. HERCULANO DE FREITAS - Ch ego lá . 0 nobre d ,eputado 
sabe que eu não r-ecuo d.eante das minhas premi.s·s·as re das conclu-
sões que porventur.a ·dellas .possa tir·ai'. 

ü SR . .MoREIRA DA 'SILVA ~Gostarei ·de ouv.ir V. Ex. n:esse ter: 
n·no . 

. O SR. 'HERCULANO DE ·FREITAS . - Cheg·o onde o nobre deputado 
quer. •S . Ex . me couh ece ·e sabe qu:e qu em se educa •como me ·edu-
quei no ·seio do glo-rio.so partido r.epubli-oano de S. Paulo, á som-
bra da palavra e d-o civismo daqueH.es grandes chefes, não teme 
dizer ao Congresso, onde re.pr.esenta ess•e Estado, a integrida àe de 
s sus p·ensamentos. (Muito bent.) 

Perguntava: eu como conciliar as illimitaçõ·es e as irresponsa-
bilid·ades da lei marcial com as limitações e r esponsabilidades ca -
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tegoflica,s e :Pl'ecisas ·do art. 80 § 2• ns. 1 e 2 d-a éonstituÍção e 
4° do mesmo artirgo? 

Essa tarefa é impossível. 
Ou o nosso .estad·o de sitioo comprehend·e a J.ei mal'cial, e a 

acção d-o Poder Executivo é illimitada •dur·ante elle, ou ·a nossa 
lei limita a sua competencia e portanto repelle tal hypo.these, slliS-
tentada pel-os que ·combatem as im.munidades do parlamento. 

Ora, as disposições de direito p-atrj.o são inoontcstaveis a 0sc 

se resp·eito: - os ns. 1 e 2 do §· 2• -do art. 80 categoricamente res-
tringem as .attribuições do Poder Ex•ecutiv·o dur-ante o estad·o tle 
sitio. 

Nã-o ha, pois, conciliação praticavel. 
E ainda não é tudo, .Sr. Presid.ente. Razões d·e outra ordem 

con-duzem ao mesmo resultado. 

A revolução de 15 de novemhro fundou uma r epublica federa . 
Uva no Brazil, e a Constituição a organisou. 

E ·a organis-ou, de tal mo-do, so'b o domínio de uma ori·entação 
tão accent:uad·amente .par.tidaria da soberania local dos Estados, 
que, discutindo no Congresso um grand-e talento, hoj e um illus-
tre transvia·do, arredi·o dos d·ev•eres patrioticos, o ·ex-mini.stro da 
fazenda do Governo Provisorio, <defen-d.endo o projecto de Consti-
tuição, amedrontava-se -com o "·exaggerado ·ap.p.etite de fed-eralis-
mo" reinante no ,seio da Constituinte. 

Sob essa i-nspir-ação ra-dical .<J.e amor á soberania dos Estados 
votou-se a Constituição Brazileira, cujos textos traduzem bem as 
tendencias d-outrinarias que .a ~nspiraram. 

A autonomia local é a base da nossa organis·ação política ·e 
admi·nistrativa, estabelecida -pela lei e briihantemente con!irmaQ.a 
pelos factos. 

Os resultados praticas, o engrandecimento gerai dos Estádos 
patenteiam as virtud-es d·o novo reg·imen a despeito das perturba-
ções que teem conflag-ra:do a R epubl<ica. 

As disposições constitucionaes que .estatuem, regulwm e limi-
tam ·a soberania dos Estados federad-os são dar-as e terminantes. 

Pontos cardea.es <do noss-o regimen, o legislwdor •cui·dou .espe-
cialmente em precisai-os de maneira a ·evitar duvidas, para des-
viar conflictos que agitassem ·a nossa v.ida ;política e afrouxas-
sem os laços de união e de sympathia indispensavei!:l nos povos 
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sujeitos a uma mesma lei e sob a protecção de uma mesma ban-
d·eira. 

Assim, a Constituição d.eternüna taxativwmente -os casos de 
intervenção do governo .federal nos Est·ad-os. 

Assim, ella assegura tão ex•plicitamente a soberan-ia destea, 
que dispõe no art. 90 não pode·r admittir-se .projecto de r eforma 
constitucional que altere a egualda~.e da :representação estadoal no 
Senado. 

E afóra ·essas seguranças, r esultantes immediatas da orga-
nisação rederativa, muitas ·outras di·s.pos içõe.s constitucionaes .cer-
cam de efficaz defesa a competencia soherana dos Estados . 

Entre ·estas é de mai·or vulto ·a clausula do art. 65 § 2•. 
Entretant-o, Sr. Presidente, si o nosso estado de sitio consti-

tucional fosse a lei marcial, lei mal'cial que po.r sua natureza trans-
forma em praça de guerra ·o logar onde im pera .e sujeita-o, unica 
e ·exclusivamenA;e, •á autori.dade militar; si -o n-oss·o estado de s·itio 
fosse essa lei, um dos seus ·e'ffeitos proximos seria annullar a au-
tonomia soberana dos Estad·os. 

Porque, decretllldo o estad-o de siti-o, passariam todos os pode-
r es locaes :para as mãos da autoridade militar da União, suspen-
dendo"se as funcções das ·autoridad.es e poderes estadoaes. 

A União disporia assim de meio fadl e infallivel para inter-
vir constantem•ente n-os Estad·os e tornar uma J:11entira irrisoria a 
indepell!dencia dos .pod.eres locaes, base do n·o·sso r egimen, ·assegu-
rada pelo espírito e pelo texto expr esso, taxativo e terminante da 
Constituição. 

Não teri·amos nesse caso uma fed.eração, mas sim largas attri-
buições das autoridades estadoaes s·ubjugad.as irr.esistiv.elmente ao 
Poder Executivo central. 

Essa hy.pothese as disposições fix,as ·e .evidentes da lei funda-
mental excluem por •completo, ass im como desamparam a frag.il a r -
gumentação em favor dà doutrina qua com1bato. 

A lei marcial é pois incompati-vel com a solberània dos Estados, 
conforme a consagrou o nosso pacto fed.eral. A sua .possi·bilidade 
seria a .possibilidade do anniquilamento dessa soberania, hypo-
thE!se· inadmissível deante do art . 90 §· 4• da Constituição. O n-os-
S{' estado de sitio não é portanto a lei marcial, ·não suspen·d·e ·pode-
r es, sus•pende apenas garantias, e estas S•e refer.em aos direitos in ~ 
dividuaes; porque, ·si suspendesse poderes, destruiria ·a federação, 
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annulland-o a. autonomia dos Estados. Vê-se por ahi, Sr. Presiden-
te, a. ver-dade -das minhas affirma.ções conciLiando o estado de si-
tio oom o trabalho parlamentar, .pela inataca1bilidade das immu-
nidades. 

Ha ainda muito como p.rovar o que sustento. 
A ·Constituição ·d·etermina que o Congres•so se r•euna el!l1 dia 

certo (art. 17), par.a i•naugurar suas sessões, e diz que só elle 
pócle aàiaT!-as (art. 17 § 1•). As leis julga1m crime .impedir -ou ten-
tar imp·e-dir a · reunião do Congresso. Como conci!.iar taes disposi-
ções com a lei marcial, que importaria na suspensão do Poder Le-
gi-slativo? 

Si o nosso •estado de sitio acarretasse a lei marcial, sue.pen-
dendo esta outros pod.eres que não o militar, o Congr>esso não al -
cançaria reuniT-se no dia f-ixado, quan·do nesse dia vigoras-s-e, co-
mo succed·eu ·este .anno, ·o estado d-e sitio; não conseguiria, por-
tanto, o P<ld•er Legislativo cumprir a mis·são constitucional ·do a.r-
ügo 17. 

N.as mãos do Ex-ecutivo estaria a facul-dade d·e imp.edir, quando 
lhe aprouvesse que os 1-egi.slad·ores eleitos pela nação se congregas-
sem para tratar ·d·os inter-ess-es desta e d·o POY<l que a constitue. E' 
admissivel tal possibil-idade? 

A índole do nosso systema de governo, os princípios mantidos 
pelos .pov-os livres protestariam, si semelhante absurdo não fosse 
antagonico com todas as determinações da nossa lei. 

O emprego ·excepcional do es-tado de sitio e.ntre nós, não sus-
pende pois a acção dos Iegislad·oTes e essa acção não póde -ex-istir, 
não tem oefficacia, ~ão •póde mesmo s-er comprehendida sem as im-
munidaJdes ·dos arts. 19 e 20 da Constituição . 

.Sem ellas desappar-eceria ·a independencia ·do Poder Legislati-
vo consagra:Jda no art. 15 do codig.o fundamental brazHeiro, f.ican · 
do os representan-tes á mercê de possiv-eis trop·eHas policiaes, quan-
do dirigisse os desti~os do p.aiz um governo vi-olento ·e sem escru-
pulo.s. 

O Cong-r-esso tem de reunir-se para desempenho das suas fun-
cções e não o .poderia fazer sem a pr~rogativa da immunidade; lo-
go, ,s·end.o imposs.ivel impedir a sua reunião, é inconceblvel a sus-
pensão das .suas prerogaHvas. 

O .SR. ZAMA e outros deputados dão apartes·. 
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0 SR. HEHOULANO DE FREITAS - Ainda mais, Sr. Presid·ente. S.i 
o E;stado de sitio da nossa Cohstituição é a lei marcial, que enten-
de com o ·desemp·enho das funcções dos poderes publi-cos, o Congres-
SC\ não póde trabalhar, os representantes não teem immunidades: 

Entretanto a Constituição, no art. 34 § 21 estabelece competir 
ao Congresso de•cretar o estado de sitio, e approvar ou suspen-der o 
estado de sHio decretado .p·elo Po·d.er Executivo, em sua ausencia. 
Que faculdade, que poder é esse que a Constituição •dá sómente ao 
legislativ-o de reunir-se e ap.prova:r ou não ·o, estado de sitio decre-
tado p·el-o Executivo, si· eUe não tem immunidades para defender a 
independencia das suas deliberações? 

A Constituição -dá só á Camara dos Deputados o direito de ac-
cusar o Presidente da -Republica, e ao Senado -de j.ulgal-o, e entr.e-
tanto, -o estad-o de sitio com a lei marcial suprime as immunida:des 
que asseguram a ind•epend·encia d·os votos da Camara e do Senado?·! 

Ou o Po-der Legi·slativo tem as immunidades integraes ··da Cons -
tituição e póde .exercer suas funcções constitucionaes, ou não as 
t em .e n·este caso .nã-o pód.e ter independencia para appro·var ou sus-
pender livremente o esta:do de sitio decretad·o pelo Executivo em 
sua ausenda. 

O SR. ZMviA dá um :a.parte. 
0 Su. HERCULANO DE FREITAS - P.ergun to a V. Ex. O que é O 

a rt. 19 sem o art. 20? 
O SR. ZÚIA- O art. 19 vale tudo . 
0 SR. HERCULANO DE FREITAS - 0 art. 19 consagra a inviola-

biJiàa:de dos representantes por p·alavras e votos ... 

!Ü SR. ZAMA - E é tudo. 
0 SR. HERCULANO DE FREITAS - V . Ex. dê licença, VOU respon-

der ao seu a'Parte. O art. 19 consagra a invi·olabilidade da palavra 
e do voto do deputado no Congress-o. 

O dep.utado falia e vota no Congress-o, mas sahe ·e a policia 
póde prendel--o. 

Eis ahi a que fica reduzido o art. 19 do n01br.e deputado. 
o SR. ZAMA- Mas da mesma fórma com o art. 20·, a policia 

abusa. ( Troca•rn-se muitt}s apa1·t!e-s.) 

0 SR. HERCULANO DE FREITAS - 0 art. 19 não existe sem O 
art. 20, e-ste é complemento da:quelle. 

0 SR. ARTHUR ORLANDO e ·OUtros dão apartes . 
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0 SR. HEHCULANO DE F R:EITAS - 0 nobre deputado por Pernam-
buco falla da Constituição dos Estados Uni·dos, <Qnd·e se acha firma-
do no pohto .em questão .a diréito ingl·ez, sobre immunidades; direi-
to que as garante aos representantes eunclO, ?n;orand!J et reàeundo, 
salva a. .p·rontincia latina, d'e que appello para o illustr-e deputado 
pela Bahia; ·isto -é, •Sr. Presidente, o deputado alli tem immunidades 
dul'ante a s·essão, quando vem •para ella e quando vo1ta; tanto que 
julgados do parlamento inglez consagr.arant o prazo de 40 dias an-
tes ·e depois ··da sessão, tempo não acceito nos Estados Unidos, ape-
zar de J•erferson diz·er que não se deve entender por es·se prazo o 
tempo estrictamente necesario para vir i·niciar os trabalhos parla-
mentar.es e voltar á r esi-dencia, depois d·elles terminados. 

Explicad-o o aparte do nobre d·eputado por J;'ernambuco, volto 
á questão . 

Dizia eu que, ou o Congr.esso tem irreductiveis as .immunidaJdes 
da Constituição e póde .ex·ercer suas funcções de accusar e Presi -
dente . çla Republica •e julgal-·o, d·e apoprova.r e suspender ·O estado 
de sitio por elle d.ecr.etad·o, de ju1g.ar os aJCtos por elle prati-cados, 
durante o estado d.e sitio, ou não tem immunidades, -e não póde 
·exer·cer taes funcções. 

Ou por outra, a disposição constitucional que .estabelece o 
•estado d·e sitio e que o regula ex.pres·samen.te, destru·iria todos os 
demais disposições constitucionaes, - mesmo aquellas que limi-
tam o estado de sitio e restrin.gem a acção do Poder -xecuti vo 
(:al't. 80 § 2° ns. 1 e 2). 

Eis a que ·conclusões disparatadaJS choega a doutrina qu'e sus-
tenta a suppressão das i·=uni•dades do Congresso durante a sus-
pen-são .das garantias constitucivmaes (phrase do art. 80) . 

Ainda mais, Sr. Presid·ente: o Poder Legislativo é um dos 
cTgãos da soberania nacional, (art. 15 da Constituição), •e par.a 
•eS·S·e orgão funccionar sã;b indispensaveis as immunidades, como 
pregam ·os que, contradictoriamente, pedem o adiamento, por não 
comprehen-derem l'egislad.ores sem immunidades,' e -entr-etanto, sus-
tentam que o siti•o .as supprime. Portanto a suppressão das im-
munidad.es importaria no desap;parecimento, temporario .embora, 
d·e um dos poderes da nação, cousa inacceitavel ·em nossa doutri .. 
na constitucional, em que .as poderes publicas não podem ter Je .. 
galmente sol-ução d·e continuidade. 
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Ora, não .pod.etl<d.o comprehendcr-se ·o desapparecimento do 
Poder Legislativo e não 'lJOdehdo este ex·ercer suas funcções sem 
a.~: immunidades consagradas na Constituição, segue-•s'e que ·estas 
não pódem supprimir-se, .pois isso importaria na suspensão daquel-
1<' Poder. 

E tanto isto é ver.dade em face da nossa lei, que em relação 
ao estado de sitio a Constituição concede a tal poder a ;preemi-
nencia s·o·bre os outros, porque a elle comp.ete decretar .o sitio e 
approval~o ou suspendel-o quando decl'etado pelo Poder Executivo, 
em sua ausenda. Não sendo is·so uma .excepção do nosso direito, 
antes pratica consagrada entre todos os povos. 

Na In.glaterra só o P.o·der Legislativo tem coni.petencia para 
suspender o habeas-co1-pus e o parlamento i.nglez, bem como o 
americano, goza ode taes prerogativas que tem a faculdade de im-
por penas em virtude d.e desconhecimento .ou offensas aos s·eus 
privilegias. 

A .Suprema Côrte dos Estados Unidos já Teconheceu patent•e-
mente tal ];}rer.og.ativa do parlamento americano em um julgado 
luminoso a que não r egateia elogios, em ·seus commentarios cons-
titucionaes, o jurisconsulto K,ent. 

Na França, onde o estado de sitio tem .effeitos tão ·extensos 
que são incompatíveis com :as limitações da nossa Constituição, 
ao parlamento incumbe declarar o sitio (·art. 1 • da lei de 3 de abril 
de l .S78), e quan·do, na ausen'Cia delle, o Presidente ~a R epublica o 
deciara as camaras reunem-se ele pleno dlí1'f3ito., no ];}raz'() de dous 
dias (art. 2• da mesma lei), bastando, ·em tal caso, a discordan-
cia de voto entr.e Senado e Camara, para ficar susp·enso de plenv 
cli1·eito o sitio (art. 5° ·da lei citada). 

O nosso di·l'eito, concedendo primazia ao LegisiaJti'v'(), não é 
pois e:léc3pcional - .seguiu as regras dominantes ·em todas as n:a-
ções livres. E essas regras, aqui em vigor, veem pTovar, conjun-
ctamente com a doutrina geral, que o Oongl'esso não pôde sus-
pen·der os seus trabalhos em razão dü s itio; que, . . paT·a exercer as 
·faculdades que a Constituição lhe concedeu, elle precisa funccio-
nar e de consegu.inte conservar intactas as i=unidades, indis-
pensaveis para desempenhar com independencia a sua missão. 

Ou essas ·immunidades são inseparaveis desse p()d·er ou elle 
não tem vida propria e ind•epen·dente, •como qüer a lei fundamen-
tal do paiz em seu art. 15; j·á por mim referido mais de uma vez. 
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E que peri.gos, Sr. Presidente, poderi•a crear essa pl'erogativa? 
Acaso o Congresso recusaria entr.egar s.eus membro·s culpa-

elos · ao julgamento merecido? 

Não é criv·el. Mas si o abuso serve de argumento, tambem é 
li·cito su{}por que o Poder Executivo não empregará as medidas 
de excepQão do s-itio ·contra os a.migos e protegidos da pessoa que 
exercer a suprema magistratura da NaQão! 

Si o abuso do Legisiativo é argumento, o do ExeeuUvo não 
pode deixar de o ser, e o resultado é que a;s medidas de excepQão 
ser.iam impossíveis, admittidos todos os abusoR tend-entes a il-
ludil-a.s. 

O Congr.esso tem interesse, assim como o Poder Executivo, . em 
resalvar a sua autor.idade moral e o seu pre!?tigio, concorrendo 
para a puniQão dos -cul-pados . Estabelecer o contrario é querer r e-
gular o abuso, para o qual não ha leg.islaQão po·ssivel. 

A ConstituiQão nos arts. 19 e 20 eUectiv·ou as immunidades 
parlamentares de modo expresso. Ni·nguem contesta que, fóra da 
suspensão ·da.s "tgaranti.as constitucionaes ", ellas v-igorem com to-
da plenitude. Dada •esta é que se quer concluir supprimidas 
aquellas . 

Isso .seria a decapitação do Poder L egislativo, seria a des-
truição d.á' Oons~ituição ipela propria Constituição, já o dissemos, 
provando qual a natu-reza .e qual a ·extensão do nos.so estAdo de 
sit·io. 

Durante este e por -ca.usa deste, que depende da a{}provação e 
do julga.men.t11 do Congr.esso, é quando mais necessaria se torna a 
ef.fectividade ' das _prerogativas dos legisla.dor-es. 

De ·facto, Sr. Pr-esidente, em período nor.mal, quando de pé 
todos os direitos e g·arantias dos ddadãos e em a:cção os r emedios 
judiciarios proprios a assegurai-os, di.ffidl seria qualquer violen-
cia sobre um representante do povo. E quando ella se désse, o 
recurso aos tribunaes. estava , aberto para ·elle, como para todos 
o!:' h abitantes do paiz. 

•Suspensas pelo ·sitio ll!S garantias -e .os meios judici.arios ele 
defendei-as <a u r eparal-as, o -deiputado ou senador só póde ·en-contrar 
protecção que torne effectiva a sua incl·epend-encioa de palavra e de 
voto, para serv-ir os inte!'esses do povo, na.s ünmunidll!des que a -
c onstituição concedeu ao poder que elle representa. 
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Eis, Sr. Presidente, porque reputo mais neoessaria::; .e niais 
asseguradas pela razão determinante da J.ei, ·durante o sitio do que 
em tempos normaes, as immun'idad-es do Poder Legislaüvo. 

Esse sitio da nossa Con:stituição, Sr. Pre·sidente, consagra sim-
plesmente as limitações que ex·puz, ai!lJda que pretendam acoi-
mar-me de incoher ente por não julgar crimino.s:D'i> e antes approva.r 
os actos .presentes -do Executivo, por venturn excedentes dellas. 

Não, Sr. Presidente, não! 
Não sou incoh·:lrente. Em primei·ro lagar, quando mesmo, ·em 

um momento excepcional, fó ra da previsão e do alcance das leis, 
o Poder Executi'vo tivesse praticado acto.s de exces•so de poder em 
d 3feza da R epublica, em uma situaçfuo ·perigosa, no.s incumbi•a a 
nós, os representantes da nação, vir ·dizer que elle o tinha feito 
para a salvação da R epubUca (apoiac~J-s), e " a salvação do povo· 
é a lei -suprema". 

' Nós deYinmos dar-lb e o bi.ll de indemnidade. (NumeTOS'JS · 

a.poiaclos.) 
A politica não tem s·imp~·e.smente regras de geometria (apoia-

clos); é ·preciEo approximarmo-nos ·tanto qmmto .possivel do rigor 
das su.as linhas, mas dando-lhes a flexi'bilidad e indi·sp : ns.avel, 
para harmonisal-oail com os interesses variavei·s da nação. (Mui -
to bem.) 

E, !Sr. Presidente, quando ainda o Cong-r esso - ·e os repre-
sentantes mais antigos m e hão de pet'mittir que ache in-discul-
pavel - quando ainda' o .Congresso não fez uma lei a r espeito d·~ 
ILateria importantissima como esta, guardando to-das as limi-ta-
ções constitucionaes, não se poderia exigir que, d·: ante da · sus-
pensão da;s garantias ·dos arts. 72 a 78, ond·e se acham co-nsagra-
das a não reatroactividade das leis, .as garantias do processo, o 
habeas- corpus e outros d·ireitos primordiaes dos . ci-dadã-os; não S J 

poderia exuanhar que deante disso o Poder Executivo fosse a lém 
dessas lilr.itaçõ-es, nem se po-deria exigi-r que elle f.o•sse sug.e.ito 
a r esponsabilida;de. (Apoictelos, mwto bem. ) 

Já vé a Camara, ·Sr. P-residente, que a:s o-pi·niões que susten-
tei não collidem com a af.f.irmação qu e faço. (Muito bem.) 

Não é necessario buscar na Constituição, t<lrturando-lhe o es-
pirito e oblite·rnndo a lettra do texto, explicaçõ•es subtis para 
actos benenieritos, mas que não podi1am afeiçoar-se a todas as vir-

5 
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gqlas . .das leis, porque os ·pe1'1gos do momento e as exig·encias da 
luct~ não contemporisa.ram com •OS regulamentos normaes. 

E' precis·o dizer á Nação que o seu <Chefe actual cumprio o 
sey d-ever, defendend·o-.a da anarchia, fortaleceu as instituições, 
arrancou a Patria das presas do caudilohtsmo turbulento. E' pre-
Ciso dizel-o . 

. Mas para -isso não .precisamos sacrificar prioncip-ios constitu-
cionaes inconfrastav-eis: devemos sagr·alJo, -ejevando conj.uncta- · 
mente com o seu nome a lei fundamental do paiz. 

Vou concluir. -
Já tenho cansado a attenção extremamente benevola dos meus 

cdll egas (não apoi.ado•s gerae'S) ... 
O SR. ZA:MA - E' -úma das ·mais bonitas -estréas a que tenho 

á:ss'istido. (Nume1·osos apoiados.) 

0 Sn. HERCULANO DE FHEITAS - ... já tenho abusado das sym-
pathi.as dos provectos mestr-es desta <Casa, -como o illustre deputado 
pela Bahi·a que a·caba de -ser tão lisong-eiro para commigo. 

0 SR. BELTSARIO DE SOUZA - Tão justo. (Apoiados.) 
-d Sti. HERCULANO DE FREITAS ,_ Preciso, porém,_ ISr. P-residen-

te,' 1-erÓ:brar ainda qÜ-e a Oonstituiçã.o da R epublica fÓi concluída 
e prÓclamada no momento em que sobre todos os e-sp íritos paira-
va a de-sconfiança· d-e --uma lucta possível e provavel entre o Po-
der •L egislativo 'fl o Pod-er Executivo; -essa Constituição r edigida 
em - tal época, .pr-omulgada solb tal impressão, quando se previa já 
o golop 3 de 3 de novemibro, não p-oderia te-r consagrado no se~1 es-
pírito e na sua lettra, dtsposiçõe-s qu·e tôrnassem o Poder Exe-
cutivo capaz de annullar a independencia do Congresso Nacional. 
(Ap1oiados; muito bem.) · 

Quando se proclamou a Consti-tuição da -Republica, já exi•s-
·ua essa lucta latente -entre o governo d-o .rnal.'echal Deodoro e o 
Congresso Naci-onal, e este Congresso, temeroso de golpes contra 
si, não ia deixar na lettra •e no ·espirito da Constituiçâo faculda-
dcc; merl'ian:e ·as quaes o Poder Executivo pudesse atacar as suas 
pr-ero.g.ativas. (Muito bem.) 

Isto é um p-onto de intecyretação historica da Oonstitui·ção. 
que nâo pód·e ser esqueCido -por aquelles que quizerem argumentar 
l ealmente e de boa fê. 

A ori-entação dos homens que r adigiram e vqtaram a Consti-
tuição da · Republica, ó espírito bem como os perigos sob cuja 
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inspiração ·ella foi ·elab.p.r.ad.a e· concluída d-errama·riam ·no a2s.nl'Í1-
pto suffidente luz, si de si mesmos os textos legaes não fossem 
evidentes, 

A Consíit'uiÇão ' l 
r·esguardou a competencia . ind-epend.ent.e do 

Poder L egislativo ·com· toda::; as seguranças, cercando-o da~ mais 
, I . - • 

efflcazes prerogativ.as e d.as indis.pen,saveis, immunidades. , 1 , 

A sup·pressão destas fôra a suspensão do Congresso e. 1l sqs-
pensão d-o Congresso ê o anniquilamento da Constituição p d a pro-
pria Constituição; porque pela lei o Congr-esso não pó de deixar d e 
existir e precisa funccionar, ma::vime quando vi~ora.ra.m medidas 
excepcio.naes, cuja fiscalisaçã,o incumbe tão sóme)lte ao Poder 
Legi-slativo (art. 80, § 1•, 2•, 3• e 4• ; art. 34 §: 21). 

Eis, .Sr. · Presidente, o qu-3 tinha a dizer, a niilo ser qu J qui-
zesse dilatar o.s meus argumentos com citações das .Constituições 
e das Leis de todos os povos des·de a Guatemala a~ê á Roumania, 
desde a Dinamarca até á RepubJi.ca 4-rgentina, de cuja Constitui-
'ção a nos-s.a tirou as qis-posições relativas ao ,sitio, si bem que _as 
precisand-o por outra fó.tma. · , 

Eis o que tinha a dizer, e o que disse são causas de direito 
e o direito é 'so•beranaínente - clar-o e transparente, e niilo esse con-
jl?-ncto de t eias metaphysicas qu e a rabulice inventou par.a em-
bair os povos. (Muito bem. ) 

O di-:r<e ito é claro, ê ·explicito, é diaphano e penso ter exposto 
o direito com tanta .clareza quanto o imperfeito instrumento da 
minha -intelligenci.a póde' transmittir os raios lun::nosos da verda -
de . (Muito bem; rnwito bem; mui't•:> bem. tfrr.l{nde mtmero ele · STs. 
CleputG!dOS l'evanta-se (tas SUaS CG!Vei>.rG!S paTa abTaÇar e COmpT·i-
rnenta1· o oTac~o1·. Applaus.os nws . galeTias e .no recinto.)' · ' 

O SR . JOÃO PENI·DO pensa que nada póde d'izer ·um velho . r~

publicano, depoi•s da eloquente prelecção de direito constitucional 
que acaba de fazer o honrado r E:presentante de S. Paulo. 

Vem apen.as emittir o seu parecer e justificar o seu voto. 
Niilo ha no Brazil maior admirador do marechal-o marechal de 
ferro-do que o orador. 

O Vi·ce-Presidente da R epublica tem luctado desde que subiu 
ao governo. Não repousava ainda dos successos de 23 de novem-
bro de 1891, quand-o o descalabr-o das finanças desorganisadas t ez 
n •bentar a revolta de Santa Cruz, a ·eutl.a frente apparecfli. nU). sar-
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~ento sem ,instrUC!;ãO, :mas que era dirigi•d.o ás OCCUlta:s paios Se-
.bastianistas da terra. 

Mais tarde, quando o Congresso, interpretando a Constituição, 
resolveu que ·o mareclial continuar-ia na presid-encia ·até o fim do 
prazo, tr-eze generaes de terra e mar resolveram impor, por um 
mantfesto, a sua retira,da do g<>v-erno, pela eleição de um novo pre-
sidente. 

Q.ue fazer deante deste acto de indisciplina? 
Tratar a questão ·com lenitivos e·. com catap.lasmas? Não! 
O maTechal devia fazer o que fez: reformar •OS treze generaes. 

Depois, a pretexto de uma manifestação ao marechal Deodoro, en-
fermo, gravemente enfermo, senadores e deputados, á .frente de um 
grupo, tentaram pert·urbar a ordem constituci-onal a 10 de abril. 

O result~do foi <> estado de sitio e Cucuhy, o resultado foi 
o que devia ser mesmo ... 

Sómente, quando ainda não aJbrandado tal furor, o sentimen-
tali-smo do Congresso arranjou uma amnistia de afogadilho, amnis-
tia .que f.oi a causa da ':\'evolta de 6 de s·etembr.o. 

E t·anto fOJi• que <> orador leu uma carta em que se dizia: 
"Pódes vir •paTa bo.:r:d·o, porq·ue ven.cemos com certeza e si não 

vencermos ·seremos amnistiados:" 
O Sr. ·Cu&o'dio de IM·ell<>, que .foi o princi))al in.stigador do 

Cucuhy, ao sahir ·do governo es·crev·eu ao maTechal de -fer.ro, -de-
clarando <;:::3 :podia contar com o seu l!!poio fóra, como havia con-
tado -emquanto ministro. 

Fez isto naturalmente para esconder o fio d•a conspiração que 
já tmmava e que d eu em resultado a rev·olta de 6 de setembro Jo 
anno opassa:do, dia ··em que eUe se .apossou -dos .navios da Nação 
para ·bombardear , massacrar, saquear ... 

ISem elemen•tos no momento, o rochedo da R c;publica, o nJa -
rechal, resistiu a to·dos os embates do maJr. 

O salvador da ,p .atria creo·u recursos, organisou pacientemen-
t e uma esquadra, esquadra da qual o oradoT chegou m esnJO a 
descrer, pensando que era uma esquadra mytholcgica 

IM-a;s ella vei-o e venceu. Porque? 
Porque o paiz é todo republicano, porque o Vice-Presiden te 

da Republi-ca tinha o a.poio moral de .todos os Estar~o!:', da moci-
dade das escolas, de velhos e d·e moços! ... 
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.Sustentand·o o governo ·actual .desde o seu inicio, não pôde 
o orado.r . 'ser suspeito quan·do vem declarar que pens::. estarmos 
em época na . qual não se precisa ·de estado de sitio. 

Nem mais um cisco <ia revolta existe na bahia; os que adora-
vam os revoltosos não botam a · cabeça de fóra; está acaJbada a 
revoUa, portanto. 

Para que ó estado de sitio? .Para que, si elle só vem J?ertur-
bar ·O commercio e obrigar os proprio·s ·deputados a comparecer 
perante deiegados,, que ·dão salvd-iC.ionductQs ie iexamin::P"l onde 
a gente ;tem o nariz, os olhos, a 'bocca, etc.? 

Para que o sitio si o proprio marechal .Floriano nad:l pediu · 
ao Congresso? 

'Si eJl.e pedis'se, ·entã,o sim, o orador votaria a · prorogação rlo 
estado de sitio. A,ssim, si algum .deputa-do dos que vão ·a Itama-
raty ou o honr.ado le.aae1· -garantir que o marechal precisa ain-· 
da de estad·o de sLtio, en•tão votará .por elle. 

Parece que ha suspei•ta do Poder Judici·ario, mas é occasião 
já de ent·regar o'S ·imp!icaJdos na r evolta ·áquelle poder, afi.m de 
que elles sejam julgooos . com severa justiça. 

O orador não ·quer .cQIIIl isto dar a entender que sejam amnis-
tiad.os ou :absolvidos taes malvados. 

Não! E' cedo ainda para tal cousa, que só daria si pudess'O! 
viv-er ainda dez annos, porque talvez até lá elles estejam mais 
mansos. (Riso.) 

Haverá suspeita de habeat;;-o:;rpus r Porque, si o Supremo 
Tribuna.!, attend·endo á gravidaqe da situação, negar.á tal medida? 

Terminando, repete o orador: - vota comtra a .prorogação do 
estado -de siti·o; mas si ·elle fôr approvado, votará pelo a·diam~mto. 

(Muito bem.) 

O SR. Y.ALLA'DA•RES - Sr. presidente, tenho n·e<!essidade de 
solicitar a benevolencia e a ·p-rotecção de V. Ex. fali ando em 
hora adiantada, e d·epois dos brilhantes discursos que foram pro-
feridos . Comprehendendo que é difficil sinão impossível conquis-
tar •a attenção .e a tolerància da Carrnara. 

VOZES - Será ouvi·do com toda a aitenção. 
O Sii. V ALLADARES - V. Ex., :Sr. P.residfmte, é testemunha da 

intol·eran·cia que manifesta a maioria da Camara, p·ara com todos 
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aquelles que .se ,enunciam em sentido .contrarho ao seu modo de 
p!)nsar ou sentir. 

Já ouvimos o d.iscurso do honrado deputado por S. -Paulo, 
bom governista, . co:jll.o tal o ·considero; port{.anto pelo seu orgão 
falla.ram -os proceres, fa,llou a maio-ria desta Camara. O illustre 
députado vota pelo sitio. 

E' manif.esto que a idéa da continuação do estad-o de 15itio .. r . 
está triumphante. 

·Eu temo que, nestas CG'rrdições, seja hoje victima dessa in·· 
tolerancia de que me queixo. , (]I{ cio apoiados.) 

E ragora, Sr ~ presid·ente, dirigind.o-me á Ca.mara, devo ac-
cl'escentar que 'niriguem m:a.i.s do que ·eu é ·Credor dessa tolerancia 
que um illustre publicista ·republi-cano (ha um aparte), ·qualificou 
de suprema manirestação d.e civilisaçãio dos pov-os amigos da 
liberdade (C11J·oi<ados), porque, Sr. Presidente, eu devo ser consi-
der.a.do entre os mais fracos . membros des.fa Cama.ra. ' 

· O Sn. JoÃo PENIDO Não apoiado. !E' con.sid·er,a,do como um 
dos mais f.ortes. 

o ISR. v .Á'LLADARES Não rtenho ' a pretenção de conquistar 
adhesõe;s pa:ra as minhas ·opirniões, e devo diztlir a V. Ex. com 
franqueza que me consi-dero um homem quasi .isolado peló· modo 
por que en·ca.ro as questões,. em sentid.@ -oontr.ario á corrente, q·ue 
lamento, das ·~xagg;eradas e quasi feroze~ idéas do dia. 

Felizmente, Sr. Presidente, encon.tro nesta Caro ara al·guns 
homens que, pelo seu prestigio, me poderão ampara,.r, porque, ·pela 
escola ·em que se •educaram, não poderão deixar de estar ·de ac-
cordo commi·go. ·E' confiado no pr·estigio,. · •no· auiparo moral destes 
bomens, oomo J3elisa:rio de ·Souza e outros, que não sacrific-o a idéa 
da liberdad.e pelo vasio.·do som dos 'Vocabulqs - Republica, insti-
tuições .republicanas que pr~oÚrem constanteme·~te os exaltados 
que -oollabo-ram no · govern-o, -ou ·que cercam o governo, .embora 
nenhum respeito .tribútem á liberdade que todos os dias sacrificam 
na pe,ssoa dos que não comm.ungam ·com elles. 

Dizia, Sr. P.re.si.dente, um illustre republ·icano francez, cuja ' 
opinião não p,ódo :ser suspeita e a uma Cama.ra re•publicana, que 
a Republica ou ·ha d e ser conservadora .e liberal, ou ha de adstrin-
gir-se a uma politJi-ca ·conserva,d.ora e libe•ral, ou os que se in-
culoaJm seus sus\tenlt.aJd:ores •Se'gu:in.do rota 1con~raria; · cav-r>trão ia 
sua ruina: E.r:a este o ponto de vista em que .se , collocou Thiers, 
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era este ponto de vista em que se collocou Gambetta e, quando 
assim .se manifestavam, diziam: - só assim nós poderemos con-
quistar o favor ·da op-inião, favor d-o su-f'fragio universal. -

E não ·se illudam os amigos da Repub!dca. 
Dizia iLilttPé: supp-ondes qlie a :idéa monarchica es tá morta 

em França? Não, ·ella se o·cculta, dizia. o grande- patriota, sob cin-
zas da todos os nos8os ince·l1di-os; ella espera colher o fruet-o . de 
tod-os -os attentados, a ordem e a liberdade!! 

E' p.reciso que a Republica -se torne uma ga-rantia real cía 
liberdade, d·izi·am os bons repu-bJii•canos ·em França, e, com razão, 
porque não se <tem -direito de proclamar uma fórma d~ governo 
em nome -da liberdade .para .sacr:ifical.a depois! _ 

Não -póde ser outra a nossa politica, ponderando-se que a li-
ber dade já se achava fundada ·entre nós quan-do se .proclamou a 
R epublica que tem obrigação de mantel-a e -desenv-olvei-a; e não 
é com -o estad-o de sitio p ~rmanente, -como meio -de governo, que 
serão mantidas e desencvolvidas •as liberdades de que já g-ozava o 
povo braz!Hiro sob ·o passado re;gimen ! Dizia Littré, illus'tre mem-
bro -da Aca-demia Franceza, e senad-or da Republica: - "é ne-
cessa.rio qu"e a R epublica torne uma r ealidade a liberdade para 
que 11iilo so1Jfra: a guerra terrivel -do .parallelo, invocando os con-
tr-arios u.m •passado que não póde estar esquecido, e no qual a 
ordem p-rivada, isto é, a liberdade ' individual e a ga.rantia da 
prop-riedade já ctmstituiam bene:tikios r eaes". 

De taes benef-icios -o-s brazileiros já ·eSitavam em p.leno go2'1o! 
Aquelles que teem a .responsabilidade directa da.s novas instl -

tdçõs, e princi-palmente os que teem o sagrado deposito do po-
der publico devem compenetrar-se de que é necessario que o r egi -
meu da 1;-gal.idade se restabeleça; para qu e não se saorfi.fiquem 
as ·instit uições que to,dos os -dias affirmam que querem conso-
lida-r. 

Não . será ·com -o esta:do de •sitio, e estado ·de sitio fóra da 
Constituiçiilo, qual tem praticado o governo, estl!ldo de sitio crua 
e barbara àictadura; o governo legtslando, restaur a:ndo leis san-
g·uinari-as; o governo mandando prender e coi1demnar fóra -das 
normas lega;es, que os amigos do g-ocverno convencerão ao povo, 
de. que estamos ·em um r egimen de liberda;de! 

Em que se baseou a h-onrada commissão para decretar a pro-
rogação do estado d·e sitio? · 



O marechal Presidente, na sua mensagem, ·declarou ao· p.a.iz 
que conseguiu suffocar a •revolta na Capital Federal, no Paraná 
e em Santa Cathari-na; não direi em S. ·Paulo, porque a invasão 
no se effectuou. 

Assim, perguruto eu: qual é ·o fundamento 'legal que se apre-
senta :para a continuação d-o estado de sitio? Na mensagem en-
contramos lima aHi·rmação . cathegoTica de que a revolta se acha 
suflfocada em todos esses pontos em relação aós quaes o projecto 
decreta o esitado de sitio! 

Em carta recente do honrado mll!rechal S. Ex. se manifesta 
no m esmo sentido. No jornal que tenho em mãos, O Paiz -de 28 
do cor.rente, encontra-se uma carta de •S. Ex. ao aln;lirante Gon-
çalves, em que aJrfirm.a que a r·evolta eStá defin·itivamente suf-
fboada. Nestas condiçõ-es, pergunto ·eu: quaJ1 é a base legal, qual 
é' a base constitucional para o projecto? 

Honra seja feita ao marechal Presi-den·te. 
Elle tem deixado ao Cong•res·so a mais ·completa res'{J.onsabi-

lidade destas medidas! Nem hontem, nem hoje, S. Ex. se dirigiu 
ao Cpngresso, affirma.nd-o a necess·idade do estado de · siti·o. Em 
setembro, qu:mdo a revolta se iniciava na bahia desta capital, S. 
Ex . . dirigiu-s J ao parlamento, declarand.o: - "O •governo dispõe 
dos meios necessari·os .para debellar a revolta" . E' um facto sabi-
do que o Senado mandou ter com S . . Ex. alguns d·os seus mem-· 
bro•s par.a inqui•fliT do .s·eu pen.sll!lllenito sobre a decretação do es-
tado de sitio, e nesta .occasião o illustre mareohal declar-ou: "por 
emqu-anto não ·o julg·o opportuno e .seria. melhor que s· ~ consignas-
S tl a autorisação ·da qual eu me utilizarei, si fôr conv·eniente " . 
Ouvi a diversos membros do p.a.rla:rnento na ooca.sião, e tamb3m 
D- um senad-or que üizia te•r feito parte da commi·ssão do Senado 
que foi entend z-r-se com S. Ex. a respeito da decretação do sitio 
(ha apartes): todos atribuem a;o marechal .a .seguinte linguagem 
(apartes): 

.. "Por em quanto cumpre- não sobresaltar a op·nnao, ·não pre-
judicar o nosso ·credito na Europa, .fazendo crer que -estamo·s em 
condições anormaes a 'POnto ·de s·er necessari.o o estado de sitio ... " 
( Apa?"tes.) 

A r ev-oJ.ta começou apen·a.s, dizi·a S. ·Ex., cumpre verMica.r si 
é .poss'ivel ·debellal-a sem lançar mão de um meio excepcional, 



75 

qual o estado de sitio! Inteiramente correcta e ·patriotica esta 
linguagem! 

Portanto, ·Sr. Pr.esi-clente, a hi·s·toria h a ele registrar unica-
mei\te sob a res·ponsabilida,de do parlamento, o estado · de sitio 
que decretou e com o di·reito até de accrescentar uma censura 
grave, · porque ·o .estado de sitio foi d·ecreta.do em . ·desaccôr.clo com 
as info.rmações offi-ciaes, isto é, do governo do marechal, que af-. 
firmav.a ter •recursos normaes, então, para combater e v-encer 
a revolta. 

1:\lla.s então o pa.rlamento se batS eava no facto ·palpavel da re-
volta; ahi estava .a commoção intestina, cuja gravidade ·affir-
mava. 

Hoje, P·Or·ém, o ·caso é bem outro! 
A r evolta d esappareceu, á exce•pção do Rio Grande, em todos 

o~ pontos a que se r efere o projecto! 

O marech·al Presidente, na sua Mensagem, solemnemente de-
c!.a·rou e . affirmou p·eránte a Naçã~ que a · revolta foi d :•bellada 
nesta capital, Nithe:roy, no Para.ná e Santa Catharina! 

.Por con.se.gu1·nte, Sr. Presidente, pergunto o que justifica o 
eEtado de .sitio actualmente, quando •para .a sua decretação nãfJ 
existem motiv•os cou.stitucionaes? 

O .parlamento não pôde addi.tar a; Constituição, senhores, em 
assumpto de ta.! natureza. 

Onde a commoção intestina nesta cwp-ital, na comarca de Ni- · 
theroy c em S. Paulo? 

Bem ao contrario, .senhores, o marechal affirma e é ce.rtfJ, 
que ·debellou a revolta, que r estaurou o Imperio da lei e com ella 
plena tranquillidad e em todo.s os logares. E' necess'irio que a pa-
lavra .do governo st-ja acceita com expressão da verdade. 

Maravilha! Suroprehende · mesmo que em. um. documento pu-
blico, o parecer que precede ao projecto, a honrada com.missão 
consignasse para a decretação do estado de siti.o um motivo que 
não foi previsto pela <Constituição que dispõe de modo taxativo, 
e não podia fazel -'0 de outro modo, em s e tratando da suspensão 
das garantias constitucionaes. 

A Consti-tuição dispõe que .para a decr etação do estado de 
sitio é necessario que se dé aggressão eS"t1·angei1·a ou commoção 
intestina. 
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O motivo ,allegad:o pe;a cqJTimi}>Sã0 pata ,a decretação do es-
tado de sitio é a necessidade de ultimar proces•sos; ~ e O · ('!ue &.d8 
admirar, a commissão .allega isto doe maneira a fazer crer qlle o 
illus tre rríar'echal chrri•J?~rtil•h·e de uma doutrina· gue não;.é a de 
s ~ Ex. '!·\'f\Llr ,; I' ÍJ l.l h ... ,_ \ I·-

,. 1 , · c· 
A commissão no·s cõn-s·i·derando.s . reproduziu as p.al'avra.s qa" 

Mensagem; l±'eproduzilí ' t ópibos ~~ M:'~n·sage~, - ~onvert:en.do-os .,:em 
C, f , 1 , (! , ( . } 1 , I ~ 

consi'd'erando's' ·é ' óon<:luiu pelo projecto que correrá dest'arte , po.r J 

ccmta do . illi:lstre Chefg db Jli~'tad~. . J 
1 

. ,. ! . 

S. •Ex , d·ecl:a:rou. que as informações., ('!u•e dev·e •aro dparl!amen-
to,, p ~r H!p.IJ.Uan~o, não podem .ser comp.letas, porque faltam 'do-
cumentos que espera .obter; que tem necessidade de completar · 
p2squizas policiaes e judicia.rias. , · 1' · 

1 Co'ill'P·rehllnde-se isto. 'Revoltou-se aqui a esquadra ou gran-
de parte della! Tal movimento tinha ligações em terra. Decre-
tado o estado .de sit•ioo, o governo realisou innumeras prisões de 
p·é:Ssoá.s 1 que lhe constou implicadas ~·o ~ovimento sedicfoso. 

BAs' pesquizas a respeito. de.~~as •prisões não ·estão concluídas, 
' ' I (-fi' . I 

e, porventurá., as ·que se ·teem iÍJ:iciado relativa:J;I~e.:qte a cidíldãos 
ainda 'não presos. 

( ~ f! 

E' tudo quanto consta da Men·sagem .relath'a aos sítios de·· 
cretados. , _,. , . , -.. 

O' marechal não pode dar contas completas, porque Jtão .se 
processos; d z.cy.ment\)S 
chegaram ás mãos. da·s 
a tirar da.hi! 

n ecessarjos, não 
comn;Jissõe~:;. 

acham concluídos mu•iotos 
ser. acha~ ·~e~ol·hid-os , não 

Mas qual a conclusão 
E ' .só a que a commiss.ão tirou na •segunda pa~te de seu pro-

jecto; · é a concessão do prazo ·ao honrado Chefe da Na~ão pa.ra 
tra'~er estas inform.açõe<s .officia~s a.~ conhecii~ento do parl.:1-
mento. 

E' só isto, .S•r. Presidente, é n!lida Ill3;is. 
Pesquizas poHciae.s, summari·dos de culp'a, constituem medida 

da· vi·da normal dós povos civilisàdos, segundo a.s leis ordinarias . 
''··Decretar o sitio para taes medidas significa que se pretE:nde 

processar' e r.ondemnar sem lei ,' fóra da lei. 
E' .a barbaria, é a tyra.nia, senho.res! 
o marecli.al P·resi'd'ente, no cumprimento do dever constitu-

eional, ruá a·o ·parlame•nto os motivos d.a decretaçã.o do 'estado de 
siti-o; elle nos declal'a simplesmente que .os motiv-o.s se aoh31m corr-
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signados nos decretos taes e' taes, que sobre os actos, sobre as 
di·das q\le tom,ou, como pri·sõe·s, averiguações que ordenou, 
pnÇ.e, descer . . a eX!plicaçõíes' •po.r · emqua.nto .' ll ( 

·Estes decr etos, os nÍE-mbr.o~ ' d.a. Camara. os conhecem. 

me-
não . i -

·Em todos ellés se consigna. o ~·otivo c;nstituci'~na.l da com-
moção inte·si:ina,' qúe effectivam ente se deu nesta capital; . que 

1effe·ctivamenté 'se deu nos Estado-s ·do Rió Grande -do Sul, Paraná 
() Santa ·Catha•rirra. Penso que rião se deu tal co.mmoção no Esta-
de de S. Pau-lo, coinquanto' se achasse coii~cado sob a pressão de 
uma invasão e que afinal fo.i r ep ellida.. 

O SR. JQÃ:o PENIDb '- Graças ao h emi·smo de Gom es Carneiro. 
O SR. VALLADARES - Não quero, porém, discutir p sitio de-

cretado · pa;ra •S. Paulo. Acceito, por em quanto, que anda.ss 3 avi-
sadamente o governo . O que não vejo é ràzão pa.ra ;o sitio agora, 
em relação ãquelle Esta.do, em plena paz. Não ha mais perigo de 
inv.a;são nem movim e~.to interno de caract er sedicioso . Da Meu'~ 
sagem que serviu de base, ou melhor, de ·pretexto ao projecto só, 
uma· conClusão log.ica é Ucito deduzir : é a conce·ssão do prazo ao 
Sr. Presid·ente P,a R epubli ca para trazer ao conh~oimento do Con-
gress-o' •as ' ·eJópHca:ções que lhe dev-e d.ar . ' 

' r 

E devo aqui di zE·r a V. Ex ., ISr . Presidente, que s·obrc este 
ponto parece-nie' ' até que o Sr. marechal ficará desobrigado dfl 
descer a min'ucias, de descer a detalhes, uma vez cumprido o d.e-
ver legal dos pr.ocesso·s •p e~ra:nte os juizes ou tribuna.es competen.-
t es, na fórma das leis eni vigor. Esses juizes e '\ ribunaes cumpri-
rão o seu dever, condemnando ou absolvendo. O Chefe do Estado 
deteve os que ·entendeu perigosos á ordem, ' ou os que julgou en-
volv.idos na revolta. Dev-e mandar pôr em J.i.berdade os que dete-
ve como meclida •d 3 · prudenc-ia; quanto aos criminosos, agora a 
ta.r efa é do·s tri,bunaes e juizes, de confor.mid·ade com as leis. 

O motivo das decr·etações •de sitio consta dos decretos. 
As :prisões r ealis.adas devem t er s-ido determinada.s por mo-

tivos .plausíveis. O Presidente da R epubHoo. deve exigir r elato-
ri·o·s minucioso·s d-os seus s ubalternos, devendo estes explicar seus 
actos com clareza r 2latiV1amente áJs prisões, ·para que S. •Ex. de-
monstre o seu sincero ,amor ás instituições ltvres , r ~porimindo o.s 
·abusos e att enta.dos já çl.enunciados até p.ela .imprensa ,amiga do 
gov:erno, como q, Pai~. 
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PE.nso que mai·s tarde o marechal deverá traz er um, relatorio 
ao conhecimento do Con,gres?o, mostrand·o que tomou . a sério .c.ste 
assumpto, em ·relação ao qua.J consta que muito se tem abus.a-dó 
sevando-se vinganças e até aufer'indo-se vantagens pecun·iarias. 
Sou razo.avel, e por i·ss·o reconheço que as autoridades 11upertor ·-
não podem impedir todós os abusos que em taes occasiões se p·--
ticam; ;mas essas autoori,cJ!aldes <levem mostrar-se severas na -re-
pressão posterio•r, uma vez reconh-eci-dos ·OS abusos e attentados 
E ' sobre este· particulhr que desejo contas mi,nucio.sas, e c 

.• • ' : f 
que o ·Sr. marechal as venha pre·star. 

Quanto aos cidadãos ·presos como criminosos, esses dev erão 
ser manda;dos aos s·eus juizes com•petente.s, os quaes os condemna-
rão, ou .ábsolverão, conforme fôr de justiça, e de conformidade 
com as leis. T.a1es av~riguações, ou melhor, os summarios de cul-
pas, não constituem motivoq, constitucionaes •pa.Fa u,ma medida 
tão g>rave, qual o do ·es~ado de sibi•o, que a Con-stituição só permit-
te por ·occasião de aggressão estrangeira, ou de commoção intes-
tina. Seria barba.risa.r-nos, decr etar o estado de sitio para a fo r -
maÇão de process-os! Em linguagem clara, pedir -o .sitio para a 
formação de ·processos, quer dizer qu e se pretend-e processar e 
condemnaT fóra da 1ei! 

Accresce, senh-ores, que ha uma es·pecie ,de lux-o, -de arbítrio, 
porque, attentas ·as emergencias em que as prisões se verificaram, 
mesm-o os membros da oppos•ição .parla.m·entar nã-o poderão mos-
.trar-:Se excess.ivamente rigorosos na apreciação das contas do Che-
f 'l da Nação. 

O primeiro d·ever do g-overno; em taes occasiões, é salvar a 
ordem, não se deixando vencer; e não pôde .ser r·esponsabili.sa.do 
por um sem numero de •actos abusivos, e até crimin-osos, e as ve-
zes ineptos, de agents subalternos de caracter milita.r ·ou poli-
cial. 

Na ·apreciação das contas do governo o parlamento terá que 
julgar a norma geral de sua conduota na difficil conjunctura que 
aüraves·s-ou a nação e esJ,>ecialrnente -esta capital, ond•e a r-evolt a 
tornou caracter mais grave. 

O gove.rno não pôde estar presente a todos os actos de seus 
agentés para impedir desacertos, aüentado.s ou inepcia erri detri-
TIJento de innocentes. Em rela.ção a taes factos a sua conducta 
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pusterior é que deverá- serv·i·r -de norma ao pa·rlamento p'ara a 
censl,J.ra, condemnação ou applausos. 

Não estou no numero dos que acham em tudo bàa Çt politica 
do marechal. 

Não obstante, aUentas as difficuldades em que se achou pa-
ra debella.r uma revolta das mais graves, pela intervenção do ele-
mento militar, não s·erei dos mais exigentes na sua tJomada d ~ 

contas; e não lhe recusa.r ei meu voto quanto ao prazo par~ que 
possa trazer ao parlamento explicações completas. 

ISep.hore.s, é necessario que por lei regulamentar e baseada 
nos principio;; garantidores .da Ji,berdade, fique a,ssentado que . o 
estado de sitio .não .é a barbaria! O estado de sitio, dando·· ao go-
vern.o certo a>rbitrio, quando se trata de medidas de cCJmpressão, 
.não converte os deti·dos em feras, não lhes tira a catheg-oria de 
homens! 

Não se tem direito -de detel-os sem motivo plausivel, s·em pro-
CRsso, p:Jr .tempo indeterminado, como se tem .Praticado! Reali-
~a das as p-risões, o governo tem obrigação d·e l.D.anlia.r submetter 
c.; p·resos, contra os quaes acredita haver mot'ivo legal de crirrii-
nalidade, a processo na fórma da lei. 

Não se tem dir·eito de enclausurar homens indefinidamente 
por capricho, como si fossem irracionaes! E' preciso ·dizer isto al-
to · e bom som, pelas novas doutrinas dos republicanos exaltados, 
que ·confundem estado de siti.o com dictadura quasi barbara, da 

. lei ma;rêial. 
E ' necessario que se consigne em lei o contrari-o, fazendo cer-

to qu·e não é licito trata;r os •homens como s·i· fossem irraci-onaes, 
nã.o tendo em conta a sua liberdade! O processo em que se apu-
ra -a existencia do crime e a sua autoria é um direito slligrado d e 
quem é preso e uma obrigação pãra quem prende! Este direito de 
não ser •i•n·definidamente preso sem cul·pa formaida, no passado r e-
gimen j•á era uma ·conquista mesmo para os que puritanos de hoje 
denominavam escTavisad\JIS. 

Isto posto, hoje, em .pJ.e.no r egimen republicano, dev-o ter por 
certo . que os detidos como criminosos deviam ter s·ido submetti-
d-os a processo. 

Não podem ter sido tratados mais duramente do que os es-
crav·os no passado r egimen que_ já não os tolerava nas cadeias 
s em p·rocesso . 
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' Si foram ou. estão .sendo S'\lbmetidos a processos os resulta-

dos desses processos cons.Utuir.ão as eXJpUcações que lo Sr. mq,re-
chal devei'~ , traz·er á repre~entação nacional. · 

Hoje o Congr esso tem necessidade de se mante•r na inais ·se-
vera reserva .sobre .a concessão desta ·medida, tenC!o em cons!dP.-
raçã9 a ·interpretação, que o governo tem · dado a tal inedida. 

_ V .. Ex. ainda hoje ouviu o ·discurso do honrado deputad-o 
por · S. Paulo e V"i•u a •Mensagem em que o Chefe do Estado dá 
noticias, não só, das prisões que rea:lisoti, como tarri.bem dos · n P-

cretos, restaurando leis qu•e Já nã:o vigoravam no regimcn passa-
do, de .caFacter marCial, · e que· mereceram o qualificativo de -
cort a-cabeça! ' · 

Ora, V. .Ex. está vendo co·mo todo o Congresso tem necessi-
dade de ser res2rvado na concessão dessa medida, quando doutri -
na mais que perigo·sa e inteirà.mente cont•raria a Constituição e 
a todos os princ.ip'io.s que garantem a liberdade de todos os povos 
livl'e.s, está s :ndo .posta em vigor entre nós! V. Ex. está ven.-
do: j·á se confunde· estado de sitioo com dictadura; V. Ex. vê a 
Mensagem, consigna:ndo a restaU1·ação da! lei marcial do imperio, 
e fazend-o -o de modo duplamente censuravel, não só porqu ~ es-
h leg•i•slação cogitava de guerra exte•rna, o que não tinhamos, co. 
mo porque nesta restauração de uma lei r evogada, incontestave'I-
mente se en~erra acto legislartivo. O Poàer Executivo, o Presi-
dente da Rep~blica, l.egislou, assumiu a dictadura d0 modo" fran-
co e perig.oso, restaura.ndo lei e decreto qúe conferem-I.he a fa-
culdade de dispôr da vida de ci.dadãos, impondo,. por suas com-
mi•ssões, ;a pena de morte já revoglJ,da, quando o estado de~ sitio 
definido na Constituição só envolve a bculda:de de .suspender ga-
rantias .constitucionae.s para o effeito de prender e desterrar. 

Nisto consiste o ·estadl0 de - sitio, mas p2la interpretação~ que 
dá o governo, elle se confunde com 'dictadura, ta.nto que o pre-
·sidente tem legislado, restaurand-o leis ·revogadas, creando ba-
talhões, etc. o que constitue attribuições do Congresso . 
· " Ora, SF. Pres'idente, V . Ex. e a Çamara todos os dias óuvem 
dos que se' inHtulam Jl'epublicanos historico.s, que é necessario 
consolidar a Republica. 

Não .será .por meio d·o estado de sitio chronico e praticado 
como dicÜtdura, arrogando-se o governo a attribuições l egislativas, 
que conseguirão consolidar a Republica! 
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A Camara não pôde se mostrar facil em conceder estado de 
·sitio, quando o governo o pratica assim, e quando as inforn;ações 
officiaes .são contrarias . 

O governo af.fi.rma na Mensagem que estrangulou a r evolta: 
t:stamos em paz. 

A Constituição consigna dons motivos para a deori\tJ.ção do 
estado de siti-o: "aggr·essão por forças estrangeiras ou com moção 
intestina." 

São estes os motivos legaes e constitucionaes, nos ter1no3 ex-
pressos dos arts. 34 n. 21 e 80 da Cons.titu<ição. O motivo aDega-
do ·pela commissão nos consiàeranàos que precedem ao projecto 
não pó de ser acceito, porque não foi previsto pela· Constituição . 
A commissão ailega que o governo necessita de tempo para apu-
rar as responsabilidades de culJpados ·mediante a terminaçã'l de 
processos! . 

T·al aUegação para a decretação de med"ida tão grave é uma 
affronta ao direito que rege os povos civilis'ad.os! 

Para não s e acceHar a doutrina da commis.são não é nece·s-
sa.ri-o viver .sob um regimen republicano; basta não se estar em 
MarPocos! 

E' inconcebivel que tal motivo foss e esoripto e trazido' ao par-
lamento! 

Em. que paiz estari:ws, onde a terminação ·do processo é alle-
gada para sus:pen-der as garantias constitucionaes?! 

As inf.ormaçõe·s officiae.s são a negação do estado de sitio, 
porque fazem · certo que a commoção intesbi·na cessou em todos 
os :pontos ·consignados no projecto, á ex·cepção ·do Rio Grande do 
Sul : logo só alli poderemos tolerar o estado de .sitio. 

Vamos perdendo -as noções dos principios de liberdade que 
já praticavam-os, ha cerca de m zio seculo! 

Bom serviço prestaria o Sr. Martins Junior, si em vez do 
seu projecto sobre o flagello da intervenção do governq federal 
nos Elstados, tivess·e utiHsa.do as suas luzes em trazer ao parla-
mento um projecto regulando o estado de sitio, para que não mais 
se confunda este ·com a dictadura, como demonstrei com os de-
cretos legislativos, restaurando leis sanguinarias que aJi.ás· não 
cogitavam de simples commoções intestinas; decretando o au-
gmento da força militar, crea.ndo bata.lhões, o que é attribu ição do 
Congresso, etc. 
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Diz.ia eu, Sr. Presidente, que é necessario que a R e·publica 
elõeclite a . sua política consE;rvad<>ra,. ·de estabilidade e de tran-
quillidade, e ao mesm<> tempo liberal, offerecendo plenas garàn-
tlas a tod.os os brazileiros, pa,ra que se consol_ide, fazendo-se amar 
pela Nação que jã gozava d·e taes benefici·os no passado r egimen. 

O imperi-o fundou e radicou no coração dos brazileiros o amor 
ã <>r·dem, -o amor •il •legalidalde ·e o amor ã integridade; não creou, 
Sr. Presidente, o r egimen passado a uma nação de fanaticos, nã o 
creou uma nação de sectarios, mas uma nação de cidadãos que 
coHocam acima de tudo a liberdade, e este sentimento .p:rofunct'o 
da liberdade foi o guia da nação após o 15 de nov embro . 

A federação, ·a autonpmi•a das prov-incia.s, cujo germeu bem 
des·envolvido jã se achava no acto addicional, po-rque jã tinham 
ellas poder legislativo; legislando sohre viação publica sobr~ im-
postos, in.strucção, etc., e um Poder ·Executivo, constitura o gran:de 
desideratum das pr:ovin'Cias . . Em consequenci-a acceitaram o novo 
regi•m im que .se proclamava em nome dessa •id·éa, mas ninguerrí .ac-
ceitou o Tiovo r egimen sinão sob a condição de desenvolver todas 
as li•berdades Ide que jã gos-ava o po·vo, e é certo qu e ·elle jã gosava 
de tGda.s as libertd•ades que constituem a ordem ·privada. 

O imperio legou-mos consolidada a ordem privada, que con-
siste na plenitude da liberdade individual e das garantias de 
propriedade. O •imperio, nos seus u1timos quar·enta annos, foi a 
paz interna, a plenitude da liberdade individual, e a .propriedade 
garantida; e, consequentemente radicou no coração do povo bra-
zileiro um profun•do amor ãs .su'as libel'dad es, e á ·or·dem: 'Nin-
guem se illuda! Não somos um povo barbaro, pelo que não pode-
remos ser •ludibria dos, ou mystificad<>s por >palavras sonoras. O 
povo brazil €•i·ro ha de exigir a effectividade de suas liberdaoes 
con.stituaionaes, e só por tal meio a nova ordem constitucional se 
farã amada e se c-o!lJSolidarã. A prova do meu .asserto. estã nos 
factos que se t eem desenr.olado de 11.í de novembr·o de 1889 : der-
rocado o throno, r etirando-se a ex-·familia reinante, nós vimos o 
procedimento .patriotico do povo brazileiro. Não o qualificarei de 
besti-a.Hsa-do, como alguem o qualificou ; nós vimos toda .a nação 
acceitar o regimen republicano federal, r ecebendo, senhores, co-
mo sinceras as affirmações dos que operaram a transformação, de 
que se tinha fundado a R epublica F ederativa. 

Ds germens deste systema estavam delineados no acto addi-
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cional, e era uma aspiraçã:o de todas as provindas a,. sua auto-
nomia ... 

0 Su. NILO PEÇANHA - E a lei da interpretaçã:o? 
O S1~. V.ALLADAHES - R efir·o-me ao acto addicional· nos seus 

pontos principaes e principalmente no pensamento que o -dictou; 
O SR. NILO PEÇANHA - Mas o regimen centralisador creado 

pela lei de interpretação? 
O SR. VALLADAHES - O nobre deputado não ha de supprimir 

a nossa legislação com a mesma facilidade com que foram sup-
primidos os disticos das ruas. 

Nós tínhamos o Poder Executivo Provincial, nós tínhamos 
o poder legislativo provincial, com attribuição de legislar sobre 
tqdos os assumptos que interessavam a vida local. 

0 SR-. VERGNE DE ABREU - Atrophiado. 
O SR. VALLADAHES - Posto que pudesse essa faculdade, em 

casos dados, ser contrariada pelo poder centr al, o que não ex-
clue a verdade do meu asserto, o poder provincial já existia, o 
primeiro passo para a federação estava dado, e a federação era 
aspiração de t'Odas as provindas ... 

0 SR. VERG NE DE ABREU _:_ Isto é uma verdade. 
O .SR. V ALLADAHES - Isto é uma verdade que ninguem pó de 

contestar . 
O SR. NILO PEÇAl\THA - Mas o ultimo gabinete do imperio 

nasceu para . suffocar a aspi·ração das províncias. 
O ·Sn. VALLADAHES - Não vem ao caso, não é p artinente o 

aparte, mas devo contestai -o por amor á verdade historica. O ul-
timo gab.inete ilberal aprGSentou-se com programma ·que consti-
tuía um grande ·progresso, um pll!sso avantajado para a federação; . 
mas isto é materi.a ·extranha á discussão. O nobre deputll!do inte.r-
rompe-me sem prestmr~me attençã:o. 

O Sn. NILO PEÇANHA - Perdõe; tenho prestado toda a atten-
ção ao discurso de V . Ex., e sinto interrompel...o em uma questão 
historica. 

O Sn. V ALLADAHES - Não attenta para o verdadeiro sentido 
do que digo no inter esse só da ma teria em ·discussão . .como dizia, 
Sr. Presidente, toda a nação acceitou como sinceras as affirma-
ções e promessas dos que denocaram o throno, e nenhuma diffi-
culdade t em creado ao governo. 

As perturbações que se seguiram ao 15 de novembro teem-se 
limitado a luctas estereis de ambições vulgares poelo poder (apoia-

I! 
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à.os) ,- nas regiões officiaes, .semi-officiaes e offidosas, das quaes 
teem o maior quinhão de responsabilidade as classes arm·adas. 

Como primeiro e mais que damnoso fructo d·essa deploravel 
disputa do poder pelo poder, teve a R8JPublica a dissolução de 3 
de novembr-o. 

Nós t-odos presencioãmos o proced.imento das classes a;ctivas 
da nação, <d·ess·as classes que tra:balham par.a produzir o impos-
to que constitue · a renda publica, a mais completa tr.anquillidade, 
nenhuma 'd.iffi.culdade ao poder publico ,partia da população. 

1\rium.phou o principi.o da legalidade em 23 de novembro, sem 
que o gove-rno pudesse se .queixar da nação representada pelas 
classes l_aborio.sas e productoras. 

Outro movimento, o de 6 de setembro, manifestou-se e o 
mesmo espectaculo reproduziu-se. 

Refi·ro-me á. r evolta da armada, lucta das classes armadas, 
como j á o tinham sido as deposições dos governadores, figurandó 
o elemento militar como o factor principal. 

•O Congresso funccionou deante da revolta, e foi testemunha 
do procedimento pacifico da população desta capital, do seu 
quasi recolhimento deante da revolta da armada; nem1umas dif-
ficuldad es creou ao governo. Não bastaram ao governo os re-
cursos ordtnarios de que d-ispunha. O poder publico, o Chefe do 
Estado, teve necessidade de r ecorrer á nação, e esta não lhe fal-
tou; teve n ecessidade de recorrer ao concurso dos cjdadãos bra-
zUeiros, e este .não lb,e faltou. 

· A guarda nacional prestou-se da melhor vontade; os bata-
lhões .patri·oÜcos se formaram, compondo-se, · Sr. Presidente, dos 
melhores elementos que existem no paiz: elles sahiram das nossas 
academias, sahiram das Faculdades de Direito e Medicina, da Es-
cola ·Polytechnioca, de tod·os os institutos de instrucção publica 
emfim, nos quaes se encontram os filhos das primeiras familias 
do Br.azil. 

- · ·Com taes elementos, sem que · a ·ordem publica se perturbasse, 
com ·t aes elementos, tirado.s do seio da sociedade · abastada, den-
tre aquelles que mais activamente trabalham, dos auxiliares do 
commerdo, das fabricas e da lavoura, senhor.es, o marechal affir-
mou em um documento publico, a .sua Mensagem, que consegui.u 
debellar a revolta restaurar a tranquillidade, .supprimir a com-
moção intestina aqui, em Nitheroy, em S. Paulo, no Paranã e em 
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Santa Catharina . . Esta é verdade, que a Camara inteir·a não pó-
d.erá .deixar de acceitar € a naçãJo conhece. 

O marech-al declarou .em um ·documento official -da maior im-
portancia, que estrangulou a revolta, que r estaurou a paz e a 
ordem. 

S. Ex. declarou mais, que o fez com a .guarda civic'a da na. 
ção, com a guarda nacional que se compõe das massas activas 
e m·oralisadas, dos que trabalham; declarou que tev-e o con-curs~ 
de todas .as classes para suffoc.a.r a revolta e restaurar a oTdem; 
affirmando ao mesmo tempo que a RepU'b1ica ·está consolidada coru 
o baptismo de sangue dos brazi1eir.os que sacrificaram-se por ella. 

Pergunto agora, senhores, quando o Chefe do Estado assim 
se manifesta, assim affirma a restauração da ordem legal, assim 
declara a existencia de inde8tructi•veis elementos que a susten. 
tam, é licito, por decreto desta Camara, affirmar ao mundo que 
nesta nação ainda existe grave com moção intestina? 

T-odo o mundo sente e sa:be que esta:mos em .paz. 
O que s-obresalta e contrista a todos é o estado de sitio que 

vae se tornan-do chronico, mudando de facto a fórma de gov·erno 
dem-ocratica constitucional para •O ·despotism-o barbaro da lei mar-
cial! Bem acon.s:elhad.o, o marechal se persuadoi·rá de que só ma-
les lhe virão do poder exorbitante que lh-e estão dando no interes-
se, de a lguns mãos .amigos que o r.odeam. 

Esta nação não póde, com justiça, ·receber como .galardão do pa. 
tri.otismo com que se houve o estado ·de sitio chronioo que a des-
moralisa, a compressão, a ausencia de liberdade, a suppressão -do 
livre exercido do direito de locomoção!! 

E ainda mais, Sr. Presidente, accresce o grande prejuízo qu.: 
r esulta par·a a nação deste estado de sitio, indo repercutir de 'nt 
modo detrimentoso s obre as transacções commerciaes, paralysan. 
do-as; e ·eu externo neste conceito a queixa que tenho ouvido por 
toda a parte, no contacto que tenho com as classes producloras, 
a da lavoura e do commercio, especialmente o desta Capital. 

Ouço por t-oda 'a parte queliacas 'POr >esse estado ode sitio ohro- · 
nico, pr.olongando-se por quasi um anno para tormento de - um 
povo pacHiro e laborioso, tolhido no seu direito de locornoç~o; 

sujeito a vinganças mesquinhas, ·.onerado com a comrtbui!:ão dos 
passaportes, rmuit-os só o·btêm po.r dinheiro que se paga ·cqmo re-· 
munera.do ruos q'll'e po·d.em obtel-os com presteza. 



Constantemente ouço aos commerciantes desta capital a se-
guinte interpellação: 

Quando os senhores d-o Congresso acabarão com este ,,•stado 
de siti.o que nos .deixa d-e portas abar.tas, faz endo despezas mas 
sem podermos vender, porque a freguezia do interior· ni1o vem ao 
Rio de Janeiro. .. (Apa1·tes.) 

Ü SR. VERGNE DE ABREU dá um aparte. 
O SR. VALLADARES - A questão é que lá fóra ouvindo-se fal-

lar que temos o estado de sitio na Capital F-ederal, o que se diz 
é que esta cidade está sobre um vulcão; que não ha paz, nem 
tranquilHdade; que a paz das ruas é o r esultado da comprassão 
de Varsovia; que qualquer agente de policia pócte pren der por 
motivos inconfessaveis, etc., etc. 

Não sei até on·de ohoega a verdade sobre os vexames a que o 
estado de sitio tem dado logar; mas a verdade é que repercutem 
de modo mais que pernicios-o lã fóra, e que, como é natural, .em 
gera1, não se acredita que o g-overno submetta esta capital a es-
tado de sitio, indefinido sem moti;vo plausível, dahi o-s boatos de 
revoltas prestes a explodi-rem ·que só existem na imagin-ação dos no-
veleiros do terror; mas que causam damnos profundos ao com-
mercio e a todos. 

O estado de sitio é uma medida grave, que suppõe um esta-
do anormal de .perturbação profunda da ordem ; não pó de ser de-
cretado para verificação ·de culpas ·ou crimes, o que constitue 
funcção normal do Poder Judiciari·o. 

A decretação do siti-o sem que militem os graves motivos 
constitucionaes traz o grande mal de crear n ·o estrangeiro e no 
paiz uma falsa opinião, relativamente á situação desta Cap ital e 
do Brazil em geral- em detrimento dos interesses mais vitaes do 
commeroio -e do credito publico -e particular. Ainda hontem um 
negoci-ante diz-ia-me: "Estamos de portas abertas, mas ninguem 
vem comprar e não fazemos neg-ocio; mas as despezas são cer-
tas." 

Accrescento a isto: a id-éa do adiamento importará por parte 
do Congresso a afirmação de que nãio póde funccionar livreiLente. 

Parece, Sr. Presidente, que V. Ex. está fatigado e eu de-
claro que éstou; vou, por isso, resumir as minhas considerações. 

A razão que deu a commissão .para prorogar o estado de si -
tlo é a necessidade de ultimar processos. Já im-pugnei- essa ra-
zão, já mostr-ei que a liquidação de culpas dos que se acham pre-
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sos, e d·os que ainda devam sel-•o, não é motivo constitucional, 
desde que em documento publico se afürrna que a cornrnoção in-
terna desappare·ceu no Rio de Janeiro, em S. Paulo, em Santa 
Catha.rina e no Paraná. 

Correcto, Sr. Presidente, seria que o projecto da cornrnissão 
só cons·i-gnasse o estado de sitio em relação ao Rio Grande do Sul, 
onde subsiste essa cornmoção intestina. 

Dizia eu, ha pouco, que o regirnen de legalidade de mais de 
meio seculo, ·em que a liberdade individual e a propri edade cons-
tituíam urna r ealidade, tinha plantado nos brazileiros um verda-
dei·r;o amor á liberdade, e que cumpria que aquelles que querem 
consolidar as instituições novas não as mostrassem em antago-
nismo, na pratica, ·com a effectividade da .Uberd·ade privada. 

Ora. Sr . Presidente, que é que consagra essa legislação, por 
cuja effectividade de meio seculo, se fez da ordem privada uma 
esplendida r ealidade? Que consagra essa l egislação processual que 
se .pretende suspender indefinidamente com o estado de sitio chro-
nico? 

Essa legislação, a mais li.beral e garantidora que conheço; 
consagra o principio de que, excepção de flagrante ·delicto, caso 
uni co .em que .alguem póde s·er preso sem culpa formada, só . o 
Poder Judiciari.o pôde prender; porque, mesmo nos casos exce-
pcionaes de prisão preventiva, é necessario o mandado da .autori-
uade judiciaria . 

E esta legislação data dos tem'pos mais remotos de nossa 
vi !la como nação: já se achava consignada pelo Co·digo do pro-
cesso, e .foi desenvolvida em 1871; á •excepção do caso de fLagran-
te ·delicto, só o Poder Judiciario :pód·e ordenar a pri•são de ·confor-
midad·e com as leis clrur.as e liberaes: não tem arbitr.io. 

Pois bem; que é que se pretende inaugurar? O que se acaba 
de affirmar, em pleno r egimen de democracia,. ·em pleno regimen 
republicano? 

Disseram: é preciso que .se suspenda essa' legi-slação, essen-
cialmente livre; é n·ecessa:rio que o cidadão não t enha mais a 
gara,ntia do P.od·er Judiciario; é n ecessari'o pros.c.r·ever o princi-
pio de que .só o P.O'd•er Judiciario póde, baseado ·em provas satis-
fa.ctorias, ordenar a pri.são do cidadão; veiu-se affirma:r perante 
0 Congresso Nacional, contra leis expressas e ·a Constituição, que 
tudo isso constitue uma antigualha, •i·ncomp:ativel com os J?rinci-
pi·os <tdeap.tados (la . democracia! 
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E ' preciso que o Poder Executivo e a · policia ten.ham a acção· 
desembaraÇada, livre ·do .trambolho ·das leis, 'Para atacar ã li-
berdade d·o cidadão, sem dar satisfação quanto aos motivos que 
tenham· dete·rm·inado o constr-angimento ã liberd-ade! 

E'. -o que -se affirmou per ante o Congresso, -dizendo-se •isso ne-
cessario para consolidar a Republica! 

Querem fundar a Republica sobre ·a ruina da liberdade! 
Or a, não ,s·e tem o direito de· sustentar düutrinas taes, sem 

concorrer para plantar no espírito publico a ·convicção, de que a 
Republica não passa de uma palavra sonora que constantemente 
proferem ·os que .governam e ·os. seus -amig·os, no ·seu interesse p·es-
soal •e em ·detrimento da liberdad-e e ·do socego -dos brazileiTos! 

Nós v•iomo.s om·ats, Sr. P·r-esidente, que no estado de sitio fo-
ram restauradas leis e decr etos draconianos, legislação que me-
~·eoeu de ilolustre ibrazilei:ro o qualificativo de ckwta,_cabeça, e sen-
do, senhores, essa legislação accrescentada aotualmente por um 
decreto do P-oder Executivo . · 

Nesse !decreto se consigna que essas leis sanguinari-as restaú-
rllidas terão effeito retroactivo, violando-se de frente um principio 
constitucional e universalmente acceito ·como basico de toda a · or -
ganis-ação livre, para que a liber dade seja uma ·realidade; de sor-
te. que, 'diz •iollustre jurisconsulto, sem ü principio da ·não reatro-
acti-vida;de, nem sombra de l tberdade poderã ·existir ! 

Pois bem; esse .prin·c·ipio é vi-olado no decreto governamental 
que restaurou a legislação ornarei-ai de 18·51, dando-lhe effeito re-
troactivo. 

Ora, -quando idéa:s tão -erroneas •predominam nas •altas re-
giões '<lo -poder, venso que -o Camara não tem o 'direito de proro-
gar -o estado d-e· ·sitio, sem que para iss-o militem os motivos con-
stltucioonaes da com~moçao intestina •OU aggressão estrangeira. 

Não pôde a rCamara acceit-ar 'O motivo allegado pela commis-
são, a. necessidade de apurar -responsabiHdades, proseguindo-.se em 
pesquizas policiaes; ·e concluindo-se processos . .. 

Os .processos. . . ( ha muitos apartes) . .. 
Ora seja tudo -pelo amor de Deu.s! Averiguações policiaes, 

summari•os de •culpa -ou pro·cessos criminaes, ·cujo objecto é a,pm~ar 
a existencia de crimes e sua aut-oria, como jã pon·derei, constituem 
funcções -normaes da Polida. e do Poder Judiciario! Nunca ;passou-
me pela cabeça ter -de . ouvir- no seio ·de um•a Camara republ-i'cll!na 
que se tor·!la nece:;;sar~o ·e~taqo ele .sitio ;para •apurar res·ponsabilida-
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des crinünaes, o qUe constitue funcção das autoridades, ·dos juizes 
e tribunaJes no exerdcio •de attribuições legaes ·ordinarias! 

O estado de .sitio é a suspensão das garantias legaes, ·é o ar-
bítrio! 

·Pretender o ·estado de sitio para apurar responsabilidades é 
uma irri-são, e mórmente quando i'á temos r estaurada a legislação 
·de 1851, paTa arrancar os .P•resos aos juizes .e ·tribunaes -ordinarios, 
indo-se, ·pelo -decr·eto -do governo, além -dos termos •dessa lei formi-· 
-davel que em tempos mais .atrasados foi chamada - .corta-cabeça. 

Nunca 'j.ulguei poss-ivel a d·ecretação .do sitio .par·a, suspensas 
as leis, ·em inten·egno consti·tuciona~. no dizer dos mestres ·de de-
mocraci-a ·e de direito democratko neste -infeliz BrazH, se apura-
r em ·culopábilidades! 

Ouvindo ao honrado r elator da commiss ão ·duvidei •dos meus 
ouvidos quanto ao motivo que det erminav a a decretação do estado 
de sitio, e -fui" no dia s eguinte v eri·ficar no Diario elo Oong1·esso o 
projecto -da commissão; porque acr editei que tinha ouvido mal. 

Eis a traducção verdadeira do parecer :da nobre commissão: 
E' necw sari'o qwe não se observem as leis do processo, e a 

Constitwição n!a averig?bação de att·ent;aãJo·s a'/Jtribui!dos a cidadãos 
brazileiro•s, embora a Constituição e as nossas l eis preceituem 
que ninguem pôde ser coagi·do em sua liberdade, ·sinão em virtude 
das leis, .e 'Peloa fôrma p'Or ellas estabelecidaJs. 

E' este o nosso direito ·constitucional -e p.rocessual e o de to-
dos os povos civilisrudos, mesmo os que n ão vivem sob r egimen r e-
publicano ; e já era o nosso dire ito desde 1824. 

O decreto do governo, r est aurando a legislação de 1851, ac-
crescentou, a:d·ditou o Codigo brazileiro, que ·era omisso sobre a 
esp eci-e rebelliéDo e •provav-elmente foi .a lacuna do codigo que . 1 ~

vou o governo a arrogar-s•e o ·direito de legislar, o que mal se pôde 
explicar •quando o paiz ·constitue hoje uma Republica. O governo 
leg·islando ·sobr·e qua lqu er materia é um absur-do, mas sobre mate-
ria criminal, só se pôde •cO'lll·prehen·der em qualqu er priudpado da 
Africa! 

Ora, Sr. P.residente, quaJndo nós v-emos que os princip.ios so-
br e que ·assentam 'OS governos livres estão sen•do •desconheci-dos, 
procederá wcertaJdamente a Camara, prorogando o estado de sitio, 
que para o •governo e os -democratas que o aJPoi•am é a lei marcial; 
é a con·d-emnação sem 'Processo l egai, po.r ·commissões militares; é 
a a:ppl'icaçã.o da op ena Çle morte já aboU\la vor lei?! · 
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Aqui tem a .Camara o que pretende a -commissão: <:ondemna-
ção sem fórma, nem estrepito de juizo, .a liber.daJde e a vida dos 

. nossos concidadãos â mercê do arbítrio, dos -erros e das paixões! 
ISi eu tivesse a fortli·na de ·privar com o .S.r . Presid-ente da 

RepubUca, procuraria demonstrar-lhe que a dictadura, que é o ar-
bitrio, a pr-epotenda, -encerra um grande perigo IJa.ra quem g0. 
verna, e que,depois da victori-a, poderâ marear o ·brilho de sua 
gloria! 

Dev-o dizer e accentuar, ·em honra do marechal, que elle não 
pede o estado de sitio; aiJenas, julgando defi-cientes as informações 
que deu â c-amara, disse: Eu vos elevo injo1·mações mais cornp le-
·tas,· mas ellas dependem da ultimação de pro>Cessos. 

·Mas entende S. Ex. que taes processos •devam ser ultimados 
em desaccôrdo com ·a lei·? Não. A h-isto ria não ha de la:nçar ã 
conta ·de seus -erros este ; ha de lançar â conta do Cong.resso Na-
cionaL 

O historiador imparcial ha de affirmar que houve neste Bra-
zii-Republica um Congresso tão divorciado dos ·princípios cardiaes 
dos r-egimens livres, que decretou -o ·estado de siU.o em plena paz, 
que suspendeu •as garantias -consUtucionaes e das l eis processuaes 
ordinarias, par-a que, nesse inMn·egno da Constituição e das leis, 
se ·aiJurassem culpas ·de cida.dãos brazileiros, deixando â mercê do 
arbítrio -a sua liberdade e até a sua vida! 

Estamos caminhando .para tr-ãs ! Em vleno r egimen r epubli-ca-
no, no a nuo da graça de 1894, a:ffirma-se perante o parlamento 
brazil eiro que é licito maJnter-se brazileiros em prisão, •conde-
mnal-os em ·desaccô.rdo com as leis, e aJUega-s•e como motivo para 
o estado d·e sitio que a observancia destas l eis seria um trambo-
lho! 

Mas, pergunto, póde-se ·em bôa fé affirmar que seja uma ne-
cessidade a preterição destas leis do processo n·a verifi·cação de 
r.espon.sabil.dwd·es -dos homens que se ·acham presos, quasi todos el-
les, sinão todos detidos ha mezes? 

E' necess·ario que as autoridades competentes não tenhan::. cum-
prido o seu dever, aiJm·ando a su·a ·criminalida:de p·ara que, apezar 
do tempo ·que es·ses <üidadãos -teem passad·o na prisãJo, não tenham 
tirado a limpo :a sua culpa, subsi-sU.ndo apen·as contra esses ho-
mens indíci-os -que teem sid-o tirados -das idéas po.r elles -confessa-
das! •Si não se ·colherem provai?, devem ser postol;l em liberdade. 
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O sitio é a lei marcial, o arbítrio para <JS amigos do governo; 
quererão enes .conde;mnar esses homens só por s~as idéas? 

•Será um crime pensar, ter opiniões?' Mas, sem que a · Garoara ·· 
comprometta os seus creditas, como ·ficou demonstra:do, não J,Yó·derá 
decretar o estado de sitio para, fór'a d.as normas legaes, e perante 
juizes e tribunaes incompetentes apurar r esponsa,bHidades de ci-
dadãos brazilei ros ·e faz el--os o governo condemnar por seus com- . 
missarios, o que seDá .a consequenci.a -do ·estado de sitio, segun-do a 
doutrina pro-fessada e praticad·a pelo governo. Não é crivei que a 
presença de alguns cidadãos ora detidos, uma vez soltos, possa 
trazer a perturbação ou commoção intestina. Soltos, ,antes de es-
trangul-ada a r-evolta, elles não tiveram valor -ou prestigio para mo-
ver a população, ·arredando-a da .sua conducta ordinaria; e de 
bôa fé ninguem dirá que a simples possibilidade -de perturbação 
da ordem seja motivo para o estado de sitio. Quem assim pensar, 
deverá s·er logico, pedindo logo .a decr etação perman ente de um 
regimen absoluto ou tyDannko. O motivo ·constitucional, a com-
moção intestina, que serviu de fU'ndamento aos decretos de esta:do 
de si-tio, desa:ppare·ceu; estamos ·em plena paz-: cessou-a razão 
legal de tal medida, pelo qu e não pôde ser prorogada, como se 
pretende no pro·jecto em discussão . A Republica não p6de se mos-
trar mais atraza,da do que -o Imperio, cuja h-istoria faz certo que, 
tendo sido sus·pensa:s as garantias ·constitucion.a:es em quadras de 
commoções intestinas, cessadas ellas, restaurou-se immediatamente 
o regimen drus l eis, ·e os .cidadãos detidos nos dias tempestuosos 
foram mam'd.ados ao.s seus jui0es legaes :para tirarem ·a limpo as 
suas •culpas. Não devo crer que os cid·adãos brazHeiros tenham 
si•do tratados como ir.racionaes sendo recolhidos ás prisões, sem que 
se tratasse de apurar as suas culpas . Os que não f.or.am ·achados 
culpados até agora, ·deverão ser .postos ·em liberdade; aquelles, 
contra os quaes militarem provas ou principio de provas, dev·e-
.rão ser mandados a seus juizes ·competentes, na fôrma 'das leis 
ordinarias que -o gov.erno não tinha, nem tem pod·er de revogar. 

Eu disse; ao ·começar o meu di-scurso, que .cumpre que .a Repu-
blica res·peite a liberdade; cumpre que ninguem pens·e .poder con-
solidar a Republica, pronunciando frequentemente o · vo·cabulo 
republica com bombasticas manifestações -de enthusiasmo ·e 'amor 
platonico; ·é necess·ario que ao vocabulo ·correSIIJonda a realidade 
das garantias -da 1iberdade. 

Eu disse e repito gu~ se .ach<t'Jll io.d·elevelmente gravados no 
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espkito deste POVO, que lhe merecem todos ·OS seus affectos, dous 
grandes vrinci·pios - o da liberdade ·individual .em todas ·as suaR 
manifestações e a integri-da-de 'da patria. 

·E' necessario, para que a Republica se torne ·amada, que ella 
garanta a liberdade e a integridade da patri'a, para o que se tor-
na necessario o funccionamento normal · dos poder·es constituoi•o-
naes -discriminados e autonomos. 

A ordem privada especialm-ente, isto é, a liberdade i-n·dividual 
e a propriedad·e, o patrimonio :garantido pelo Poder Judiciario, 
julgando, appNoando as qeis aos ·casos occur.rentes, é um legado 
precioso, em ·cujo goso o po·vo brazileiro se acha, •ha mais de 40 
annos, e do qual não se deixará esbulhar, trocando-o pelo estado 
de sitio chronico, que é a negação grosseira des·sa R epublica qu e 
os e~altados dizem pretender salvar. 

Gambetta, Thiers e Littré nunca •cess·aram ·de .repetir a seus 
amigos que só h.a um meio -de cimentar a R epublica : é tornal .. a 
uma g3.1rantia r ea:l da ord·em e da estabilidade, .para que poss:t 
r ealisar a liberd•a:de ·dos dda:dãos. · 

Não podem ter outra linguagem nem outra -orientação os que 
pretenderem firmar ·aqui de vez o novo regimen politico. Illudem-
se os •exaltados, ·os energumenos que querem o estado de sit:ioo pa -
ra •os ajustes de contas, para as perseguições, para os decretos 
contrarias ã liberdade. 

O .povo brazileiro não ama menos a liberdade d~ que o povo 
francez, e é, quiçã, muito ma:is amigo do seu socego, que ·elle não 
pôde lograr com o estado de sitio chronico, atormentado por mil 
exigend111s poUciaes, de passaportes, de devassas policiaes, as bus-
cas, pri•sões po1· intrigas, ·faLsas denuncias, etc. 

O .arrocho do estado de siüo nada consolilda, senhor·es; ao con-
trario, .encerra um grande mal, um verdadeiro .peri•go, no seio de 
um povo creado e educado sob um regimen diverso, ·O da liber-
dade á sombra da lei, o unico que podeiiã tornar ama:da a R epu-
blica e consolidai-a. 

Poder·emos hoje, devois que o marechal annundou que con-
sidera a Republioa salva dos perigos que -co.rreu, recordar as ·ce-
l-ebres palavras de Gambetta dirigidas aos exa,ltados·, de lã, que 
não o eram menos ·do que os que aqu i se estão exhibindo agora. 

Di.zia Gambetta - "o pe1·igo p·assou e as ·di·fficuldades co-
meçam". As diilficuldades a que se r ·eferia o illustre cidadão fran-
cez eram essas ·exig·encias do arrocho, eram as e~plof)Õe~;? gos oc,lios, 
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as perseguições aos vencidos, que elle considerava um grande pe-
rigo, sustentando sempre que a Republi<ca tinha necessi-dade de 
ser tolerante, pol'que a toleTanci.a é a suprema manifestação da 
clvilisação e d•a liberdade, é a gar·antia ·dos proprios Intolerantes! 
A toleranda, -diz·i·a o !llustre tribuno, colloca a moral social acima 
da moral theologlca. 

Me sentarei convencido de que fallei a verdade á Carrnara no 
Inter-esse da paz publica, no •interesse da liberdade dos meus con~ 
cidadãos, que não pod·em •estar ·á mercê do estado de siti-o chro-
nico, ind·efinJ.do, que {}r êa máos habitos, que é a n egação de qual-
quer r egimen 'livre, e a:cabará 'POr depravar as novas instituições; 
al-m de, ·em detrimento do nosso credito, fazer crer -ao mundo ci-
vilisado que o Brazil ê hoje um paiz .anarchisado, onde o estado 
de sitio não póde cessar. (Muito bent; muito bem. ) 

O SR . ZAil\1A - Não ha mal aJbsoluto, meus senhores. Falar 
no fim da sessão, o que para muitos é uma contrariedade, n este 
momento, é para mim de grande vantagem; pois não tenho em 
mente encandescer o debate, e vejo a Camara na calma, de que 
preciso, e -de que 'Precisam todos. 

Em famiJi.a posso fazer uma confissão, que tornará os illus-
tres coll egas ainda mais ·cond·escendentes paTa ·commigo: os annos 
não enfraquecem sómente o corpo; ·debilitam tambem a intelli-
gencla . 

Debalde me esforço por comprehender o actual mundo poliU-
co brazileiro: não consigo apr·ender cousa ·alguma desse sobe1·b:> 
regimen presi·dencialista, que com tanta habilidade vós outros sa-
beis pratkaT, e que tão prospera e tão f eliz vae formando a nossa 
patria, e tão ·admiravel .a nossa Republica, que eu, segundo um 
aparte de illustre ·collega, como se vê •do D iario do Oongresso de 
hoje, não sei comprehender. 

R econheço que o honrado representante do Riü de Janeiro 
d-isse uma grande verdade. Com effeito, senho·res, eu .andava con-
V·enddo de que a ·Republica ·era -o regimen da liberdade, igualdade 
legal e da fraternidade, e dahi a minha extrarrheza de ver, quasi 
durante quatro annos, e com raras intermittencias, os direitos dos 
cidadãos r estringidos ou sequestrados, as liberdades, mais indts-
pensaveis á qualquer sociedade mediocremente organisada, sus-
pensas, a guerra dvil r·asgando o seio da patria, e o estado de si-
tio empregado como meio normal de governo, -as prisões repletas 
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de indivíduos, ·cuja criminalidade, eu J!elo m enos, ignoro o espí-
rito publico d esassoceg;ado e a nação .inteira incerta do presente 
e temerosa do futuro. 

Não eram ·com effeito estes os fructos que eu esperava da re-
volução d·e 15 de novembro, que, derrocando a mona rchia, procJa. . 
mava a r epublica demo·crati<ca e federativa e nos promettia a pie. 
nitude d·e todos os direitos inherentes á esta fôrma de governo '" 
i·wdispensaveis ·á associação politica. 

A assemblêa ·constituinte decretando <J nosso estatuto funda-
mental, creou tres poderes distinctos, com as suas r espectivas 
attribuições bem discrimi·nadas, obrigados, porém, todos elles a 
agir harmonicos d·e modo a promoverem o bem publico, alvo dos 
esfo.rços de todos os tres; mas qual o espectacuJ.o que o paiz con-
templa? O Poder Jud•iciario sem força n em prestigio, inutilisado 
pelo Executivo, que ·n em siquer se digna de fazer para o Supremo 
Tribunal Federal as nomeações, que lhe cumpre . O ·curso ordi·na-
rio da -justiça está suspenso : o tribunal não pôde, ha muito, fun -
ccionar .regularmente. Ao menos este poder pôde allegar qHe não 
ê por culpa sua, que el!e não desempenha, como dev·e, o seu papel 
constitucional. O Poder L egislativo, por suas proprias inãos des-
poja-se de suas mais importantes attribuições, collocando-se genu-
fl exo ante o Executivo, e anniquiJ.a-se, suicida-se e acarreta sobre 
si· .a indifferença. sinão o desprezo publico. 

Campeia altiv<J, soberano, absO>luto, o Pod·er EXJecutivo. que 
absorveu os dous primeiros, e concentra em suas mãos todas as 
attribuições políti-cas e administrativas. Ora, senhores, já não ê 
aphorismo, mas axioma político: - onde ha -confusão d·e poderes, 
ou absorpção de uns pelos outros, não ha governo livre, mas des-
potico; e a R epublica ê exactamente a negação do despotismo, da 
arbitrari-edade da fo.rça material: a R epublica ê o regimen do di-
reito, da justiça e da l ei: e a l ei, a justiça e o direito d e.sappa-
receram de todo o territorio da União; a Republica significa a 
nação governando-s.e por inter.medio de seus man.datarios. livre-
mente eleitos nas urnas, e a v-erdade elei·tor.al não -existe mais no 
Brazil, e o gr.ande pr.incipio da soberania nacional, base das insti-
tuições democraticas, ·está inteiramente sacrifioado entre nós. 

Log·o, não te,mos R epublica, comQ a entendem todos os ·publicls-
tas, ·como a desejam <JS braziJ.eiros, ·e -eu tenho o dk.eito de dizer alto 
e bom som que <J ·que,ha quatTo annos, vemos, é tudo ·qu,anto quize-
r em, menos o regimen republicano federativo e demücratko, pro-
llletUclo a. e~?te bom povo pelO!;i t'BVQl~c!onar!.o!;l de l(í de p:oyembro. 
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Nas republicas, como em todos os regimens livres, o Poder Le-
gislativo é o p?·imus inte1· paTes,· e entre nós, ambos os ramos des-
te poder correm parelhas, cada qual procurando mostrar-se mais 
docil, mai.s prompto em receber e cumrprir as ordens do Executi-
vo . Na sessão passada foi o Senado, que por proposta de um de 
seus membros, e infelizmente de um bahiano, depois de lida a 
mensagem, communicando a revolta de 6 de setembro, mandou 
uma •commissão a •Itamaraty saber do Vice-Presidente da Repu-
blica o que queria que o Senado fizes·se em tal emergencia e quan-
do o chefe do Estado, mantendo-se em attitude correcta, d·eclara-
va que dispunha dos meios e recursos n ecessarioos para fazer face 
ás circumstancias, -essa ·commissão offerecia-lhe de motu.proprio· 
o .estado de sitio, que o Vice-Presidente não pedia e n em julgava 
indispensavel! 

Merece que se r egistr e nas paginas da historia de nossa de-
mocracia que o Senado braziolei.ro, por occasião da .revolta da es-
quadra, não soube que prupel devia r epresentar , ·e foi a Itamaraty 
procurar inspirações. Este anuo, é a Camara dos Deputados, que 
enciumada talv-ez de não ter dado ao marechal as mesmas provas 
de amor e dedicação, corre pressurosa a offerecer-lhe a prorogação 
do estado de sitio, com que, ha 10 mezes, somos felicitados, e isto 
quando o Vi-ce-Presidente da Republica nos informa que a revolta 
está extincta, a ordem r estabelecida por toda a parte, r estando 
a penas no extr·emo sul grupos ou bandos, que, em breve, serão 
dispersos e anniquilados pelas forças legaes! .Sem receio de errar, 
pôde-se dizer que a Camara passou b?·ilhante-mente a perna no 
Senado (riso·) e lançou a barra muito além daquella corporação, 
que offereceu o estado de sitio em plena revolta, ao passo que nós 
o impomos em plena paz! Descul•pem-me os nobres collegas esse 
modo rude e franco de diz.er as co usas. Si o ma.rechal tivesse 
tempo de ler Tacito, recommendar-lhe-hia que lesse o cap. ·65 do 
livro 3° dos annaes e talvez ante o ·espectaculo, que a seus olhos se 
desenrola, caM:ssem de seus labias as mesmas palavras que cahiam 
dos labias do successor de Augusto. 

Os senhores sabem que, não obstante opposióonista, sympa. 
thiso pessaalmente e muito com o maiür (riso) e qu·e o não con-
sid·ero inimigo da liberdade; v-ejo, po!'ém, ·com pezar que o impel- · 
l em IJara uma política violenta, que não é, nem de seus habitos, 
nem de sua indole . Energico ·e tenaz, como soube mostrar-se na 
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resistencia, que tem op-posto . aos revoltosos, por inspiração pro-
pria, não ·chegar:ia aos mei<Os extremos-, que s-e tem empr-egado, 
penso eu. 

Si o julgasse de modo contrario, si o tivesse -em conta de ini-
migo das publicas liberdades, ainda assim ·s·er-me-hia licito ante 
·O que v-eJo parodiar o analista .romano e repetir com eUe: "etiam 
iUum, que liberta~em publi·cam non vult, tam p1·ojectre serven.tium 
patientire tredet." 

O ·papel da opposJçãio .politica, como eu a -entendo, não é, s·e-
nho·res, embaraçar a todo transe a marcha do governo; mas fisca-
lisal-o, apontando-lhe os -escolhos, •em que pôde naufragar, e 
aconselhando-o a fa~er 'O que -em nossa ·conscienda nos parecer 
mais acertado e prudente. 

Si o illustre Vice-Presj.dente da Republica em sua mensag-em, 
nos tivess'e feHo senti.r que lhe era indispensavel a pro.rog.ação do 
.estado de sitio para ·que elle pudesse bem desempenhar os deveres, 
que lhe incumbem, não affirmo que lhe da:ria o meu voto, mas 
conservar-m·e-hia em silencio, e sem reclamação deixaiia que .a 
Ca:mara satisfizess-e tal exigencia; mas deputado, eleito livre e le-
galmente, representando, portanto, .a soberania nacional, não posso, 
não quero e nem devo consentir qwe uma medida d·esta ordem sej:j. 
decr-etada pelo Poder Legislativo sem protestar contra ell.a, até 
porque na Mensagem, que nos dirigiu o Vice~Presidente da Repu-
blica não se d·eprehende de .fôrma alguma a nece.ssidad-e de conti-
nuar -esta capital sob a pr-essão, em que tem vi.vido, ha tantos 
mezes. 

Com effeito o que nos diz o bravo mar-echal ? Vejamos (lê): 
"Pela exp·osição qu-e Hve ens·ej-o d·e fazer na ;M-ensagem que 

vos dirigi• ao iniciardes os trabal-hos da presente legislatUTa, co-
nheceis os traços geraes dos antecedentes e da irrupção da revolta 
de 6 de setembro do ann-o pr-oximo findo -e da grave -commoção in-
terna, que agitou o .p.aiz e foi sutfo.cada a 13 de março ultimo no 
seu reducto mais consideravel, perdura!ncVo apenas alguns effeitos 
do drama criminoso, cujas scenas se d-esenro·lam agora nas 1·egj,ões 
do extremo sul -em continuas victorias da legalidade, .alcançadas 
pelo patriotico heroismo das forças republicanas." 

Temos, pois, segundo nos garante o chefe do Poder Executi-
vo, apenas no exttrem-o sul os restos do movimento, que agitou a 
Republica. Em taes condições, só com violação manifesta das dis-
posições ·constitucionaes, arrogando-se di·reito, que não tem, pode-
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rá o Congresso Nadonal -decr·etar o -es.fado de sitio para o Districto 
Federal, Esta<,! os do Rio de Janeiro, -de S. Paulo, Santa Cathariná 
c Paraná. (A:poiadJos e não apoiados.) 

Aos que não .admittem a opinião·, que sustento, peço de presta-
rem atte·lição .aos termos do ·art. 34, n. 21 da Constituição. ;por 
este artigo temos faculdade para declarar em estado de .sitio um ou 
mais ponto.s do territorio nacional, -em duas ,emergencias : ou no 
caso de .aggressão por forças estrangeiras, o que não cabe no ca-
so vertente, ·ou ·de commoção intestina, :e a,pprovar ·ou suspender 
o .sitio, que ho-uver sido declarado pelo Poder Executiv-o, ou seus 
agentes responsav-eis na .ausencia do Cong.resso. ·São estas as pa-
lavras .textuaes -empregadas na Constituição. 

O papel da Camara, portanto, nas con:dições .actuaes, quando a 
ordem publica se acha restabelecid.a, quer nesta capi·tal, quer 
nos •supracitado~ Estados, d·evia limitar-se a app:rovar o sitio de-
cretado pelo gov-erno para aquelles E-s tados, .e quando muito .pro-
rogai-o .para -o extremo sul, onde em rYontinuas vic•to1·ia-s da ~ega

Hclacle desenrolam .. (se as scenas finaes elo criimino•sv: drmna revolu-
cionario. Sahir -deste t erreno, e d-ecretar estado de siti-o para pon-
tos em que cessou de todo a co:mmoção intestina, será tudo quan-
to quizer.em men:os cumprir e fazer cumprir o preceito consti-
tucion.al. · ti • .,. 

. ,. 
E talvez· naja quem .ainda acredite que os representantes da 

nação tomam a s·ério a tarefa de velar na guarda da Constituição 
e da.s l·e.is! 

Acreditem os Hlustr-es collegas. ·O marechal, energico e tenaz, 
suffocou pela fo-rça ·a r evolta da •esquadra; mas es·sa r evolta, .sem 
razão de ser, capitaneada pelo .Sr. Custodio de Mello, o. uni co tal-
vez de entre todos os hrazileiros, que não tinha o direito de revol-
ta:r-se contra a s-ituação actual, porque si ella tem commettido er-
ros e faltas, foi elle o principal causador ·della; -essa revolJ:a sem 
ic'!eal politico, producto apen3Js de .ambições desregradas, obra de 
um cer ebro do·entio, vktima da monomania da grandeza, trouxe-
nos tambem uma grande vantagem moral' desacreditou, anniqui-
lou, matou o espirito revoluci-o11ario. A p.ropria revolução rio-
grandens-e, que tantas sympath-ias inspirava, si com ella obteve 
temporariamente um tal -ou _qnal accrescimo de força material, mul-
to perd-eu ·em força moral. 

·Em taes condições a rramara n?::11 revelará n-em decl.icação ao 
governo, nem habi-lidade politica clecretarido uma medida odiosa, 



que só póde ser tomada .em ·casos .extremos, e da qual, incontesta-
·velmente, os agentes .responsaveis do Poder Executivo tanto teem 
abusado. 

Não acreditem os ·illustres ·collegas, que com o pTojecto .em 
discussão fa-cilitar.á a marcha do gov·erno. A nossa ma:ior e mai.s 
urgente n·ecessidade no momento a:ctual, já .o disse em outra oc-
casião, aqui mesmo da tribuna, é tranquillisar de todo o espi.rito 
publico, andoso por voltar ao regimen legal. 

Reflictam mais que, si o estado -de sitio nada aprov.eita para 
os negocios Internos do BTazil, muito nos· ha de prejudicar perante 
o estrangeiro, politica e financeiramente: nós temos transmittido 

. á Europa ·e a todos os paizes, com os quaes nos .achamos -em con-
tacto, a notici<a offidal -de ·estar terminada a revolução e restabe--
lecida a ordem .por todo o territorio da União, com excepção ap c- . 
nas de uma pequena zona do Rio Grande do .Sul, onde os r-evolu-
cionaTios estão a exhalar o ultimo suspiro. 

Os .pov.os cultos, .ou di:rão que somos f.acei.s ·em transmittir-lhes 
noticias :Ealsas, destituídas de fundamento, o que muito prejudicará 
o nosso credi·to, jã abalado, ou serão obrigados a reconhecer :falta 
de criterio, de habilidade, de -circumspecção política ·e administra-
tiva no Congresso brazileiro, que, .suffocada e extincta uma r evo-
lução, continúa a manter a suspensão das g-arantias ind·ividuaes, 
indispensav-e.is, necessaTias a todos os cidadãos, que vivem sob a 
diT·ecção de um govern.o livre . 

.Será ·ainda a primeira vez na historia politica do mundo que 
os man-data:ri-os do povo, os primeiros que devem zelar os direitos 
populares, v·enham ex~otticio, sem provocação, sponte sua privar 
os seus committente·s das r egalias e prerogativas de que estes de-
vem gosar, isempta.ndo-se elles mesmos dos Tiscos e perigos de 
medidas, que decretam. O nosso procedimento não en-contrará 
justific~tiva na consciencia nacio11al. Eis o que me occor-re dizer 
n·este momento em relação ao projecto em geral. Analysal-o-hei 
ainda em suas particularidades . 

O artigo segundo parece-me materi-a inteiramente extranha ao 
assumpto p.rincipal e sem cabimento na presente resolução. Esta 
camara, dizem, é foda composta de amigos do governo. O opposi-
cionista declarado que até este momento .existe nella, sou eu. 

Ninguem porá a faca no peito do .Sr. Vice -Presidente da 
Republica para que elle nos dê conta minuciosa e exacta de quan-
to tem feito nestes ulbimos tempos . . Ha quasi dous mezes es-
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tamos funccionand<>, e nem eu mesmo, o opposicionista franco é 
declarado, lembrei-me ainda de chamar a attenção do bravo ma-
rechal para a disposição clara e t erminante do § 3° do art. 80 da 
Constituição Federal. Desnecessario e ocioso é portanto .a artigo 
2°, tanto mais quanto o governo tambem não nos pediu prazo al-
gum para cumprir o preceito constitucional. Além disto, deixar 
ao Ex-ecutivo a faculdade de ser elle mesmo quem marque o tempo 
que lhe parece necessario .para fazer ·aquiHo, que já devia ter fei-
to, será, na minha humilde opinião, habilitai--o a não . cumprir a 
disposição citada. 

Não entrarei na questão das immunidades parlamentares, co -
mo o illustre representante de S . Paulo, que tão brilhantemente 
acabou de occupar a tribuna, hon.rando-·a eomo honra a sua ca-
deira de professor de direito na F.aculdade daquelle Estado. En-
caral-.a-hei apenas .com-o homem político e pratico, reconhecendo 
porém, que a doutrina, que o i!lustre collega sustentou, é a mais 
liberal e a mais consentanea com -o r egimen democratico; entre-
tanto, penso que, dadas certas circumstancias, -ella pód-e soffrer 
uma tal ou qual r-estricção. Eu me explico. 

José de Maistre disse uma verdade, que a alguns póde parecer 
um paradoxo, quando escreveu um dia: "Creio incontestavel qut;J 
lei alguma verdadeiramente fundamental e constitucional póde ser 
escri·pta." Assim é com ef"feito: o que é fundamental e verdadeira-
mente constituci•onal não tem necessidade de um texto escripto, 
po.rque está na ·consciencia universal. 

Assim, a nossa Constituição poderia não ter declarado, no seu 
art. 19, que os deputados e senadores são inviolaveis por suas 
opiniões, palavras e votos no exe.rcicio do mandato. 

Nem pela ausencia d-e tal declaração, perderíamos, em dr-
cumstancia alguma, essa regalia e por u·~a :razão simples,-por-
que ella é in·herente ao systema· representativo: é condição essen-
cial e - sine qua non - da existencia des-se systema. 

Quer haja, ·quer não, estado de siti-o, a inviolabilidade dos re-
presentantes da nação, no exerci cio -do mandato, é permanente: 
não desa:pparece jámais. E assim tem sido sempre. Não é verda-
de dizer-se que o Congresso Federal, approvando os actos do go-
verno de 10 e 12 de abril, fi.rmou o aresto de que ellas, sob o es-
tado do sitio, f:cam suspensas. 

O Congresso· si .approvou certos e determinados actos do Poder 
Executivo com r elação a sen·adores , e deputados, não se referiam 
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todavia esses actos aos repres&ntantes da nação no exer·cicio do 
mandato. 

Er·am deputados ·e senadores, que, encerradas as Camaras, fó-
r.a daqui, ·e como cidadãos se haviam :envolvido ·e posto á fTente 
de um movimento. tumultuaria, que tinha por fim substituir por 
outro o governo existente. 

Nunca o Sr. Vice-Presidente da Republica limitou a liber-
dade desta tribuna, nem tão pouco p.r-ocedeu contra deputado ou se-
nador algum pelos discursos aqui proferidos, por mais vehementes 
que fossem, ou pelos votos dados nas nossas -deliberações. 

Eu, que desde a sessão passada, sou op.posido-nista, dou disto 
pubHco testemunho . O que .approvamos, foi a suspensão de certas 
garantias .consagrada·s no art. 20, ás pessoas dos deputados e se-
nadores, garantias individuaes que não são as do art. 19, que 
constituem .as immunida des do Poder Leg'islativo, immunidades, 
que j~mais se suspendem. 

E tanto estou convencido do que digo que não me preoccupo do 
estada de sitio, quando fallo ou voto neste recinto, certo de que o 
l!lx·ecutivo não me toma11á contas nem de meus discursos, que já-
mais d·eixat·ão de observar as boas normJas parlamentares, n em 
de meu voto, pelo qual só r·espondo perante a opinião publica ·e a 
minha consciencia. Fóra daqui, porém, o caso é outro: procuro 
sempre p-roceder de fórma, que o governo não ache pretexto paTa 
enceTar-me em algum cubí-culo, que, ·dizem-me ser hab.itação pou-
co agradavel, e pou·co salubre, e creio que o Major, que conhece a 
:c~inha índole e o meu caracter, m e poupará semelhante desgosto, 
que entretanto dá ás victimas maior importancia política, do que 
el1as realmente teem. 

Por mais liberaes que serjam os princ!pio.s, que profe-sso, não 
ouso .sustentar que pelo facto de ter uma cadeira no parlamento, 
seja . licito ao i-ndivi.duo, que ·esquiecido ·da .p-osição política que 
tem, põe-se á frente de tumultos, tend·entes a deslocar o governo le-
galmente constituído, escapar ás medid.as de repressão, a que es-
tão sujeitos todos os cidadãos, contando com as disposições do 
art. 20, que, na m1nha opinião, compl'leh·endem os casos o,rdinarios. 

A opinião dos que sustentam que o estado de sitio entre nós 
equiv-ale á lei maTcial, não me pareoe: acceitavel. Não temos ainda 
uma lei que Tegule os dois casos, em que podem ser suspensas as 
garantias con.stitucionaes. E' possível que uma lei, quando fôr de-
cretada, considere o estado de sitio, no caso de invasão estrangei-
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ra, equivalente á lei marcia;!; mas com relação ao caso de com-
moção interna essa lei ha de cingir~se forçosamente ás d·isposi-
ções expressas e clar.as do art. 80, §•§ 1• e 2•. No caso vertente o 
sitio jámais poderá s~r o iiD<perio da lei ma.rcial: ha de limitar-se 
ao § 2• do artigo citado, mas ainda assim não será com o meu vo-
to que essa medida extr ema, de que ta.nto se tem abusado sob o re-
gimen republicano, será prorogada para o Districto Federal, para 
o Rio de Janeiro, S. Paulo, capital de Pernambuco e Parahyba, 
onde a ordem publica está ·de todo restabeleci-da, sem que haja 
r.1otivo, que possa nos levar á presumpção de que ella seja de novo 
alterada em taes localidades: r eputo até dispensavel a continua-
ção do sitio para Santa Catharina .e Paraná, ond·e já não ha revolu-
ção alguma. Quando muito, poderemos prorogar essa medida á 
parte do Estado do Rio G.rande do Sul, onde o resto da revolta es-
tá sendo esmagada pelas forças legae.s. 

•Si assim me ·exprimo, não é por amor de minha indivi-duali-
dade que, nos continuados s~tios, que temos tido, nada soffreu 
ainda. E agora mesmo discutindo, nem siquer me lembro que esta-
mos em estado de sitio. Confesso aos senhores que para exercer, 
como entendo o mandato popular, não preciso de immunidades, das 
quaes abro mão por mais terrível que possa parecer o governo 
democratlico, que nos r eg·e. 

O SR. GASPAR DRUllillfOND - Mas isto não é constitucional. 
O SR. ZAMA - Bem o sei, mas posso individualmente di·spen-

sar as regalias e prerogativas que, entretanto, desejo ver sempre 
respeitadas, tra.tando-se dos illustres coHeg.as . .Si falo assim, é por-
que pertenço ao numero da.quelles que, conhecendo a ·finura e a 
sagacidade do major, entretanto·, sabem que elle não .é nenhum 
bobo cerval, nem tigre sedento de sangue. E' preciso estar em 
contacto com elle, vel-o no seio da família, entre amigos para se 
poder apreciar bem aquella natureza reservada, fria na apparencia, 
e com razão desconfiada. 

Não se~ porque, mas tenho· a vaidade de suppor, que si não 
me metter em camisas de onze varas, não serei mais caipóra do 
que os outros, que neste r ecinto, teem feito opposição ao goveJ·no 
no terreno legal. 

Quem -quizer fallar v·erdade, ha de dizer que a:inda nnhum 
deputado ou senador foi ao cubículo •por ter da tribuna censurado, 
ainda com vehemencia, os actos do marechal, ou por ter votado 
contra as medidas de confiança do governo. 
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Nem outra podia; ser a minha at.t.itude nesta questão; por que 
apenas constituida a Camara, revelei logo o meu modo de enca-
rai-a propondo a_ suspensão do estado de sitio nêSta: capital, pro-
pos ta, que muito lampeiramente fo i condemnada ao limbo pela 
Mesa e pela commissão, a que foi ella remettida. E ainda quando 
já não me tivesse manifesta.do de modo tão positivo, eu tenho um 
passado, que devo zelar e tradições politicas que não posso es-
quecer. 

Já no 1mperio eu me mostrava desconfiado do § 34, do artigo 
179 da Constituição monarchi•ca, porque ninguem ignora que é da 
indole do Poder Execut-ivo tentar sempre alargar as suas attribui-
ções, e restringir as dos outros poderes. 

Si Süb o regimen parlamentar, de pl·ena publicidade, e rel:l. 
ponsabi!ida.de minis·t erial, ·eu temia que o tExecutivo S·e excedes-
se na appJi.cação de certas medidas, muito mais receioso devo 
mostrar-me agora S<Jb o regimen presidencial, em que a, somma 
de pod·er, de que dispõe o Presidente da RepubJi.ca, é incontesta-
velmente sup·e.rior á de muitos monarchas absolutos. 

E aqui entre nós, devo dizel-o, tenho razão de sobra para jus-
tificar a minha desoonfiança, porque o governo não tem tido es-
crupulos no emprego dos m eios do repressão. 

Depo.is, senhores, não me poss.o esqueo: r em cir cumstancia al -
guma de que a 9 de fever.eko d·e 90, em oonf·e.rencia publica, dizia 
ao pov.o bahian.o: " o que a Nação quer, é uma organisação repu-
blicana, que tenha o mais profund.o respeito pelos .direitos do ho-
mem, ·e na qual a causa republicana .seja o .patrimonio de to-dos os 
membros do corpo social sem distincção de classe ou de castas; 
em que todos nós tenhamos um destino commum; ·em que todos 
sejam .solid·arios e formem uma associação, no rigor do termo, na 
qual todos os d-ir·eitos sejam i.guaes, associação que não reconhe-
ce1'á outra autoridade sinão a que !L vontade geral, livr·emente ex-
pressa, houver determinado. A Nação quer um governo de liber-
dade a agir sobre um p.ovo livr e e so,berano; quer ser su•bmissa ao 
governo, como representante de sua soberania; quer respeital-o .e 
amal-.o por sua Ji.vr·e vontade; mas não quer .pod·er que lhe inspire 
t error pelo apparato da força material, de que se cercar. Na obe-
cli encia e na .submissão á autoridad·e, que emana da lei, sente-se o 
povo orgulhoso, porque nesta mesma obediencia e submissão, re- . 
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seus -delegados. 

Na -submissão imposta pela força, o povo sente-se abatido e 
humilhado, porque ·elle, o soberano, se submette á vontade de al-
guns membr-os d.a communhão,- que não podem ter e realmente não 
teem, mais direitos e -r-egaJi.as do que elJe ·pr.oprio. " 

E assim me exprimia, senhores, no tempo do governo provi-
sori-o, em plena d.ictadura, -quando não tínhamos Constituição n em 
garantias .oonstitucionaes . Como mudar ag.or.a d e -rumo por amor 
das intituladas conveni·en cias· poliücas do momento? 

E accrescentava ainda: "Queremos um.a nova ·ordem de cous.as, 
que nos faça esquece-r o pass·ado, amar .o presente ·e velar p·elo fu-
turo; -que nos offer eça soHdas garantias de ordem, liberdade é de 
paz, e ·que fech e de uma vez para o povo brazileiro as portas da 
r evolução." 

E .as partas da rev.olução, senhores, não se fecharão j-ám.ais 
com as m edi-das de r igor, com o extermínio dos r evolucionarios nos 
campos de combate; mas -com a remoção das causas, que a provo-
cam, e com um gove-rno de liberdade, justiça e ·pro·bi>dad-e : Os po-
vos livres e -felizes não se revoltam. 

' E .seja-me ainda permittido, Sr . Presid·ente, l-embrar aos qu e 
me -ouvem, qu e nesta mesma conferencia eu dizia · que "a Nação 
em circumstancia alguma queria que· o gov·erno tivesse .a faculda-
de de suspender ou embaraçar ·a concessão de habeas'- CJ9rpus -
E'sta segunda carta constituciona l dos pov-os liv-res, restringir ou 
annullar as .gaJr·anti.as constitucio•naes, e quando .as circumstancias 
foss em .taes, •quetortnass em indlispensav·eis ·estas m ed·idas ·extraordi-
naria-s, ·ell.a devia ser ouvida por intermedio d.e seus r ep-resentan-
tes . Jámais o g.ov·ei'no -s e arrogará o -dir·éito de impôr, por conta 
pro·pTia, .penas, ai-nd·a ·ao maior scélar.ado -do mundo. Ninguem po-
dflrá ser condemnado .sem ser préviamente julgad-o, segundo as 
leis criminaes do p.aiz." 

O que são, afinal de contas, essas ·prolongadas reclusões, a que 
teem si.do submettidos tantos -de nossos concidadãos, sinão penas 
impostas pelo Executivo? 

Não, s enhores, a minha posição não póde ser outra neste ·T·e-
cinto. Votar :por uma resolução desta urdem, ol.i ainda deixai-a passar 
sem o ·meu .protesto, seria transgredi·r de meus deveTes sociaes e 
politioos . P e·mais, Sr. Presi(le)lte, nii,o . co.m!Jreh-endo çomo s e pos~>a 
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preparar um povo para a liberdade submettendo frequentemente 
âs :praticas do d.espotismo. 

Neste r ecinto ha sem duvi-da r epublicanos his.toricos de mais 
fino quilate do que eu, que só virei a republicano depois de 18 de 
nov.embro; ent·retanto, .sinto necessidade de lembrar a estes mes-
mos os segu·intes conceitos de um n.otavel r epublicano francez : 

"T>odo ·a,quelle, .que quer a dictadura pa,ra si, a prepara contra 
si. Ha muito t empo já., o Evangelho o -disse. O que é pô.r a lei 
debaixo dos pés ? E' governar sem ella: ·é precisamente restaurar 
o arbítrio, que .se procurou destrui:r in·aug·urand.o-se .a R epublica. 

>Respeita a ordem, a lei, -direi perp etuam ente ao partido r epu-
bli-cano pel'a mesma razão, por :que querias -outr'.ora,, em rel-ação a 
ti, que o poder respeitasse a -ordem € a lei. 

Nada de ·di ctadur.a ·em provei-to de um systema para tentar 
experiencia i n anirn;a v.ili sobre o corpo da Nação . Nem por que 
se p ense que é mi>ster varrer obstaculos de outro r egimen -dea.nte 
dos pass.os da liberdade, se admitte, n em m esmo .por breve espaço, 
governo odespotico. Um governo revolucionaria pleno, sem peias, 
ai-nda por prazo curto, é um obstaculo mais addidonado aos outros 
obstacuios. 

Par·a um .gover-no democratico qual •O r esultado de ·po>ssuir 
elle excesso ·de força ou de enei:g·ia? E' porque se .acredita que na 
massa dos antig-os prejuizos ha uma poderosa Tes-istencia. >Si con-
taes com a unanimidad.e do paiz, ·evidentemente não ha n ecessida-
de de r eco.rr er a um accr·esCimo de poder para impor-se a idéa. 
FJ' da essencia da dictadura (.e por minha parte por isto bemdigo 
o céo) augmentar precisamente a opposição, que tem ·em vista con-
jurar. E quando ell'a .abdica, .porque fatalm ente ha od e .abdicar para 
entrar na democracia, abdica ·por conta da irritação ·produzida n 'Ls 
mãos do partido •inimig-o. Difficil na v espera, a Republica torna-se 
imposs.fvel no di.a seguinte." 

>Confesso-vos, ·s·enhm·es, que me custa crer que .os r epublica-
nos s inceros não estejrum conv·encidos de que não será pelo syste-
ma d·o - cdimpelle inotrm·e - n em pela força e t·error que o 'Bra-
zil se republicanisará inteiramente. 

!Si o r egimen democratico é com effeito o melhor, o unico 
compativ·el com a dJ.gnitdad·e hum·ana, confiae ao t empo a missão 
ele fazer-•lhe justiça; e emquanto esperaes, mostrae ao povo a de-
mocrada sob ·O ~ e 1:1 ver(!açl·eiro ·aspecto para que to(los a co.mvrEl-
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hen.dam, amem e respei-tem, defendendo-a tâ custa do proprio 
sangue. 

O SR. RoDOLPHo ABREu - Mas ella encontrou defensores h eroi-
cos durante a revolta. 

O •SR. ZAMA-'Ü aparte do illustre collega vem ainda dar maior 
valo.r ás minhas proposições. 1Si o sy.stema republican-Ó, ainda mal 
comprehendido e executado, .encontrou tão denodados d·efensores, 
imaginaes o que não será elle, quando se despojar das apparencias 
à.espotica;s, de que até hoje .s-e tem cercad·o. Acredftae, .senhores, 
que ninguem fez maior mal ao regi:men r evoluciomirio, que por 
ventura se desenvolvia n este paiz. do que o .Sr. Custodio de ·M·el-
lo com a r evolta da esquadra, sem um ideal político, sem uma ban-
d eira ao menos, que pudesse angariar-lhe as sympathias publicas. 
Os ambici-osos vulgar·es, que se reV'oltam ~ómente pel:a -sêde do 
pod·er e das posições, para as -quaes jámais exhibiram os títulos, 
que ·possuem, faze,m ao direito de r evolução mal muito maior do 
que -os fuzis e canhõ·es -do governo t eem feito aos infelizes, que se 
deixara:m arrastar. 

N-unca .f u,f. fetichista -das insti-tuições monarchicas: critiquei 
sempre e com franqueza rude os defeitos e falhas do extincto r e-
gimen. Aqui m esmo, neste r ecinto, -em 1879, quando a inda no Bra-
zi-1 não havia partido r .epu•blicano·, e ni-nguem cogitava de faz er a 
Republica, respondendo a um discurso do venerando Sr. !Saldanha 
Marinho, eu dizia que a fôrma monarchica, ou republicana do go-
v-erno ·era .p.a.r.a mim qu estã:o secundaria, te que qualquer della pro-
duziria os r esultados a lmejados desde que a Nação se governasse 
por si- me.sma. O meu ideal continúa a ser este. Não devo, p(}r-
tanto, uz·ar sdb o r.egimen democr atico -de menor franquez.a, do 
que no IDlonarchico. O meu ideal ainda ·está muito l!onge -de ser 
realis·ado . Nunca .esta Nação se governou menos do que n e.st es ul-
timos quatro ann·os. A Republica, s i não ·e.stá d·ef.i.nitiva fundada, 
não é por culpa do povo •brazileiro, que não tem creado obstaculo 
algum ao novo .regimen, -mas por ·culpa d·o.s que teem governado, 
os ·quaes -teem fals eà,do a nobr-e missão, •que lhes competia . 

Agora mesmo, Sr. Pr.esidente, apezar da ·dolo-rosa ex,perienci-a 
por qu e temo.s passad·o, v.ejo com p ezar que muitos •de nossos con-
cidadãos, que se teem em ·conta de melhores r epublicanos, como 
que .wtfectaçlos çle l)el)re politjçÇJ, querem uw. regimen de !orç;a e de 



106 

terror, quando a nossa primeira necessidade no mom ento actual é ·o 
de um regimen de brandura e amor. 

Aos vencedores sempre fica bem a magnanimidade. 
O pó d&s r·evoluções não se apaga com o !langue dos revolu-

cionari{).g. 

Esta d·outrina é a do .despotismo, ·que só crê nos .milagres da 
fo.rça, e não da democraci·a que só vive pelo direito e p ela liber-
dade. 

·Em •doutrina, jlã o dLsse ha poucos dias, não é regular que 
o .Congresso . funccione em uma ·cidade submettida ao estado de si-
tio, mas si .assim é, porque quer a Camara, p.rorogar ex-otficio, 
:>em que o Vice-Presidente da R epubHca o t enha exigido •em sua 
Mensagem, esse .estado anormal ? 

Ma.s, .afinal ode contas, não temos funccionado dou.s mezes com 
o sitio ãs costas ? 

Escr·UJpulos ta:es deviam ter 1surgid·o logo no começo das nos-
sas sessões; hoje parecem serodios e tardios, e póde l evar alguns 
a pensar que outro é •o movei de nossa conducta. 

Entretanto, não tenho a pretenção de impedir que o Congres-
so faça o que bem quizer e entender. T enho aqui uma posição sin-
gular: não disponho, sinão do meu vot·o e de minha .palavra, vo-
to, que nego ·ao proj ecto; palavra de que me sirvo •apenas para 
protestar contra o que vejo. ·Em um parlamento como este, po.r 
mais •exigente que ·seja, um homem-protesto-é facil de tol erar-
se. Accresce que .represento u.m povo habituado a ver os seus man. 
datarias d·ar-lhe conta do modo por que desempenham o manda -
to. que lhes !foi conferido. E não .quero perder a confiamça d esse 
povo, nem decahir em .sua estima, porque •só della v-ivo, só ella me 
sustenta na ·Vida publica. E é porque ass im sempre tenho pen -
sad·o .e procedido que, ·ha tantos ·annos, se vê neste .r.ecinto a mi . 
nha o'b~curl!l individualidade, mesmo .agora em que ·O r egimen elei-
toral desceu ao ponto ·que sabemos. 

Convençam-se ·até os ·exagerados, os paTbidarios do terror, os 
que querem ·o paiz · •d evidido em vencedores e v.enciodos, de que a 
ord.em sem liberdade serã sempre o d.espotismo, ·e o 15 de novem-
bro não .se fez p.ara firmar o r egimen autocratico. Ordem é a 
liberdade collectiva da sociedad•e, na .);}hrase de um illustre ·escri-
pto.r francez; ordem não é .essa .apparencia ele soceg·o e tr.anquil-
lidade que o terror produz; ordem só ·exi·ste quando todos os mem-



107. 

bros da communhão social podem livremente d esenvolvero.se, e 
quando a lei é i.gual para todos, quer puna, quer premei.e . Fóra 
dahi o governo será a compressão, e a compressão estraga, des-
moraHsa, corróe e enfraquece de ·todo os gov·ernos que a empre-
gam. O nosso esforço deve cor.si3tir em fazer com que a ·fôrma re-
publicana do governo seja ado;Jtada por todos os brazileir-os ain-
da quando na execução dessa fôrma haja -divergencias, como n8-
cessariamente dev.e haver com todo o regimen livre. Republicanos 
presidencialistas ou parlamentaristas .pouco i.mporta . A solução 
deste problema pertence ao t empo. O -que é mi:ster é que ni.nguem 
pense em restaurar o .antigo regimén, e para que -isto .succeda -o 
processo não será jámais ·o da ·espada e do canhão, mas o do di -
reito e da justiça, da probidade administrativa e da viTtude poli.-

. tiaa. 

Atrav.essámo-s uma crise difficil, na qual reconheç-o · que não 
faltaram ao marechal a energia, a coragem e :a t enacidade indis-
pens·aveis para resistir aos elementos que .contra elle se desenc~"

d-ei.aram; mas, por isto m esmo, desde que esses .elementos estão 
destruidos, convém passar ·dos estimulantes e revulsivos ·para uma 
medicação calmante. Cumpre tranquillisar o -espírito publico e 
tornar á vi-da normal, ·e não será desconfiando sempre do criterio 
nacional qu.e chegaremos ao .alv-o desejado. Nós não precisamos de 
es tado de si.tio, d.e dictadura militar; precisamos, ·sim, de um re-
gimen -de liberd-ade, igualdade e fraternidade, firmado na verdade 
das urnas, prestigiado pelo grande principi-o d.a soberania nacio-
nal. Quando o poder publ-ico fôr assim constituído, encontrará em 
torno de si a Nação inteil'a para sustental-·o e defendei-o. 

A R epublica não pôde ser s.inão :a plenitude de todos os di-
reitos, e -o -estado de sitio é .a suppressão delles . Acceitei sincera-
mente a Republica .e quero-a como ella deve ser.· Apezar de oppo-
siC'ionista, ·estimo e considero -o marechal, •e nã_o -o quero ver en-
v.eredar pela estrada -estrei·ta e escura das r.epresa!.ias ·e persegui-
çÕ-es. O governo neste momento não precisa -de nenhuma medida 
vi-olenta. Voto contra a prorogação do estado de -sitio porque ella 
me parece inutil e .até prejudicial .ao gov.er-no, e tenho-a como des-
uirosa á Republica, que só _precisa hoje reunir os <brazile!ros sob 
a bandeira da liberdade, igualdade e fraternidade. (Muito bem; 
·m-uilto bem.) 

. -·.I 
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Ninguem mais pedindo a palavra, é · encerrada a discussão. 

Procedendo-se á votação, r econhece-se terem votado a favor do 
projecto 82 1Srs. -deputados e contra 15. 

O 6R. PRES\IDENTE - Não ha numero; vou mandar proce-
der á chamada. 

Procedendo-se á chamada, verifica-·se - terem se ausentado os· 
Srs. Costa Rodrigues, N oguei.ra P·aranaguá, T-orres Por.tugal, Fran-
cisco Benevolo, H elveci.o >M-onte; Francisco Gurgel, SUv.a Mariz, 
Trindade, Chateaubriand, Pereir-a ·de Lyra, Marcionilo Lins, Zama, 
Eduardo Ramos, L eovegildo FHgueiras, José .Ignaci.o, Flavio de 
Araujo, T-orquato Moreira, Galdino Lor.et·o, Antonio de 'Siqueira, 
José Carlos, França Carvalho, Oscar Godoy, Alcindo Guanabara, 
Li.ns de Vasconcellos, Alberto Torres, Helisario de Souza, Nilo .Pe-
çanha, IM.ayrinl!:, João Luiz, Carvalho Mourão, J-oão Penido, Gon-
çalves Ramos, Lamoun-ier Godof r ed.o,' Ribeiro -de Almeida, Vallada-
r-es, S imã-o da Cunha, Arthnr Torres, Herm-en,egildo de Moraes e 
Mari·ano Ramos. 

O SR. PRES!l:DENTE - Responder·am á chamada · 96 Sr~. 
deputados, pel-o que fica adiada a votação. 
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SESSÃO DE 30- DE JUNHQ 

, E' .appro':ado o ·p~·ojedol 

'i 

·, O SR. ARTHUR RIOS- .Sr. Presidente, V. Ex. e a Camara 
(',1 I /• ' .. . I' · . ' • 

com~reÀ!,~P.cj.ElUl q.ue está na-.tela da discussão um projecto da maior 
urgencia, e que o Congresso Nacional ou comprehende a n ecessida-
de de manter o estado d-e sitio, ou não. No pr-imeiro caso, deveria 
o projecto s er transformado -em lei hoje de modo a não haver in-
terjlticio _eiJ.,tre o.,estado- de sitio, d2cretado pelo Poder E~ecutivo e 
aq-uell_e que _por, yentura venha o Congresso a decretar. Falta-nos, 
en_tretf!n.to, Jem_p_o .e por i-sso- me ani-m_o a pedir a V. Ex. qu e sub-
metta ;;i consideração da casa o segui~te r equerimento que, na fôr-
ma \l,o art. 55 . do.'.Regimento, se faça~ sessões nocturnas at~ qu e 
o projecto seja d-efinitivamen-te votado . 

. Consultada, -a .Carrnara approva o -requerim-ento do .Sr. Arthur 
Rios . 

O SR. PRES·IDENTE declara que, de accôrdo com a declal·a, _ 
ção _da, .Camara, dará pa.ra a ordem dos trabalhos da :sess~o no-
ctur-na, .ex.clusivamep.t_e o projecto relativo ao esta.do de sitio-

O Congresso Nacional resolve: 
Ar't. 1. 0 F'ica .prorogado, até 31 de julho do corrente anuo, o 

est-ado d·e sitio .para o Districto Federàt, comarca de Nictheroy e 
J<Jstados - de s-. Pa:ulo, Paraná, Santa Cathafi.n.a· e Rio Grande do 
Sul, com as limitações dos arts. 19 e 20 da Constituição. 

t_ 
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Art. 2. 0 E' fac·ultado ao Poder Executivo o prazo n ecessario 
para. apresentação das informações e documentos relativos ao § 3° 
do art . 80 da Coustituição; revogadas as disposições em contrario. 

rSala dws sessões da Cama.ra dos Deputados, 26 de junho de 
1894. - B1·icio Fillw. - A1'lhur Rios. - Augusto lJ1ontenegro. -
A ugust'o Severd .. - Herculano de Freitas. - Glice1' i01. - Neiva. -
.ij![atta Bacellar. - Enéas Mctrtins. - Oinc-inato Bmga. - Ped·ro 
Vergne. - B enedicto L eite. - Antonio Ecluw·do de B e-rrecld. -
Gustavo V eoras. - Thomaz IY,e~jino. - Oscar a·Qdoy. - Lins de 
Vasconcellos-., - Junqttéi1·a Ayre's. - Tavares de Ly1·a. - Fmn-
(ftsco Gurgel. ~ Thomaz Cavalcct,nrti. - · Paranho:s Monteneg1·o. -
R:Jdrigt~es Lima. - Paulino Car-los. - A . Milton. - Li1na Dtta?"te. 
- 1. Tosta. - Rocha Cavalcanti. =-- Costa Jtm·i·or:. - Carlos Jorge. 

- Octavia.no Loureiro. - Carrlros Novaes. - Viveú ·os. - Adolpho 
Gonlo. 

O SR. ARTHUR RIOS . (1Ja?"a negoqio u1·gente ) Sr. Presi-
dente, anima-me a. apresentar um requerimento á consideraç_ão-· da-. 
Camara.: é · que ella, consinta; segundo faculta o Regi~~nt~, - gne 
o proj ecto entre .immeé!iatamen-te em 2• discussão. \ .-·; 

E' o art . 132 do Regimento que isso permittê . 

O SR . PRESciDENTE - O art. 132 do 'Regimento diz que, en--
tre cad·a uma das discussões de qualquer projecto de l€i -ou de r eso ... . 
lução, !levem medear pelo m enos dous dias; a Camara, entr~tamto,'_ . 

poderã; qua-ndo julga.r conveniente, restringir estes intervallo-s, po.-
rém· ele ·,sórte que nunca se façam no rtlesmo d-ia todas as _di s-
cussões. 

Po~tanto, êstá no ca<So de s er acceito pela Mesa o T-equerim en-
to rlo f?r. dE,putado pela Bahia. 

Con~ultad.a, a Camara _approva o _ re~1uerimento d_q Sr. Arthur 
Rios . · - -

Consultada .i~ualmente, si a materia da urg-encia -~ de nature. 
za tal que deva interompe1' a. ordem do dia d o: hoje, a Cama.ra de-
cide pela affkmativa. 

Entra em 2• discussão o projecto n . 7 A, deste anno, relativo 
ao estado de s itio. 

' . Q,;s;a . . PRElSTDIDNTE· _:,_ E,stá em discussão o ~rt. 1• do _pro- • 
jecto . 
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Vem á Mesa, são lidas, apoiadas e postas conjunctamente em 
discussão as seguintes emenda·s: 

No art. 1° do projecto n. sobre o projecto de siti.o, apre-
sentado pelo deputad.::~ Bricio Filho e outros, supprimam-se as pa. 
lavras seguintes: "Com as limitações dos arts. 19 e 20 da Cons-
tituição." 

•Sala das sessões, 30 de junho de 1894. - França Carv alho . -· 
Cupertino de Siqueira. - Theoltorni·o de Magalhães. - Pinto da 
Fonseca. - Rodo·lpho Abreu. - Anisio de Abreu. -Nilo P eçanha. 
- Octaviano ele Bri·to. - S~lva Ca!stro. - Antomio de Sequeira. -
T1·inde•elé. - Ame1·ico de Mat,tos. ·- . José Carlo·s. - Silva Mariz. - _ 
Chateaubriand. - Ovidio Abn•ntes. - Francisco Santiago, - Gon. 
çalves Rarnos. - João P enid!-.J. - Cos'ta MachadXJ.. - Alvaro Bote-
lho. - Agostinho Viclcv.l . - A. Guanabara.. - Xavier do Valle. -
Fileto Pires. - M . Ramos. - Mewtins Jurnior. - José B evilaqua. -· 
Carl()s elas Chagas. - F. B en evolo. - Ba1·r0js Franco Juniar. -
Simão da Cunha. 

Substitua-se o art. 1° pelo seguinte: 
"Fica mantido .até 31 de agosto do corrente anno o estado de 

sitio estabelecido pelo ·d·ecreto n. 1.693, de 13 de abril ult-imo." 
Sala das sessõe•s, 30 de junho de 1894. - Fm•nça Carvalho. -

Ma1·tins Jurllior. - A. Guanaba1·a. - Ante1·i co de Matto-s. - Amt o-
nio de Si·queira. - Xavier do Vall e. - Ma1·iano Ranws. - Cha. 
t eaub1·i.and. - Si lv a M wriz. - TTi ndade. - Agostinho V i dal , 
Pinto ela Fonseca. 

Emendas 

O SR. NILO PEÇANHA, entrando em debate de tanto ·alcance 2•. discussão 
politico e de tanta responsabilid.ade moral, quizer.a traçar para si do projecto u. 7 
o circulo ·de ferro e fogo, .imaginado pelo celebre embai~ador de 
Vienna, á o.mnipotenci-a do senad·o romano. Conci!.iando as inspira-
ções d.a liberdad.e com as manifestaçõe-s da nossa jur.isprudencia 
parlamentar, -o orador professa hoje as mesmas o.piniões de hon -
tem, quando o poder nacional suffocava o movimento sedicioso dP. 
abril. 

Não pó de admittir - .antes de offerecer combate fr.anco ás im-
munidades parlamentares- que passe em silencio a affirmativa 
do deputado mineiro, quando disse .que o imperio fôra •n.o Brazil 
a ordem e a integridade. (Apotiacws.) 
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O imperio foi a r-evolta e foi a corrupção. (MU-ito bem.) Por-
que ·esquecer a ag-itação armada em 1829 'e 1848 -em P.ern1llmbuco, 
1831 no Ceará, no Ri-o de Janeiro, na Bahia, n.o Maran.hão; 1832 
em Minas, 1833 no Pará, 1834 em Matto ·Gross-o e 1835 no Ri.o 
Grande do Su.J, quando os farrapos, cheios de heroismo, acclama-
vam no sangue dos seus brav.o.s a .independencia e a Republica? 
(Apoiados gemes, . .) 

Não comi)-rehende tambem como o imperi.o foi o germen da 
autonomia das .provincias, pelo acto addicional - como se af.igu. 
rou ao collega a ·quem responde - quando a lei de .interpretação 
de 1840 annullou todas as conquistas democratkas consagradas e 
todas as franquias provinciaes. (MU{i tlo bern. Aparte;s.) 

O esp"irito centraLis·ador de França maJtou nesta época a cor-
rente de idéas americanas, dominantes então, e apanagio dos nos-
nos maiores, durante .o primeiro e segundo reinado. (Apoiados.) 

O ultiJ:no gabinete do imperioo nasceu da luta aberta no seio do 
partido liberal, quando seu governo r epudiou a federação do voto 
em separado - Ruy B.arbosa. (Trocarn.,.se apartes.) 

Encarnndo a questão do estado de si.tio entre nós, diz que pre-
fere estudai-o ao lado d.o estado de sitio, como se decreta e como 
se entende em França, ali como aqui, o sLtio suspend·e todas as 
garantias constitudonaes, os poderes da autor.idade civi·l passam 
para as mão.s da autoridade n:Li.litar, não ha o sigilo da corres.pon-
den'Cia, desapparece a inviolabilidade d.o domicilio, a liberdade de 
imprensa e o di·r e·i:to de reunião. (ApMa!W,s.) 

Duffaure, contrariando J. Grevy, que affirmava ·ser o sitio um:l 
dictadura llllilitar, disse que eftectivamente era ella a suspensão 
temporaria de todas as garantias politicas e de todas .as garantias 
civ·i·s, que era a verdade.ira lei marcial .ou o -esta,do de guerra, em 
em face de uma commoção i·ntestina ou de uma invasão estran-
geira. 

Cita div.ersos casos de prisão de deputados e senado.res, nesse 
paiz, dad.o o estado de siti<>, que ·an·nulla a immunidade par.Jamen-
tar, como outras regalias politicas. 

No direito amer.icano, .o nosso sitio equivale á suspensão do 
habeas • .çorpusi. E ahi mesmo a immunidade .p·arlamentar não está 
acima da l-ei de excepção. 

como garantia que é, ella não subsiste, dados os. conluios re-
volucion1llúos. Para prov-a o orador citou .a detenção do deputado · 
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por Ohi~ .e de muitos outros r epresentantes, e isto durante 0 go-
verno nao de um despo.ta, mas de um libertador do seu territoria 
e de um heroe - Lincoln. (Muito ben~.) 

Encara, em seguida, o orador o direito inglez, no assumpto. 
Ahi, patria das immun-idades e ond-e ellas foram conquistadas 

palmo a palmo, -contra a corôa e contra a ty.rannia do poder - · 
ellas são um priv.ilegio, e que se suspend-e, entretan.to, dada a suo-
pensão do habecv.s-corpus. 

A demonstração está no bill de 1784, onde a suspensão 11o 
habeas.-corpw.s (sitio) tev.e tal latitude, que despertou de Sum€-r 
Maine, a .affimnaMva de que fo.ram de todo esquecidos, na occasião, 
os arügos -da Magna Carta -e todos -os princípios do direito publico 
universal. (AppJiacZos.) Lembra a proposito os debates travados 
entr-e Fox ·e P.itt. 

R ecorda o orador o .texto da Constituição da H espanha, da 
Prussia militar, da Belgica, do ·Chile, onde expressamente S6 re-
salva a .immunidade parlamentar, a d-espeito do estado de sitio. 

Faz o confornto ·destas Constituições com a da R epublica. Ar- · 
gentina, com a do BrazH, com o direito parl.ametar -dos americanos 
e dos .i.nguez·es, no sentido de demonstrar qu-e a immunidade parl::t~ 
mentar é uma garantia politica, existente por força, -da deleg.t.ção 
popular dos cidadãos, e como tal encarnada no art. 80 do no;;so 
estatuto fundamental. (Muito bem: ) 

Por que não lêa Oamara os notaveis di·scursos ,profer-ido.; no 
Senado, por um dos chef·es do glorioso partido republicano de São 
Paulo, o Hlustrado Dr. Campos 'Salles, sustentando essa dGutrina 
pela qual o orador se bate? Lê trechos dos annaes ... 

Si a immu.nidade parlamentar existe, independente das leis tl e 
excepção, por que não responsabilisam o Pod-er Executivo que P: n-
deu deputados € senadores durante o estado de sitio? (Apoiado·s 
geraes.) 

Não 0 fazem e não o farão, por que elle obedeceu á lei e aos 
arestos do Poder Leg.isl.ativoda R epublica. 

Si a immunidade .parlamentar desap,parece na Constituição, 
quando o deputado fere direitos indivi-duaes, porque não ha de 
desappareoer quando elle offende interesses supremos da ordem 
publica ,e da sociedade -organ.isada ?· (Muito berr;- . Apar.tes.) 

Imaginai, diz o orador, que um d eputado e negoCJant."l, e, de-
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vido a um processo de fallencia, é preso em flagrame e sem licença 
dos seus pares; - não desrupparece a immunidade? Imag:nai que 
um deputado é funcci<mario admi-nistrativo, e que, por um desfal-
que na r epartição que elle guarda, é preso, e sem licença rlos .'eus 
pares - não desapparece a immuntdade? 

Si a immunidade não existe nestas duas hypotheses, quando 0 
deputado fere direitos individuaes, porque ha de existir, quando 
elle, em estado de sitio, compro.rnette a paz .e a ordem publica? Si 
desapparece pelo ni·enos, por que não desapparce pelo m.ais? (AtJ·.?·i-
aãos. Muito bem. Apartes.) 

Não comprehend.e o orador um tal privileg.io. Não compr.e-
hende como Ô deputado não possa ser pr·eso por um discurso vio -
lento e o j.ornalista que publicar o seu discurso soffra os .rigores 
da detenção. (M'!I-i'to bem.) Repugna-lhe que os .homens do povo 
sejam castigados pelo poder -excepcional e que os repre3entantes 
do paiz se abroquelem nas immunidades e nos privilegies odi·osos. 
Se ell es é que podem perturbar o socego com .as suas opera.çõe<; 
incendiar.ias, como por ellas não são responsaveis? (Muito bem.) 

Democrata, e apaixonado pela igualdade e pela justiç:t, o ora-
dor protesta contra a iniquidade, que se quer commetter á despeito 
da lei e da democracia brazHeira. (Apoiac~os ge?-aes. MuUa bent, 
muito bem. O orado?' é vivamente f elicitado.) 

O SR. GASPAR DRUMMOND - Sr. Presidente, ao to ·nar .,arte 
na magna questão em 'Prel da r eivindicação das imm~midades do 
Parlamento Brazileiro, sinto que a batalha já está, por 'tSsin: <iizer, 
ganha em todas as linhas de combate, não obstante o ~rcior que 
acaba de desenvolver na peleja o distincto representante do Rio de 
Janeiro, a quem impugnando succede na tribuna. 

Eu o senti; senti-o-o a Camara inteira, vencedores e vencidos 
do futuro; vencidos não, que não os ha, d·esde que. é o parlamento 
quem vence; sentimol-o todos .nós quando a palavra doutrinadora 
e mag.istral do nobre deputado por S. Paulo- illuminava a victoria 
com as fulgurações do seu bello talento privilegi·ado. 

Si, pois, neste momento abuso da generosa attenção dos meus 
honrados collegas (não apoiados), não é por certo pela velleidade 
de pretender contribuir pam formação de uma convicção, que já 
aprofundou raizes na consciencia da Camara, mas pela necessidaJ'J 
que tenho, como opposicionista, de justificar meu voto. 
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Opposicionista ·do .actual gaverno, mas opposicionista const:_ 
tucion.al, vejo-me hoje em face desta Camara na mesma a.tLitudil 
política ·em que me mantinha o anno pass.a.do no Senado, ao rebE:n-
tar a revolta naval. Os acontecimento.s ;políticos, que de:;de então 
por deante desdobraram-se na Republica Br.azileir.a, ne-m fizeram 
de mim um revolucionario, nem me converteram em governista. 

Assim adversario, de posse e no desempen"!lo do mandato de 
representante da Nação, não viso outro objectivo senão a obs·er-
vancia d'l. Con;:tituição ·política; e ~ por isso que, a,, m esmo t empo 
que combater as illegalidades e viol:lçõe;; const"itucionaes, nito me 
julga.rei incompatibilizad-o d.e coHaborar com o gover.no, facultan-
do-l'he meios de bem dir.igir o paiz e de ootnsolidar as instituições 
republicanas. (Apo'iaãos.) 

0 SR. BELIS.ABIO DE SOUZA - V. Ex. estiá mostrando que foi da 
velha guar da conservadora. 

O SR. GASPAB DHUMMOND - Quando .assim me express.o, faço-o 
muito de proposito para d-est'arte evitar que sejam desvirtuados 
meus intuitos, attribuindo-se-me sentimentos div <·rsos da.qu elles 
que terão .por certo de ori-entar-me no pr.esente debate. 

Sr. Pres.idente, o actual Vi•ce-Presidente da Republica, envi-
ando á Camara a Mensagem -em que relatou .e motivou parte das 
medidas de excepção, por elle tomadas durante -o estado de sitio 
e por occasião da grave commoção intestina, que tanto flag·ellou 
o paiz, si bem que tardoi·a e incompletamente, mas em todo caso cum-
priu um dever constituci·onal; tardia, porque dev-eria tel-o feito 
ha mais tempo, logo ao reun.ir-·se o Congresso, n os termos do ar-
Ugo 80 da Constituição Federa l ; incompl.et amente, porque deveria 
ter relatado e motivado todas as medidas de excepção e não sim-
plesmente parte dellas. 

Não qu.ero com ·isso fazer censuras ao actual Chefe do Poder 
Executivo, pois estou convencido de que si elle assim .proced-eu foi 
.porque circumstancias d.i.f.ficillimas e imperi-osas do momento im-
pediram-o de faz.e1 -o por modo p}eno e opportuno. · 

!Como quer que seja, está saUsfeito o preceito constitucional. 
( Apoiac~os. ) 

O :SR. ERrco CoELHO - Não apoiado. 
o SR. GASPAR DRUMMOJI!D - De·ntro de poucos dias caberá á 

Camara .ensejo •de, por sua vez, ·cumllrir o d·ev.er, que lhe incumbe, 
e será o de pronunciar-se a respeito dar~uélla Mensag~m, appro-

8 
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vando ou não as medidas de excepção tomadas pelo Chefe do Poder 
Executivo. 

Para isso, Sr. Presidente, a Camara terá de, por assim dizer, 
constituir-se em .tribunal, e nós outros representantes da nação 
teremos de erigirmo-nos em ~JUtros tantos juizes. 

Esta verdade tanto mais se accentúa em meu espí-rito, quanto 
é certo que, si por ventura a Camara, em seu veredictum, houvesse 
de negar approvação, hypothese que me parece gratuita, teria Jo-
gar, como · consequencia necessar.ia, a responsabilidade do Chefe à o 
Poder Executivo. 

O SR. Enwo COELHo - Nego a approvação a alguns desses 
actos, mas não responsa:biliso o Chefe do Poder Executivo. 

0 SR. GASPAR DRUllfMOJ\J) - Bem sei, 'Sr. Presidente, q'le SO-
bram ao Congresso <>s característicos de juiz illustrado e crite-
rioso; sob esLe .ponto d·e vista aguardo que o aresto que haja de 
pronunciar será u.ma sentença honrosa da sua sabedoria e illus_ 
tração. 

Mas, não basta isto; falta alguma co usa mais, falta ·a esta 
Camara, investida da funcção de juiz, o principal c:uacteristico, 
que é a lndependencia. E' preciso que á Camara seja a3:: egurada 
a mais ampla, mais franca e completa liberdade de julgar, como 
ruelhor entender, e essa liberdade só poderá basear-se na inviola-
bilidad·e das suas opiniões, palavras e votos no exercício do man-
dat<>, de accordo com os arts. 19 e 20 da Constituiçã,l l<'ederal. (Ha 
um aparte.) 

.Sem o art. 20, que é o meio pratico de corrigir e evitar os 
abusos .que a infracção do art. 19 possa occasionar, de que valerá 
a inviola~lida,de parlamentar pelas palavras, opiniões e vot<>s, si , 
afinal de contas, o representante do ipovo poderá ser preso sem 
ser em flagrante deli<Cto de crime ill'afiançavel ?! (Apoiados.) 

E tanto <> art. 20 não ·encerra uma, simples gararntia, que o 
estado de sitio suspende, que nelle está eX'Pressamente exarado o 
privilegio •do fôr.o para o congressista. 

tO SR. ERICO CoELHO - Penso de modo diverso. 
O SR. GASPAR DRUMMOND - Quando assim me pronuncio, não 

ouero insinuar que de ·facto, attenda-se-me bem, falte á Oamara 
~ precisa independenci:a para deliberar a respeito como melhor 
entender· nas sugg.estões do seu P!l.triotismo. ·Sou o. pr-imeiro a 
convir que qualquer dos meus honrados collegas, quanto mais 
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grav-e, quanto mais periclitoso fôr o momento, tanto mais ard·ente 
terá a coragem cívica do dever para, affmntar as consequencias 
do voto .que tiv·er ·de .dar nesta Camara, assim como sou o pri .. 
meko a fazer justiça ao marechal Floriano P eixoto, acreditandc 
que E. Ex. ha <le respeitar e acatar o voto ·da Oamara, qualque-.·· 
que elle seja,, como manifestação -da vontade nacional, de qu·e a 
Camara é a cOl'IJ.orificação. (ApoiadOs.) 

·Eu mesmo .que nãv sou dos mais valorosos; eu m esmo · que, 
pelo contrario, me co;nsidero um espírito ümi·do, julgo-me bas-
tante · •garantid.o como opposici>onista, bastante ass-egurado para 
deUberar a respeito, como melhor entender em minha conscien .. 
cia, pois t enho plena certeza de que por isso consequenci'a-s funes-
tas não me aJguardarão no .futuro. 

0 tSR. ERICO COELHO - V. Ex. •acaba d•e faze•r a maior jus .. 
tiça ao marechal Floria•n.o Peixoto, justiça ·que todos nós fazemos. 
( Ap.oticudos.) 

0 'SR. GASPAR DRUi\<IMOND - Não .fa.Uo ·da independencia de 
facto; não fallo da i·ndependencia indi·vi·dual de ca,da um; não 
fallo des.sa .independencia, .que se trfllduz na serenidade estoic3., 
com que os ap.ostolos da lei e •os m.artyr.es d-o dev·er, atrav·ez de 
todos os p-erigos, aUrontando t-odas as provações, expondo.se á 
todos os sacrifícios, exercem as ·praticas e o culto dessa religião, 
que tem o seu sacrario tna consci-encia ·de cruda um. (Muito be?n. ) 

O •SR. !Emco CoELHO - Que é aJté uma delicia do -so.ffrimento 
no sacrifício. 

0 •SR. GASPAR DRUMJIWND - Não raUo d·essa i.ndepE:rndencia .de 
fac to individual, que reconheço em cruda um dos membros da Ca· 
ma.ra. Alludo á i·n-dep endencia de •di·reito, indep·endencia como 
principio, 'ind-epend·encia -conectiva, que é attributo da .camara, 
representan.do a soberania nacional. (A.powdo•s.) E de tal modo 
essa falta de independencia, como attributo ·conectivo, virá influi r, 
que levarei ainda, mais •lo-nge as minhas d educções. 

Existe essa independencia? Ha coacção? Ou, antes, ha p.ossi-
bHidade de coacção? Ou, melhor, ·ha :presumpção de cO'acçã-o? Creio 
que, •em toda esta Ca,mara, não surgirá uma só voz que me re3-
ponda sinã-o affirmando o .que acabo de perguntar. Necessaria-
mente existe a opresum:pção d·e coacção, desd·e que .- as immwnidiJ,-
des pa,r.lamentar-es estão suspensas com a ·decretaçã'O do estaéfo de 
sitio. 
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O rSu. 'Emoo CoELHO - V. Ex. está em ·contra;dicção com o 
que acabou de dizer. (Não apoiados.) 

0 SR. GASPAR DRUJ\1MOND - V. Ex. distinga: uma cousa é 
indep·end·encia -de facto e outra cousa a indep-endencia de direito. 
E de ta.l modo es-ta presumpção de coacção irá influir no v~eredi

cturn ou antes na autoridade do vereàicturn da Camara, que, con-
vencido como estou de que •esse vereàicturn será favoravel, . ap-
provamdo as medi-das consta:ntes da Mensagem e de que são fri -
santes manifestações q,s homenagens por •esta Camara j-á votadas 
ao mar-echal iFloriano Pe"ixoto, como vencedor da rev.olta e co·nso-
lidad·or das instituições republicanas, que basta essa simples 
pr-esumpção pa,ra tirar ao ve1·eàicturn toda a grande autoridade, 
a.queHe .gran-d·e prestigio com que esse ver!edicturn iria fortal-ecer 
ainda mais as medidas de excepção tomadas durante o estado de: 
sitio. E foi a Ca,ma.ra pa.ssaJda que incumbiu-se de tecer o tenu8 
fio d-e lei, .que suspel!lde sobre a caboea da Camara actual a espada 
symbolica da ameaça. (Não apoiados.) 

A 6 de setembro do anno passado, por occasião -de rebentar a 
revolta naval, o Senado correu pressuroso a, offerecer ao Exe. 
chtivo, promptamente, os meios de reprimir ü movimento r evol-
toso. Foi -daquella. casa que rpartiu a iniciativa da resolução de-
clara,toria ·do estado d·e sitio. Então entend·eu o S·enado e entendeu 
muito bem, flm sua sabedoria, que devia autorisar a de-claração do 
estado ·de sitio, mas consignarrrdo ·expressamente que o sitio seria 
decr:eta.do nos t ermos ·do art. 80 da Coi!JStituição. Não era debalde 
que o rSena:do redigia a:ssim o seu projoecto de resolução. Elle 
fa:ilia.-o, tendo em vista a interrpretação lata que o Poder Executivo, 
depois -de 10 de abril de 1'892 havia ·dado ao ·estado de sitio. 

0 •SR. ERICO COELHO - Lata deu-a ·elle agora. 
O SR. GASPAR iDRUMMOND - Fazia--o, ainda, tendo em vista o 

aJcto pos terior da Camara, approvando todas as medidas de exce-
pção tomadas durante o estado de sitiro, mas approvamdo-as não 
como uma interpretação á Constituição F-ed·eral, mas como ver-· 
daJdeiro .bill de indemnidade. Não o entendeu, porém, do mesmo 
modo ·a Camara passada que não só julgou ock>sos os t ermos em 
que s e achava concebida a resolução do rSenaJdo, como ainda re . 
jeitou a emenda de um rerpresentante da nação resalvatori·a das 
immmüdades parlamentares. 
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A Camara, russim proced·€Uldo fez .o que não ·podia faz er, deu o 
que não podia dar. 

Immunidtade,s rpa;rlamentares nã~ são .garantia.s constitucio-
naes .que ,o est a:do de sitio s usp enda; são, antes, verda.dei.ors at-
tri·butos inherentes ã soberania nacional, de -que se acham investi-
dos os -deputado,s e senadores, na qualidade de representant~s 

dessa mesma soberania. 
iE a Ca!Ilia.ra ·tr.ansacta. m•en.os pod·eria :llatzel-o, porque ao 

mesmo temp.o que ·ella sacrificava as immunid·ades parlamentares, 
ch·eg,ava, pela fatalidad•e do tempo, ao termo do .seu . mandato: 

Pelo menos por escrupulo, não devia fazel-o para não enviar 
ã <Cama.ra actual o presente de gregos que faz com que ella '3'3 
v·eja ·em frente ·de uma situação ·embaraç.osa. 

O .SR. ERICO !CoELHO - A Camara feLo 'POr coherencia com as 
opiniões que titnha sustentado durante a, constituinte. 

O SR. BELISARIO DE •Souz.a - O aresto tem um grand·e valor, 
porque foi a Cama.ra passada quem fez a Con-stituição. 

O SR. GASPAR 'DRUJ\CMOND - Voltando o projecto, Sr. Presi-
dente, a.o •Senad:_o, .alli tive de bater-me então pelas immunidades 
parlamentares e o fiz ao lado do ·futuro Vice ... Presidente da Repu-
blica, -o distincto senador .Sr. Manoel Victorino, que então apre_ 
sentou uma ·emenda r~:.movando os termos em que hàvia sido r e-
digido o pr.ajecto. 

-Depois -d·e vehemente e r111pi·do debate, como a urgencta do mo-
mei).to ·exigia, a emenda d·aquelle meu illustre companheiro era re-
jeitada. 

Mas attenda bem a, Camara: era rejeita:da, não porque re-
pugnasse ao Senado suffragar a v-erdadeira e liberal doutrina, mas 
porque alli se a.llegav.a ã ultima hora, como ar.gumento poderoso. 
que, si p.orventura fosse appr.ovada a emenda, o projecto teria de 
v.oltar necessariamente ã Camara, ã Cama.ra que jâ se achava dis-
per-sa, em completa ·deband111da, .e que em hypothese alguma se 
conseguiria r·eunir. Foi a.ssi~, ·Sr. Presidente, que con-seguiu-se do 
Senad-o a rupprov·ação do projecto, como tinha sido emendado . ua 
Camar.a. Entretanto, hoje ·pretende-se dar ã resolução do Con-
gresso força -de aresto. P'1lira assim fazer-se a coherencia de uma 
opinião inco•nsti tucional. 

Ainda ha pouco, o illustre representante do Rio de Janeiro, 
meu distincto collega, .Sr. iDr. Nilo Peçanha, que sempre que oc-
cupa a tribuna o faz com o brilhantismo dos seus talentos, no 
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afan de pr.ov.ar que as immuniodad·es parlamentares constitue:n 
uma velharia. que GS ·estatutos dos p.ov.os democraticos não com-
portam mais, citava a Framça republicana, orud·e o estad.o de sitio 
suspende aquellas immunidades. 

Não sou como o meu illustra,do collega, v.ersad·o nos princi-
pias •constituci.onaes do·s paizes r·epresentativos. (Não apoi:0.,clos.) 
Quer me parecer, porém, que S . Ex. , s.o·b o ponto de vista ·das im-
munidades parlamentar·es, não d-ev.e confr.ontar a R epublica iFra.n · 
ceza, unitaria e parlamentar, com a Republica Braz·ileira, cujo 
regimen é presid·endal ·e fed·erati'vo. AHi, .como sabe D ülustrado cal-
lega, o presidente da R epublica tem a fa,culdade constitucional de 
dis·s.olver o parlamento. (Apoiad.ios.) 

Ora, si em épocas normaes, póde o parlamento s·er dissolvido, 
não é muito que ;por occasião ·de .graves commoções •intestinas, em 
pleno .esta.d.o de sitio, ofi.quem ·Suspensas as immuntdades parla-
mentares. (Apoia.cZos ger;01.es e apii~rtes . ) 

0 SR. CINCINATO BRAGA - Quem pede O mais, pede O menos. 
O SR. BELISARIO DE 'Sou zA - A dissolução da Camara naquelle 

paiz est;á Tegul'ada pelo voto do :Cons·elho d·e IEs·tad·o. 
UM •SR. DEPUTADO - Que importa? Nem ·por isso d.eixa de pre-

valoecer. o •argume•nto. 
O •SR. tG.ASP.AR DRU:àBWND -Desconheço qual seja o paiz avan-

çado nos principias e •Pratica.s da d·emocrada, onde o estado C! e 
siti<o susrp-enda as immunidad·es parlamentares firmadas consti-
tucionalmente. 

·E' ·exacto, que a ·democra:cia mo•dei,na tend e a restringir o 
mais possivel a ·esph·éra das immunidad·es parlamentares consa-
gr.adas tnas constituições. E' uma tend encia nos paizes dem,ocrati-
camente avançados; mas ao lad.o desta corr·e parallela uma outra 
tendenda, haurida nos princip.ios eguaHtarios, e é a de restrin-
gir o mai•s possivel o circulo de garantias constitucionaes que o 
esta.do de sitio póde sus]}ender . 

. E' assim .que IWS ·Estados Unidos ·os membros do Congresso 
America:no teem immunidades qu·ando ful!l·ccionam; quando ve·ein 
de •suas casas para o Con•gresso e quando voltam do Congresso :para 
suas casas; isto qu·er haja estado de sitio, quer não . 

Mas, alli tambem, o estado de sitio não suspende a Constitui-
ção, não abre interregno constituciO·Ual. Suspend·e apenas o h•l -
beas-corpus. · (Apoiaàos.) 
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Na Inglaterra, on-d·e as immunidades parlamentares teem uma 
latitude enorme, a p::>nto de não protegerem sómente ,os membros 
do parlamento inglez, mas extender.em-se ás pessoas de suas fami. 
lia.s e até de suas comitivas; alli, onde· o parlamEJnto é omnipo_-
tente, o que l evou a um distincto commenta;d::>r da ·Constituição 
daquelle povo a affirmar que a di.gnidade e a independenci.a do 
parlamento ing.Jez teem a completa salvaguarda na extensão In -
definida ·de .suas immunidad·es; alli, as immunidades parlamenta-
res vi.goram sempr.e pela força, da Constituição e o -estado de 
sitio suspende 8ipenas o bill do habeas-corpus. 

· a Republica do Chile é e~pressa a inviolabilidade das im-
munidades p.a.rla.mentares, ainda mesmo em pleno estado de sitio, 
send::> que alH ha ·dis·posiçõ~s humanitarias restrictiv.as d.o sitio. 

Emfim, em todos os paiz.es onde o parlamento funociona sob 
o i:nfluxo constitucional, são co•nsagrada.s c::>nstitucionalmente as 
immunid.ades parlamentares; em U!l,s mais do que ·em outros, 
sendo certo que o espirito egualitario tend·e a cercear as immuni.-
dades do parlamento, porém, ao mesmo tempo cerceando o estaU') 
de sitio, de modo qu e as garantias constitucionaes que o cidadão 
perde como representante ·do povo, já o repres·entante elo povo tem 
adquirido como cidadão. (Apo~aàos e apf1rtes.) 

·E tal é o afan c::~m que se impugna aqui as immwnidades par-
lamentares, que até procura-se tirar prov~lito das violações dess·.J.s 
immuni•dades, pretendendo-se por ·este modo provar que ·ellas não 
dev-em subsistir. E assim cita-se, como argumento p::~d·eroso , qcte 
em alguns .pajzes da Europa tem-se prendido deputados. 

Mas é um cumulo, Sr. Pres·idente. 
As violações da C.onstituição já. .sarvem para provar a vercla.-

d-eira interpretação de pr·eceitos constitucionaes. 
Pois bem; ·na Prussia, e o que é peior ainda., :na Prussia, reac-

cionaria de Bismark, cr·eio que em 1892, por occasião da prisão d<' 
dous deputados s:>cialistas, travou-se grande lucta entr-e o p1rla~ 

mento, .que procurava reivindicar a.s immunidades parlamentar~H 

dos seus membros e ::~ formidavel cha.nceUer , que ttwbrava .elJl 
impôr sua vcntad·e el e ferro, e.smagando aquellas immúnidades. 

O SR. Ansro DE ABREU- Os deputados foram presos . 
0 SR. GASPAR DRUi\H10ND - E de.pois soltos,_ triump·hanclo 

afinal e a d2speito de tudo o parll'\mento alle.mão. 
Quero com isto provar ·qua tal é o res·peito vota;do ás immu -

nidades parlamentar·el3, que ainda mesmo em .paizes mo·narchicos 
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como a Prussia, e <lm épocas reaecionar.ias, teem ellas triumphado 
sempre. (Apoiaaos. T r Ocam-se muitos ap·a-'!1tes.) · 

E porque não triumpharem no Brazil, ·em cuja Constituição 
democratica 1'iguram as immunidade-s parlamentares, não como 
garantias individttaes, capituladas na declaração dos direitos, mas 
inscriptas em capitulo distincto, ccmo privilegias de um dos gran-
des poderes políticos da Nação por serem verdadeiras c<>ndições 
baskas da -estructura ·e organisação dos do•us r amos do P<>der 
Legtslativo. (ApOiGJdos e apartes.) 

R-esumindo, rSr. Presidente, a serie de ·considerações, que tenho 
· eX!pendi-do -a.1Jé -ag·ora; fazendo a sy•nthes·e das minsas <J.piniões 
sobre -o assumpto .que se d~bate, enten-do rque o Parlamento Br·azi-
l·eiro nã o ·p6de ·deixar d•e reivindicar -suas immunidades, sob pena 
de annnullar-se inteiramente, destituindo·-se daquella grande .auto_ 
ridad-e, que ta:nto in1'lue para prestigiai-o como princi-pal e mais 
immedi:ato <OTgão da soberan·ia -nacion·al. (Apoiados.) 

Pugnando pelas immuni-dades parlamentares, não v ibro uma 
arma de combate como opposicionista. 

Arma de combate eu vibraria si por ventura r ecusasse pro-
ro-gação -do -estado de sitio para aquelles .pontos onde -o governo 
julgass-e-<> prec1so, afim ·de jugula:r completa,mente a r evolta, pa_ 
cifi·ca:r completamente o paiz .e c-onsolidar a -ord-em e a paz p u-
blica. 

No emtanto, opposicio'Il ista constitucional, estou disposto a 
cem-ceder a prorogação de sitio, -desde ·que o governo entenda ser 
a i-nda nec·essario e·m a lguns Estados, como o Rio tGr,and-e do Sul e 
outros, -o empr ego d-e medidas excepcionae-s. 

O que quero ·é que o Parlamento BrazileiTo se dignifiqu e . 
( AtJoiados. ) 

O -que -quero é qu-e o•s .pronunciamentos que t en.hamos de fa-
zer, as medid,;as que tenhamos de tomar , os votos ·que tenhamos 
de .dar, nós adversarios e amigos -do .governo fraternisando· -em 
prol da patria, jamais .possam ser traduzidos como deliberações 
arrancadas aos coagido•s do momento, mas como manifestações 
francas e sinceras dos v-erdad-eiros amigo-s da Republica. (ApOia-
dOs.) 

O que .quero é ·que -essa -plaJCi.dez -de vistas, •que todos nós co·J. · 
vergimo•s para o •bem publico, rião tenha a apparenta serenidade 
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das aguas ·esta.gnadas das lagôas, encobrindo a vaza e o -lodo, que 
se revolvem no fundo. (ApoiJ.ald\rys.) 

O que ·qu ero 1ê .que ·esse accâ.rdo de sentimentos patrioücos 
de todos nós, amigos .e adversarios do governo, não se Jmreça com 
8/quella paz mortuaria dos sarcopha.gos, tra;d·uzin-do -o silencio das 
cousas mortas, mas que .pelo contra.rio exprrma a vida do parla-
mento funccionando harmonicamente, .em proveito da 'Republica. 
(Muito' bern.) 

Entretanto, .Sr. ·Pr·esi.dente, si não tenho razão, si immuni-
dades par-lamentares não são privilegio·s, mas simplesmente ga-
rantias constitucionaes, ·que o estado de sitio suspende; si ain·da 
se torna preciso que o ·estado ·de sHio· ·continue nesta capital, si 
finalmente, -o Congresso não póde funcciona:r em ·um ponto .livr-e 
da a;cção -ctaquelle est·wd·o: •então façamo·s o sacrificio das nossas 
immunida.des parlamentares, ma:s por deY.er civico, r espeitando 
o nosso proprio decoro, mesmo .em signal de .pro.fun·do IJezar, ·en-
cerremo-nos (apoiados e não apoiauJJos); 1JOrque, ·Sr. 'Presi.dente, 
a uma tribuna parlam·entar amordaçada, com certeza a Nação 
Brazi:Ieira pr.eferirá um CDngresso -cober.tJo rpelos pesados crepes 
do adiamento. (Muito bem,· muito bem. O 01'aàO·r é muito c:omp1·i-
mentado.) 

O SR. FRJEDERJIOO BORGES (p ela ordem ) - Sr. Presi-dente, 
medi-da immediata, medida inadiaY.el, determinada pelas circum-
stancias excepciona:es ·do paiz, ê in,questionavelmente esta do es_ 
tado de sitio, esta medida •que está consi-gnada no projecto em dis-
cussão, que esbá na consciencia nacio·nal, que •ê sustentada :pela 
qua.si totalidade da Camara dos Srs. iDeputa.dos ·e contr-a a quai 
ain·da não ·foi pronunciado discurso algum, á excepção· -da idêa 
relativa a limitação das suas immunidades parlamentares. 

Pois bem, ISr. Pr-e·sidente, .me par-ece que o maior serviço que 
o Co·ngresso Nacional 1JÓ'de prestar neste momento ao paiz ·ê armar 
o Poder .Executivo -d-essa medida in-dispensavel, que dentro de 
poucas horas deve ·BX1Jirar . 

.Si effectivamente o Ce·ngresso F ·ederal 'está animado -dos me-
lhores .desejos, •concorrendo com o .Poder Ex-ecutivo para debellar 
os effeitos da revolta, e compl-etar a obra ingente da cons'Olidação 
da Republica, não devemos demorar um só momento com -dis-
cussões, brilhantes ê v-erdad·e, mas que só tem o defeito de pro-
telar a medida hoje infe lizmente necessaria. 
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Neste s·entid.o irei prestar um serviço á Nação propondo o en-
cerram2nto üa üiscussão, para .que a Camara ·em sessão nvcturna 
possa se occupar do assumpto em 3• ·discussão. 

O •Sn. ZAMA - •Eis uma i!'ol•ha florida. (Hila1·idXLde geral.) 
O 1SR. ·M.AJRTINS JUNIOR (pela ordem) diz .que pediu a 

palavra para perguntar si va.e ser subm-etti.dü á votação o requeri. 
menta do en•cerramento da ·discus·são, apres·enta.do· pelo illustre 
deputado pelo Ceará. 

0 ·SR. PRESIDENTE - ISim senhor. 
O SR. MAR'NNS JuNIOR - Nes<t.e caso, permitta~me V. Ex. e a 

Camara que obseTV·e ·que não acho nada razoavel. . . 
O ISR. Pm:smENTE - Desculpe V. Ex., mas os requerimentos 

d-e encerramento não teem discussão·. 
O •SR. ZAMA - A rolha não ·se discute. (Ri sO.) 
O .SR. 'PRESI.DENTE -; O illustT.e deputa.do só póde no ca.so usar 

da ·palavra pela ord·em, para requerer votaçãv nominal. 
O SR. M-ARTINS JuNIOR - De modo que estando escripto para 

fallar, fi•co 'Preõudica.do. 
O SIR. [piRJEJS]DENTE - O r equerimento é sem ·debate sujei-

to á 'deli.beração: da Camara. 
Approvação do IPvsto a votos, é approvado o pedi:d.o ü e .encerramento da dis. 
requerimento cussão do: a:rt. 1 o do projecto n. 7 A. 

O ,SR. PRfElSDDENTE - Vo•t,ação do .art. 1° do .projecto n. 7 A 
dev.e ser feita .por partes. tendo sido o'fferecidaJS ao· mesmo artigo 
duas ·emendas, senüo uma substitutiva e outra ampliativa, e que 
a bem da •Ordem ·dos trabal'hos se vae 'Proceder por partes a r.;). 
ferida votação do art. 1 o . 

Questão de O !SR. AlJODNIDO G<U.AJN.A!BAIRA (pela ord6m) diz que pediu 
ordem a palawra l])aJra T·equerer que consulte a casa si concede preferenci.a 

para votação da ·emenda substi-tutiva ·que amplia o estado de {loitio 
até 31 de agosto ·e acredita •que, votada a emenda, •sendo appro-
va.da, fica ·prejudi>cwdo o art. 1 o do projecto. 

O SR. ERJDOO <OOEI.JHO (pela 1ordem) diz que uma vez que 
a M·esa julgou necessario dividir o art. 1° e m duas partes para 
à votação, lembra a conveniencia de subdividir a ,2• parte, porque 
pretende votar pelas immunidades do art. 19 e rucusar as do 
art. 20. 

O ISR. AUGUSTO MOINT•ENE.GRO (p ela ordem)-'Sr. Presi-
dente, vi V. Ex. prodama;r que havia uma emenda ampliativa ; 
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mas, lendo--a na M·esa, suggeriu a meu espírito uma duvida, € -que 
não se trata de ampliar o prazo do .projecto quando este consigna 
o estado -de sitio artlé 31 de jul.ho', mas de causa muito differente, 
trata-•se .de uma causa muito diversa: •é o -estado de sitio promul-
gado a W de abril, ·que é proTO<gado pela emenda até ao dia 31 
de agosto . 

.Assim é ·que a capital do .Estado de P.ern,a;mbuco -continuará 
•em ·estad-o de sitio, si a emenda substitutiva ou ampliativa, ·como 
V. Ex. a -quali<fica, lfor approv.ada pela Camara. 

Nestas condições, ISr. J>.r-esidente, é preciso que o Congresso 
fique .bem -esclar-ecido so.bre a intenção da emenda, que, so1b a 
apparencia de querer sim];}lesme;n.te ampliar o pr-azo fixado no pro-
jecto para a prorogação do estado de sitio, consagrará d-e facto 
causa muito diff€r.ente. 

O rSR. .JOÃO IPEINJ!DO (peZa ordent)-1Sr . . President,e, como 
eu voto .pelo levantrumento do estado de s itio na Capital F •ed-eral 
e Nitheroy, · votando pela pro rogação do estado de sitio -do Pa-
ran.á até ao !Rio .Grand-e do: !Sul, peço a V. Ex. que faça por partes 
a votação do respectivo artigo . 

O .SR. A.IIJO]NIDO GUANABARA (pela orclent)-rSr. •Presidente, 
a ·emenda ·é realmente s-ubstitutiva, por.que não contém sómente 
materia que -o artigO' do pro1ecto consagra. 

Re;queiro ·a V. Ex . . que consulte á Camara si consente prefe-
r·encia na votaçãio. 

Consultada, a Camara não -concede a pref-erencia pe;dida pelo 
Sr. Alcind-o Gunrubara. 

Em seguida, é .pC\sto a votos e approvado, successivamente. -em 
t10das as suas p.artes, o segui1h rrurt. 1 o -do projecto n. 7 A> ~'ela

ti v o ao estado de sitio: 
AT1;. 1.° Fie>a prorog.ad-o até :31 d:e julho d•o corrente anuo o 

estado de sitio pa.ra o D.istricto: F -ed-eral, comarca de Nitheroy 
e Estados de S. Paulo, Paral!l·á, Santa Cathar-ina ·e ·Rio Grande do 
Sul, com a.s limitações dos arts. 19 e 20 da Constituição. 

:São ·successivame.nte postas a v-otos e r·ejeitadas as emendas 
que, ao art. 1 o do -referido proj-ecto, offereceram o ·Sr. Franca Car-
val-ho -e O·utros. 

Entra ·em discussão o art. zo do projecto. 
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·E' lida, apoi~da ·e posta c-ondUflct_amente em discussão a se-
guinte emen-da: 

Ao art. 2° d-o projeet-o n. 7 A - !Substitua-se a palavara 'l'!l,e-
oessario p·elas seguintes: de ·60 idi.as. 

Sala ·das Gessões, 30 d-e junho de 18-94. - Lamounier GOd:o-
fr,edo. 

'E' post10 a vot-os e appro.va.do, salva a emenda ·do 1Sr. Lamou-
nier Go-d01:Çredo, o seguinte artigo ido projecto n. 7 A: 

Art. 2, 0 E' ta-cultado. ~o !Poder Executivo o prazo rue-cessari-o 
para apres-entação das informações e -documentos relativos ~o § 3" 
do art. 80 da Constituição; rev-ogadas as dis·posições -em contrario. 

·Em seguida ·ê po,sta a voto•s •e rej.eita,da a emencla que a.o 
art. 2° -offereceu -o -Sr. Lamounier Go-dofredo. 

:E' o proj.~ot1o ado·ptado para passar á 3" discussão. 

O 'SR. !BIRIOIO F'IliHO (pela 1ordem) - .Sendo este proj·ecto 
de natureza urgente, peço. dispensa de int•ersticio para que possa 
este pr-o3ecto ·entrar em discus·são na sessão nocturna. 

VozEs - Immediatam-e.nte. 
O .SR. BRICIO IFILHO - E-ntão, si houv-er tempo, peço para ser 

este prü.jecto dado i=ediatamente para -discussão·. 
O SR. AliODNIDO GUANABAIRA - <Sr. Presid-ente, nãJo sei si 

pelo Regimento o proj-ecto põde entrar em 3• discussão. (Aparte'B.) 

!Não •est-ou protestando; estou expondo uma duvi-da. 
Gosto -de ser regimental -e vi •hontem -como se cumpre esse 

Regimento, mas t9'1l'ho uma -duvida -que desejo ver esclar.ecida. 

Tendo sido -est,e prcljecto votado hoj e em 1" e 2" -discussão, 
póde elle -entrar hoje em 3• -discus-são ? 

O -Regiment-o -diz ser necessario •que não se discuta a materia 
tres v-ezes no mesmo .dia. 

VoZES - Hoje nã-o houv-e >duas di-scussões, hO•U'Ve ·uma só; a 
primei·ra foi encerrada .J:J.ontem. 

0 ISR. ALCINDO GUANABARA - Não vim impugnar O requeri-
mento •dO n-o•bre deputado, vim apenas pedir á v. Ex., ,sr. Presi-
dente, que me declara,sse si o requ.erimento do no.br-e deputado 
nãJo vi.nha •f,erir disposição regimental . 

o :SR. NI'LO PEÇA:N!HA (pela ordem) não coanprelh-ende bem 
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o re9:uerimento do nobre creputa..1o pe~o· Pa'l"á, uma vez que já ap-
provou a sessão nooturna. P·ergunta a Camara pois, si a 3• dis-
cussão é encetada j•á ou na sessão nocturna . 

.O SR. PRESIDENTE - O iR.egime'Ilto dispõe que não pode.rri ter 
logar no mesmo dia as tres discussões. 

Si a primeira odiscu"Ssão tiv-esse siuo hoje, rea;lmente •não po. 
deria ter lagar hoje · a terceira discussâJo. ' 

Mas o nobre d·eputado sabe que a primeira disoussâJo foi €:n-
ceri·ada hontem. 

·Em face do art. 13~ do •R egimento não pód.e, pms, , a Mesa re-
cusar o requerimento do !Sr. Bricio Filho. 

Penso, porém, que, assim como tres discussões não podem ter 
logar no mesmo dia, lliS tres votações estão subor·dinada;s á mesma 
regra. 

Por.t.anto, será ·€1Ilcetada agora e continuada na sessão no -·1 
cturna, a terceira. discussão, mas a votação · só se •noderá realisal' . 
amanhã. 

Nestes termos, a Mesa submette á votação o requerimimtü 
Çlo nobre d•eputado. 

Consultada, a Ca.mara conced·e a urgencia ·pepida pelo ~r. Bri-
cio FUho. · 

Consultada igualmente si a materia. de .urgenda é tal que Appravação do 
d·eva interromper a ordem do dia de ·hoje, a Camara decide pela requerimento 
aJifirma:ti v a. · do sr, Bricio 

.O S'R. PRESI•DENTE - Entra ·em 3• discussão o projecto 
n. 7 A. 

A Mesa manterá a inscripção feita para a 2• discussão, salvo 
o direito que assiste a qualquer deputado de desisür da i·ns.cripção 
f>eita. 

· Tem a palavra o ·Sr. Martins Junior. 3• discussão 

O SR. MARTI\NiS JUNIOR - Sr. Presidente, comprehende do projccto 
V . . Ex. hem que não i:ne domina a ·boa impressão, a magniofica dis-
posíçã.o de E>:opirito que desejara. ter ao occupar a tri'buna, uma 
vez que já va.e o debate muito .Jongo e ·que a at .tenção da C!l.l?a .não , 
pôde deixar de sentir-se en•fraquecida pelo adeanta;do da horé!- e 
p.ela magnitude do .·.assumpto. :Entretanto, inscripto para fallar, 
em 2• discussão, sobre o· projecto n. 7 A, tendo a casa . resolvido . 



encerrar a dita discussão ' •e passar immédi àtâri:wnte á 3•; não me 
·era ·liéí to deixar -d·e üsa-r -cl.a palavra n és':e .momento. 

N&o se i, ·senhores, o que mais admir-ar em tudo qua.nte tenho -
O·I,!Vido .sopre .a. materia d.o proj•ec!;o _n . 7: si a vehemencia, _ r-e:;;:o lu-
t amcnte dBsusada e extr.aor'd)illaria, .. a. que· teem , a ttLq,gi,do Pi'? .Ms7· 

cu;sos a_qui, prgp_unc·iados (mai.s ·parecendo tratar-se de ql,!estões, 
-em ·que estão ·envo}vidas, aJ'os e c;.hoéantes interesses pãrtidarios, . 
do q1,1e sq·e.nos prjncipic·s d e ,çt-Qu tril!l.a _ CQ.Q..~t.it.~wipi:l·~l) ou ~i ~ 
p•hysiónomia pallidà e túubeante d:J pi'oprio pi·ojec.t_o ~ue ·se dis~ 

' .t .• 'C 
oute, o qual rue Pa.raoe :que diz mait~ co.ntra. cs arl?umeljltQf? dos 
seus illustres autores ·e ·signatarios · J'l·o qu.e ·poder,iamos nós' - os 
que o combat•ei~os - dize~·:· . ' : · ' · ' . 

R-ea1m3nte, sen·hc·res. ·me admiro -de que a :é - agora nenf um 
dos 'llleus· eo'l'lêga!l · que · atta-cam o pr-oj eoto tenHa· se le.lllhrndo '(flf · 
observar aos digno-s auto·r es do pro•jecto e á honrada Oommissãci 
de i)Jegis-la;~'í,o •e Jus:tiça I!I!~Le a prop<ria lettn d.esse 11rojedo é a; con-
de:~:n.ação, : a mais fiJJriDaà, da.s theo.rip,s a<ÇJ,ui .ewittida.s_ pe)os sua-
tentadores das immunidades p.a.r!amentare'3 na vigencia do estado . 
de .. ~.itJo -, 

Pedi rei aos illustres !'2presen tantes qufl att.ei.tt-em _parª a ,le t.- ~ 

tra tdo ·é!>ft. 1 ':_ d@ p):o je(JtO· {[,ê.): 
Em synthoese, é isto: O Congresso vota o ·es:tado de s-itiO'; mas 

deela:r-a que essa J:!!•edidiJ. fica ~jmitada, fi ca diP,ünuida, fica r es-
'trÍ,Ugid!l., _iw q!,le !li;-; .respe,ito ás r.egalias _ou _privilegias dos r.epre-
senta.ntes da Nação, consignados nos arts. 19 e 20 da Con~titui!;fu\J. 

E ' isto o que diz -o projecto, e o· que dize·m -os illustr es r epre-
sentantes, .que · com extra.ord-inario calor o f:eem defendido, é qu0 
a l·ettra e o espírito do noss-o ·estatuto fundamental estão cla:ra-
mente in-dicando que o •e•s-trado 'de siti:ó n·ão a:taca, não abrang·s as 
ch-amad-a-s immunid.ades parla:men tares. 

IMa.s, s·enhores, si estado -d·e sitio ·es ' .atuido pelo art. 80 da · 
' "· Constituição tem uma .comprehensã o tã~ clara , tão intuitiva, tão 

transparen't:e·, cG:inó · aiud.a h-ontem pa:receu ao .mustr·e r-epresen.tan_ 
te .:d'é .S. ·:Paul!>, .qu-e ·co.m· grande hrilha.ntillmo Gl'OU sobre· a m-ateT-ia; 
si .e . uma v·erdads qile · o estado d-e· -si:t.to .. não p6i!le oomprehend.er · 
em -0asó alg;nm:;as immunidaJdes .>pa.rlament;ares;· .si é cer.to que será 
obra ·{!e iCónoêlasta a de qnem· quer. qll'e l-eve .a:té ao Congresso o 
alviãcr da c:ritica ou da censura,. a esp,lJid·a mrrta.nte da repll·essão 
e da punição em vj l'tude d·e pa,lav.ras . c.u: ac;t:os · d:os .represe·ntantes · 
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do povo; si tudo que neste !len·.id.o se faça contra o Congresso será 
illeg.al, será violem·to, ·Sel'á crimin01so, ex -vi da propria Gonstij:,ui-
ção; como é que o proj.ecto julga necessario d·ecla.r ar que as im-
munidades PHlamentares ficam fóra do estado d·z sitio ?! 

Eu não comprehimd·o, meus s-enho.res, como se ·Pôde limitar 
aquillo que ·zstá limitad.o por sua natureza, como se pl'letende de-
finir o que está definido, illuminar um ponto luminoso! Notae 
bem, eu chamo. vossa at<tenção para o seguinte: - limita-se aquillo 
que est·á .illimita.do, reduz-se por uma c-erta linha seccionadora 
to:da figura que tem um plano; uma orbita, um raio .exte!llso, cuja 
diminuição se faz ne-cessa ri.a; .mas limitar, cir c-ums·crev·er um cir-
culo, j•á t raçado com uma d·ada circumferencia, d·ascrevendo uma 
outl'a cir·cumferB'!Ilci.a que v-em a .coincidi-r c-om a primeira, não 
c·ompreh endo, mão posso co.mprehend•sr, . e, com o resp.eito e aca-
tamento que dev.o aos autores ·do projecto, so·u forçado a di2ler que 
é uma o·bra insensata. (ApMtes.) 

Respond·endo á observação do. illustre r ep:I'esentante do P.ará 
direi que, •exactamB'!Ilte porque ·O !Congresso já tem p.recedentes 
firmad.os com relação á e:x:t,ensão d·o Esta.do de sitio, é que o pro-
j.ecto 1nã:o é acceitav-el; que exa.ctament-e porque se teem manifea-
tado divergncias sO'bre a !•atitude dos textos constituci-onaes é que 
não se póde l'Zputar clara a Cornstituição no tocante á materia; 
emfim que exaota.mente p·o.rque não é clara a Constituição, é que 
nós, os impugnadores d-o projecto,. p.odemos t•zr com a mesma boa 
fé do illustre •r epr.esentaTite -de 'S . Paulo, que hontem vccupou a 
t riburna, a convicção .perllaitamen:t.e constitucionai de .que o estado 
de sitio no Brazil suspende as r egalias ;parlamentar·es. ( ApOiados 
e não apoiadJos.) 

Eu synth.etisarei as minhas observações qmmto á oensura ca-
pital . que acho merecer O proj-ecto 'dêbaiXD deste ponto de vista, 
dizend·o que - ou realmente a Oo!Jlstituição não oé clara a respeito 
do .assumpt.o, e nesse cas-o os autores ·do p.roi·ecto tomaram a graY·· 
r esponsabilidade .eLe insurgir-se, no .momento menos opportunn 
aUás, contra os preced·entes do Congresso e com especialidade 
desta Camara, quanto á interp.r.etação. ·do que significa e até onde 
se ·estend·e o estado. de sitio; ou ·é clara a Constituição, SB'!Ildo r es .. 
tricta a disposição d·o art. 80, e n esta hypothes·e não se justifiea 
nem se ·comprehend a restricção, a resalva que o projecto . faz 
e que nessas coTI·dições vem a ser u.ma perfeita re dundancla, · r e-
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dundancia que .a illustre Ccmmissão de Redação, sob proposta ou 
por convite dos membros da Commissão de Justiça ou dos proprios 
autores do pr.ojecto, ·d·eve delle eliminar na occasião opportuna. 
(ApaTtes.) 

O SR. BRICIO FILHO - A lembrança hon.ra a habilidade de 
V. Ex.; mas não podemos acceitar o conselho. 

O SR. MARTINS J ui'ITIOR - Garanto ao meu illustre collega 
um -dos distinctos signatarios do iJrojecto n. 7-que nada. estou insl-
nuando .com intuitos de adv.ersario; que não .ha pensa:mento reser-
vado e ·capcioso nas minhas palav.ras. Estou apenas indicand·o 
aquillo que j.ulgo ser natural e ser .logico para quem estiv.er de boa 
fé na questão. 

-Mas, ~·.esumindo a argi.Lill·entação, que acabo de produzir e que 
julgo mel'eced'Ora da attençã:o da casa, direi, Sr. P·residen:te, que o 
projecto, .estabelecendo o estado de sitiQ, mas ·declarando que elL 
só póde dar-se com as limitações ·dos a:rts. 17 e 20 da Constituiçlio, 
nada mais faz d·o .que dizer implicitamente que o estado de sitio 
entre nós, em virtud·e das disposições constitucio.naes, é muito 
mais amplo do que a:quelle que se quer conced-er, e que pGrtanto o 
projecto é inconstitucional. 

Sen·hores, n•este assumpto s·ejamos claros, sejamos .. : ·francos, 
j·â que outra palavra nãlo me occorr.e no momento. 

UM SR. DEPUTADO - Quer talvez dizer sinceros. 
O SR. MARTINS JUNIOR - À{!Ceito •a Jembrança, a,pezar de que 

o a.djectivo sincero podia lev,m· a su·ppôr, ·de minha pa:rte, qualquer 
mãio juilllo a respeito do omo!Lo •correcto ·PD'r que na vida publica 
pu 'Inesmo parti-cular procedem .os ·il'lust<res t•ep<resentantes. que 
assignar.am o por.oj.ecto. 

1Seja.mos po:rbanto ,francos .e sinceros. 
Uma vez que, segundo decLaJ!'açâlo do Hlustre ·repr·esentante, 

Sr. Bricio .~lho, cujo talento •!lldnüro e com ·cu.ja amil'lad.e me 
honro, houve 1proposito, muito pno•posito, da parte dos autores 
do projecto d•e salv·a<r na emergencia actual .as immunidades par-
lamentares; uma v-ez .que os autores de tal providencia ou pre-
caução - pelo menos os dignos deputados que nesta Ca.mara se 
incumbiram doe defender a düut•rina das 1mmunMad·es á out1·ance 
- d~claram s·er C'lrurissimo o canceito do estado de sitio estabele-
cid·o pela Constituição ·e .que ·em tal concei<to niio estâ comprehen-
dido ·o cereeamento das immuni-dades patrlament3Jres; eu concluo 
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o •qu·e nenhum .do•s autores <do proj-ecto ·e membros •da Commissã:o 
de LegislaçáJo .pod•em, ·deixar de concluir, isto é, qu-e - um motiv<> 
qualquer d·e ord•em, ·que não p·eicebo-,' e que a Oamara nã;o percebeu 
aind·a •nem perceberá talvez, -por muit<> mysterioso -e escon-dido 
nas do•bras do pen-samento <do ·illustre -autor do 'Projecto, dete1.·-
minou a inclusáJo daquel•J.a ·r.estricção ao -estad.o d.e sitio. 

De facto, senhores, si •a Constituição é 'clara, s•i o •estado de 
sitio não póde atacar as n·ossas immu'!li<dades, iquan•do legalmente 
decretado •p.elo P-o-der -Executivo ou pelo Congtesso; si é .est-a a 
op·i'llião da ma1oria e s•i .esta ma:ioTia •entende qU:e ~,:aáJo valem ccmtl"a 
sua 1opinião os 'Precedentes do Co'llgresso por mais preci-s·os e 
eloquentes que sejam; sl taes preceden-tes não têm ·for<;>a de a,r-e•stos 
ou d·e cas·os julgados. que .ubr.iguem os legisladores .actuaes como 
a um juiz obrigam as sentenças 18 .a juriS'Prudencia ·dos tri•buna<es; 
- não se comprehend•e -com-o ·os •a.utores do projecto julg.aTam 
necess·ari-o, imprescindive'l, •estat ui-r que os privil-egios. dos -arts. 19 
e 120 üquem fór-a da alçada ou do -alcance do sitio . 

,sem -duvi-d·a, :Sr. Presidente ... 
UM SR. •DEPUTADQ - V•ai V. Ex. decifrar o eni.gma ... 
O .Sn. MAnTI·Ns JuNioR - Não; não v.ou ('Porq·ue não posso e 

p(}rque não ·sei) d-eCifrar -o enigma. Mas s•em duvi·da houv.e -qualc 
quer phenomen.o ex•tr.aD'ho ·e inexplicavel ·na formação prim:itiva, na 
genese do p.ensamento que presidiu -ao pr.oject<>. · 

O ·Sn. AUGUSTo DE FnEITÁS - V. Ex. •acredita poder arrancar 
a confi-ssão ·dos motivos? -Este é o s·egredo •do nego·c-i•o. 

O :Sn. MARTINS J umon - Re-spon-do ·ao illustro representante 
bahiano -que ·não; que •estou •convencido d·ai im'Pro·fi'cuid.ade 'de 
quàlqúer' es<forçó pa:r.a lemntar o véo do my-sterio, .para d·escohr-ir 
o tem'pl.o -onde · s·e ·está JCel-ebra:nuo o grande s·acrificio d.as üou-
trii:ia.!(Já ·emittidas -e· acceita.s nesta ·oasa:. Com as min-has ·palavras 
crei.o'•pod·er -apenas, senhores, ·afastar uma o-rla d-o véo, descol,tim1r 
uma nesg-a ·do ··a;,lta1.· 'OU do sacrari-o deante do qual se cel·ebra o 
my.steri'O. 

ü 'Sn. · Bnrcro FILHO - Continúa -ainda no mysterio. 
O 1Sn.' IM;ARTINS Jumon - Gontinúo, · mros é ~a indagaçã-o de 

qual· sejia o my•steri-o. 
Dizia 1eu, ST . .Pres•idente, que h.ou'Ve -qualquer phenomeu.o ex-

tl'a'Ilho -e inexplicavel na g-en-ese do pensam·ento que p.:resi·diu ao 
projecto, ·e -repito-o. 

•E<ni · fac~ ··:da 'l"estl'icÇã:ó final do · art. 1 o d-o pt<oiecto, qualquer -
9 



dos membros desta casa sente-.se obrig<lld.o a pensar em alguma 
cous·a que r epugaa,me ver nas indiv·iduali.dades dos respectivos 
signatari.os, porque .está -em contrap,osiçã:o, em antagonismo, ~om 
as suas provadas en·argias -civicas e moraes, com ·a su•a indepen-
dencia de ca.Tacter, com a sua supo·joTid·ade de espírito. 

O .Sn. BRICIO FlLHo - Paraphrasea:ndo as palavras d·o depu-
tado Zama, direi a V. Ex.: isto é uma c-.nsm·a fl.orida. 

,O Sn. ·MARTINS JUNIOR - Note o .illust~'e apai'tista que disse 
repugna1·-me ver no pansamento dos autoa· s do projecto aquil'lo 
que muita gente poderia ver e que e u apenas ·sou l evado a suppôr 
ou presum;r (e é s-a.bido que as supposições •e presumpções cedem 
sempre á verdade). 

•Insisto, 'pmém, em que não poderá .se•r rt id·o por mal•evolo ou 
por inepto quem qu er que veja nos termos· d•o projecto um q·ue d.e 
d·escon·fiança., alguma causa de r e•s·errvado e ·d·e obscuro, de r·eceioso 
e ao m•esmo tempo •ou por i·sso mesmo· de hnpe'l"tinen•te. (Não 
apoiacZos.) 

•Eu estiman-ia que nada disso fosse presumiv·el; m·as, senhoa·es 
(permitta.;se-me repet.ir esta obervaçã:o), si não ha escurida.des no 
espirHo e na l•ettra da lei fundamental; si os precedentes. parla-
mentan-es, na hypothese, não fi;rmam juTispl'udencia constitucional, 
si a doutrina e a legislação dos p·aizes ·estr angeiros não deixam 
duvida so!bre a intangi•bHidade das· ~·egalias ou immunidades dos 
representantes cl·a Nação dura.nte o estado de sitio; paTa que a 
resalva ex.pressa. expJ.icita, cat.'hegc!I'ica, do ünal elo art. 1° do 
projecrto?! .. . 

tEssa resa.lva, :81'. Pl'esiclente, dá a entender que o Poder Le-
gi•sJ.ativo acha que, decr·et:a!Lo por el.!e o •estado .de sitio puro •e 
simples, sBm reticenoi•as e limitações, o Pod·er Executivo .não ta,r-
daria em attentar facilmente •e provav.elmente contra o primcir.o! ... 

UM SR. DEPUTADO - iNós não diss.emo.s nada disso . 
O .SR . MARTJ)';S JuNIOR - .Sei que .isso nã,o •f.oi dito; nem era 

co usa que ·.se dissesse. Estou, por•ém, apont.a:ndo uma idéa que pó de 
pairai' no esptrito de .grand.e numero do.s membros de·sta casa -e que 
com certeza irrompe-rá, si j'á não irrompeu, fór·a deste r .ecinto. 

Porque, senhores, todos .nós os que fazemos •parte desta Ca-
mara, que conhecemc•s de perto a v.a1.ia moral e a pureza d·e inten-
ções dos àistinctos co-l!.egas que subscreverill:m o pr.ojecto, temos 
os elementos precisos >para formu.J.ar neste assumpto com'O em 
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qualqueT o·utro um juizo nunca t:emerario -e semp<re ju~to a res-
peito da·s intui tos ·ê.·esses nososo·s companheiros <le r epresentação. 

Não é assim a m!llssa dos ·cid-adãos, ele que s omo•s , a liás, os 
de·J,egado.s e ·prrocu·ra.d·O'res, a qual, •fóll'a deste r ecinto, poclm-á facil-
m ente ·e<nganar"S·e a T·espei to ·d·aqUJe!les intuitos. 

IJlJ ·entretanto a verdade ·é que nós representante do povo 
elevemos quer·eT, não podemos ·deixar de p;r.e;tender e -estima r a 
sy-mpathia do povo, qu e •é o n orsso juiz natu ral e unico! Por i sso 
é que temo e lamento q.u e o, po·vo 'Possa VeT uo pT.ojecto n. 7, ccn-
forme ·estã .con cebtdo •e r edigido, alguma cou3a de ·inconvenient·3 
n es•te meHndroso m.omento -d·e nossa vida politica, talvez alguma 
causa de .incompa;tivel com a.s actua:e.s necessidades do 'P!lliz ·e da 
R epublica! 

!Senhoores, confess.emos a rv·erd·ade. IQ pr.ojecto qu.e S·e discute, 
estabelecendo .o .estado de s iti-o com .as limitações dos .arts. 1>9 ~ 20 
da Oonstítuição, .aLém de r estringiT .o conceito .con.stHucional da 
med·ida pr opos-ta, é .inconv·en'iente, porqu·e foTnec e base paTa este 
dilema: Ou o Pod8r .Legislativo tem medo de s i m·esmo· ou tem 
medo de a!guem, isto é. de algum ·outr·o poder ! Sim, ou tememos 
a irrupção das nossas prop!'ias paixões, receiamos inconveniencias 
.e Lev.i·:mdades cul'Posas püT ·parte dos T.epnsentantes da Nação. ou 
tememos que ·um o·utr·o podN seja capaz ü e cercear os nossos 
direitos -e pr.ero~:"tivas! H a ~o projecto ou r eceio de arbitraTi~

dad.e propri.a, de <aJUt O!liTbitmTiedade, ou Teceio de .arbitrariedad~ 

alhe·ia. Em ultima analyse é isto : o PodeT Legislativo desconfia 
de si mesmo .ou d·escon•fia do ·Poder Executivo ! 

Nem uma '!lem outra causa •!llcho Tazoavel. (Apo•iwcl.os e não 
apo·iiJ;clos; tr ocam;s.0 muitos cupa?·f!es.) 

·Nã:o ·estou :llffiTmando, s enhor es, .que seja isto ou aqui llo a 
verdade; já d·ecl,arei que não posso pens.tr·ar no pensamento dos 
autores ·do 'PTojecto , para CO'Ilhece·r-lhe a dh,ecção e a extensão; 
portanto, n.ada vosso assegm·aT; levanto apenas hypothes8S, ·esta-
beleço pTesumpçõ.es. 

O !SR. VERG~""E DE ABREU - Ha r eivindicações qu.e devem ser 
feitas todo·s ·o·s dias. Si .as outras Camaxas ·erraram, a esta cumpre 
r epa rar o .eno. <Esta é a verdade. (C.o·ntJi:7!l!UL1n os mpa1-rtes.) 

.Q -SR. M ARTINS J uNIOR - Peço <aos d ignos deputados, aos il-
Iustres coll.egas, que me d eixem continuar . .. 

Di.r,e! ao iHustre ~epJ"esentante bahiano qu e, seja qual fôr a 
j.usltiça das ir'eivindioaçõles ago1'a P'l'ertem.didas P•llira as ·immuni-
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dades pa.rlamentares durante o esta.d.o de sitio, no espir ito ·d'O povo, 
' dos extranhos a esta Camara, essa. r eivi·ndicação ·aP'parecePá como 

um dos ·expedientes mais 1noppo:rtun•os e mais imprudentes de .que 
podiamos lançar mã,o .na ~1ora actua'l. •E o que ,ficará d·e pé no 
animo do publ·ico será o dilemma. qu-e ha pouco formulei. 

Pa,ssaJ·ei, Sr . .P.r.esid·ente, a 'Outra onlem d-e consid·erações. 
Eu, -como todo.s os que se achavam h-ontem pres.entes á sessão 

da Camara, tiv-e occasião d·e ouvir o ·eloquente -discm··so d'O m€u 
distincto coilega e amigo, 'O Sr. Herculano de Fr.eitas, mustre 
r epresen<tante d-o Estado de ·Sã'O :paul<O, que -inf.eHz-mente nã.o vejo 
ag-ora :no recinto. 

Tanto quanto m e .foi pos:sivel, esforcei-me para guardar na 
memoria os pri•ncip·aes to.p~co:s da brilhante <nração de S. Ex., .e s.i 
bem ·me Tecordo affirmou o diogn:o r.ep'l'esentante, -entre outras 
cousa.s, . que .as ga.1'antias ctm,st·itucionaes •a que se reJJere o art. 80 
da Constituição são e:J.:clusivamente as .enumera·das nos 31 .para-
gra,phos do art. 72, não podendo portanto o estado de siti-o af.fecta.r 
o dispositi·vo dos arts. 19 e 20. 

Não me parece exa,cta, •sooho•res, a compreheJJ:são .que tem 
aquelle di•stincto collega dü· •espi·rt:to da n.osso lei fund.a:menta.l, 
cuja lettra, vara mim, a o menos, indica um modo de ver a bsolu-
tamente contrario . 

Observaria em primeiro 1-ogar que art. 73 e seguintes, até I(} 77 
inclu.S,ive1 !consignam ~·ndi!l,tilllclam en.<t.e fti7·ei.td~ \C: garont!kvs. ide 
ài1·ei.tos, .e que a distincção •entre uma e -outra -cousa não ê d•e 
somenos impo:rtanda, s-obretudo na questão V•ertente, ·em que se 
trata -d-e .a.pplicar .o ar t. SO,, o qual apenas faHa de S'us:pe.n•s·ão dB 
ganJJntilljS . 

!Muito me surp.l'ehen·de, com .effeito, Sr. :P·r·esi'den.te, -que ao 
penetrant-e e lucido espirito d'O dign-o representante ·de .S . Paulo 
tenha .escaJPado ta,l distincção, que é, além de n·ecessaria, elemwtar , 
pe.rant-e os pr~ncipi-o•s geraes de dh·,eitQ. 

Servindo-me de uma ph:rase do d•istincto orador ·a que mg 
refir-o, •d,iTei que qualquer Jpúmeiro -.an.nisrta de uma faculdade 
jm·Mica sabe que direito e garanti·a ·de direi to d istinguem-se como 
fundQ da fórma, oo.mo o n.oum.ena d1o phenomeno, como Q suj-eito 
do attri.but'O. O direito, vi.sto no :homem ou no ci-dadão, in-di;vi.U.ual-
mente, é a subjectividade, é o poder moral de -obrar, .é a fa . 
culdade d·ecorrente da nossa naturez.a physi·o-psychologica ou da.S 
n ossas conquistas moraes; a garruntia -de di<reito é a obj-e'Ctiv.i-



135 

da,de, a, sa.ncção legal da faculdade ·individual, o asseguramento 
prati·co e :visive•l do poder moral da pessoa, emfim 0 conjun. 
cto de actos externos, !fornecidos pela lei ou .postos . em acção 
·pelo •suj eito activo do direito, para. que sua ,faculdade se ·effectue, 
se •exerça, •se materialise por assim ·dizer . .. 

Ul\II :SR. DEPUTADO - Para que no •eXIterior se torne eff.ectiva 
a sua · faculdad e. 

O 181~. IMArt'l 'INs ' J uNIOR - ... se torne eff.ectiva no exterio r, 
como bem diz -o .ilJus<tre Deputado. 

E' verdade, senhores, que •a Constituição, no art. 72, enu-
mera promiscuamente dir.eitos e garanJtias, apezar d€ ter dado 
como rubr.ka da secção 2• do seu titu~o 4" estas palavras : -
DECLAI!AÇ;Ã.o DE DIREITos. ·Mas is:to não quer dizer que ·o legislaJor 
tenha .confundi-do d.i•reitos com as garantias d·estes. 

Este ponto me parece liqui-do, uma vez que os arts. 72 a 77 
da Constituição dão direitos ·e garanltem direit·os . 

O que r·esta agor a saber é s>i• apenas devem ser consideradas 
garantias con•stitudonaes ou direitos constitucionalmente garan-
tidos os especificados nos allud~d·os arts. 72 a 77. 

Este é que é o ponto cap:ital da questão, si é que póde 
haver questão em causa sobre que a lei >dispõe cl·aramente. 

Digo que a lei dispõe claramente, Sr. Presidente, porque o 
art. 78 da Oonstitwição diz o seguinte ( Ul) : 

"A especificaçã-o das gararutias e direitos expressos olla Com;-
tituição não ·exclue out ras gar·antias e direitos não ·enumera,dos, 
mas resultantes da .fórma de governo que ella estabelece e do:; 
pTincipios que consigna . " 

Daqui se ·conC'lue, senhores, que o legislador constituirute não 
quiz que pode.ssem ser tidas como garantias constitucionaes sim-
plesmente •aquellas que estão .contidas nos a.J.'ts. 72 e seguinte:>, 
até 77 inolusive. 

Elle .determinou ex•pre<Jsamente, •ao ·emv·ez disso . . que fossem 
considerados como pertencendo á classificação da secção 2• do 
t itulo 4° >t·o·df!!s a s outras garantias de direitos e mesmo todos os 
direitos não especificados naquelJ.a classificação, mas conrog•nados 
nas diversas disp.osições da. COlnstituição ou dellas decoiTentes . 

Send.o assi.m, eu posso .perguntar aos Srs . r epresentantes : 
As gaJ·antias de que falla o art. 80 e que ficam sUEpensas em 

virtud·e da -decretação >do estado de sitio, comprehendem ou não, 
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em ·vista do art . 78, as immunidades do,s arts. 19 .e 20 da Consti .. 
tuicã-o ? 

-~ao póde •hav.er duvida sO·bre a resposta affirmativa, pois não 
se pôde suppor absurdü .ou i·n·epcia da parte do legi·slador consti-
tuinte, ·e este, como ficou demonstrado, traç.::m um quadro lar-
guissimo ás garantias e direitos constitucionaes, dizen·do qua umas 
e outras ·são, a J.ém .elas garantias e direito-s ·dos arts. 7'2 a 77, todas 
c todos quantos resultam da fôrma de gov.erno estabelecida .e d.os 
vriucipios cci-nsignados na lei fundamental. 

N&stas condições, não compr.ê-11endo., Sr . • P r esid ante, com.o se 
pôde asse-verar ou sim.plesm·ente allegar qu a o estado de -sitio não 
abrange e perime as garantias dos arts. 19 e 20, e em consequen'Cia 
não co.mpreh endo ta.mbem como· ·Os illustres autores do projecto 
que sa ·discute •quizeram nell e inconstitucionalmente salvar as im-
munidades . parlamentares . 

<Dou ·por •liquid·ado •est e p:mto e ·passo a outra or·dem de co.n-
siderações . 

.Sr. Presidente, esta questão do estado de sitio precisa ser 
encarada e es tudatda em u.m ponto de vista mais geral do ·que -o 
que presidiu ás considera.çõ 2s. do illustre r.epr·esrntante .de !S. Paulo, 
S r . He,rculan'o de ·Freit a-s,. E admira que o digno deputa·do a quem 
m e refiro, tendo faito: ·explanações theorka.s so•bre >0 assumpto, 
não o tivesse a.b::~rdado de m-o.do decis ivo, sob o as.pe.cto histo·rico-
legal que elle offerece. 

Com ·erf.eito', se.nhores, para comprehen der a extansão elo con-
ceito do ·estado d·e s itio, con;forme ·ell e foi estatuído ·em nossa 
Constituição, é precise: r emontar •ás origens desse inst ituto de 
dir-eito costitucional, e verificar, por ·ella:s , ·qual, •qual a natureza ·e o 
sentido do m esmo instituto . 

C<Jmo um .explorador .qu·e se en•contra em frente. de um grand·8 
rio, t emos nós necessidade de rem.onta:r até ás nascentes da .cor-
rente para v-e.rificar de •que ponto ella 1Jrové m, qual o sitio em 
que nasc2·u e, po r ta·nto, qu·a:e,s a:s vertentes a que per tence .. As co.r-
r entes histo·ricas ·são ·como as 'PhY•sicas e nós 'Precisa:mos, nesta 
ma•eria, saber si da 'fonte latina ou da a.nglo-saxonia veio par a 
a nossa Constituiç.ilo a, corrente .politka dano.minada - estaã.'J àe. 
s·it-io. 

AcaJbo de fallar em f.:mtes latinas .e a'nglo-·s·axoni as do estad J 

de sitio. 
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E' que, senhores, .para r-eso1v·er .a questão é pre-ciso a:ttende1· 
a que ha na historia dos povos ad·eantados, e do direito consti-
tuci-onal da ·Eur-opa, da America e da :maior parte d·as nações que 
repres-entam ·esses povos, du.as concepções >d'ifferentes -do ·modo de 
encarar a d-ecr etação, por parte d·o Executiv.o ou Legislativo, em 
épocas .anormaes, d.a medida excepci-onal -d·o sitio, e taes conce-
pções no.s surgem eXJactamente na F11amça, constituind·o, no as-
sump.to·, taquiHo ·q!Ie .eu c•hamreli. iY'P-O Ia!tino , te na Il!lgl.aJte1Ta 
e Ameri·ca, constituindo o que chamaJJ."ei typo angl-o-s·axonio do 
instituto de que se trata. 

E' assim, 1Sr. P·res:idente, que o concleit-o -que se tem na In-
glaterra -e tambem nos Estados Unid'Os -do Norte de estado de sitio 
( expPessão que não •ex;iste, não· t€m m-esmo assento na leg.i•slação 
dessas nações) é muito O·utro na legisiação da Euro.pa entre os 
povos de ra,ça latina, e.speciaJlmente na França, de ond-e nos veio 
a ex-pressão estad·o de sitio, état de svége. 

E ·senhores, será ·a mesma cou.sa, terá a mesma na'tureza e 
os mes-mo·s efl'eitos a s usp ensão do habeas-<d:Jr.pus, -o poder por paTte 
do ;Executi·vo ou Legislativo de susp·endeT as gara~ntias ·d·a liber-
dad·e indiv.idual; ser'á isso ·a mesma cous.a - Tep;ito .e per.gunto -
que a sus•Jl'ensão de todas .as gaJran.tiias te de todos os d'il'e itos 
individuaes, desde o d'e liberdaJd·e pessoal üU co:rpor.al, <até o.s de 
l-ocomoção, !reunião, /m:an'if·e.stação ld•e :V.enS!allllenito pela )tdbuna 
ou pel-a imprensa e todos .os üutros, que Blun·tschH chamar.i•a dJi-
rtYil!os geraes humanos e que ·o art. 7·2 d·e nossa Constituição con-
sagra? 

rCertam.ente que não . 
E' .facto qu·e na PT·atica a suspensão do h(tbeas-co?-ptts dá log.ar 

na •Inglaterra e na Ameríca do :Norte a um v-erdadeiro Tegimen 
de excepção, muito semelhante á ·concepção franceza da suspensão 
de direitos ·e garantias constittrcion.aes; mas nem por isso a d-iffe-
rença theorica ou ·doutrinai existe :menos entre .o que seja simples 
suspensão do habeas,~corpt~s •e verdadeiro ·estado de siti-o. 

Ha, por-tanto, d-ous typos, dous modelos, dous moldes d-o estado 
de sitio : o lati1l•o ·e -o angl-JS·axoni-o·. 

E 'á vista disso o que nós devemos ·fazm·, ;para reso~ver a 
ques-tão que 11-os occupa, · tê v-erificar a qual dos do·us typos se 
cingiu .a Con,stituição Hmsi.leil'a. 

Estud-ando 1bem o .assumpto, Sr. Pres:idente, somo-s fatalmente 
levad-o·s a affir-mar que -a di-sposição do art. 80 d-a Constitu-ição d·e 
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o frq.ncez. 

O que .nó!J temos . em nnssa lei fun;damental não é a simptes 
suspensão. -du . h~~beas.- o.or,·pus, é a absoluta s uspensão de garantias 
daq~ell e dtat .d.g s:iégc, .qu e s urg-iu :em ·Fr;:mça, em 1791 •e qu-e ,em 
18'49 foi. Tatificado pelo parlamento fr.ancez, com todos !OS. caractB· 
a-isticos d·a lei nacional ... 

UM :sR. DEPUT.'WO - Com a contestação, de ·Thiers . 
. O SR. iMlARTIN S JuNIOrt - Qom a contestação d·e 'l'hiers, sim, 

mas com .a .approvação da maioria -d·os membros do Corpo Leg·is-
laltivo, e . ape7;ar de ter sido o état de siége considerado p or a lguns 
uma v·eJ;dadeira dicta du.ra .militar. 

·1.1as , sendü assim, Sr. ,flresid·e~te ,e :Sr.s. id·epu.tad.os, ,cotl!s i-
derandü-.se as. -disposições d q. 110ssa Co,n"?tituição -e conf;r.ontan-d.o-as 
com asr da Constituição . dos E·3ta.d~<S U.n·idos -do Norte, poder-se-lla 
affiTmar que nós temos um estado de s.itio -limitado ·ou limitavei? 
.Parece"me que n&,o. !Não indago agora si as d·isposições constit u-
pionFLes qu·e t emos .são ·boas , ou_ .mãs, per,f.eitas ou 'imperfeitas, ac-
ceitaveis .ou não. O -que •sei é que a,s temo.s em termos .amplissimos, 
11egundo o typo fr!l;ncez, •e que emquanto uma lei or.dill'aria não 
vi-er reg~la:mental-as, nós pão .podemos rel?tringiT-lhes o a lcance . 

.Penso epm ·effeito, senhm·es,. ·que -em face do art. 80 da Çonsrti-
~vição e na , aus~nG•ia ·de ·.umã lei r egulamentadora da dispos ição 
desse a rtigo, nós niio po(l·emos d ei~ar d.e affirmar ,que no Hrazil o 

.estado de siüo su.sP,ende todos. -os direitos ,e gara,ntiM;, quer os 
direitos ·e garantias ind<ividuaes, quer os ·d:ir·eitos e garantias . de 
ordem politica, de•sta ou daqu el<La coTpor.aqãü . 

. •Sr.- Bresidente, a t h eoria que acl!:bo . d·e .av·en-tar me pal'ece ter 
por si a lição do· diTeito publ-ico constituciona l ·europ eu e ameri-

.. ca,no. 
IOhaJI!lar.ei a attenqão düs Hlu.stTes Tepresentan:tes para o se- · 

gu'inte: 
Ha um certo ;nume;ro , ·de Cons-tituições que não usam nem eLa 

exp.re:ssão s.us,pensã•o ã;e habeas-qorpus, nem da •e},{:pressão estado 
cl ~ sitio, quand:> se -querem 're·ferir ás m!'di·d~s d E} exoepção requ~ .. 
. rid!l-s . po·rr grave oommof(ão soc-ial. 

E;m . tal , c ~nj c.dur.n. cssa.s Constit\lir,õe-s li,mitam a acção do 
P.vder Executivo á não execução 1 tempora;ri.a -de taes ou quaes a r-
ti,~ os,, de-\erminado-s da , lei fun.da:mntal. Oitarei como ~xemplos as 

. C,o~-stitu,ições -d.a Prussia, da Hesp.;;mh.a e do M-exi co: ~ prussiana 
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a inexecução dell-es .poiJ" oert'O ,11l4lso., de .tempo(); a mexicana IÇOn-
sagJ·a gen ericamente a susp.ensão das garantias .. const.i,.tucionaes, 
exc.eptuand.o porém, ,a,quellas que protegem a v.ida. do ·hamJmt. 

Ora, Sr. PresiQ..ente e sen-ho·res, si os legisl·adores dá Prussia, da 
Hesp-anha e . do, Mexi co .pro·ced-eram d-este modo, (l que e!les tinhani 
scienci:a ·e consci·enci-a de que a simples -expressão . e'staao de sitio 
-ou. a d esignação .ampli;:;s.ima de garantias conS'tilt-uc~oM":S. tem um 
{llcance extra'Ordi'Jl·ar.io e a,b,so·~uto, que não lhes convinha adoptar 
nas Constituições re<.õ"pectivas. 

Por is.so P.ro.cu.ramos . um me:io, termo e•ntr-e. a simpl'es suspéu-
sã,o ,do habe.as;.çorpus -e o état de siege. da cpnsütuinte franceza . 

. Não fQi assim, €ntr·etanto, . Sr. l'r·esi<l.ente, que pr-oced-eu o le· 
gis•lad-or braziJ.eiro; a nossa Constituição fÇLlla mais . de uma vez 
em, e!;jta.do .de s·i,tio ·e em ·&uspensão das .garantias (·e não . de certas 
garantias apenas) -con.stituciqnaes. 

!Mrus si :;tssim . é,. senhores, e .si é )Im Jogar - . commum .da lo-
gica jurídica que da, parte do legislador nm:tca se suppõe inepci r!, 
s~ppondo-se ao contrario competencia, .idpneidade, inteiro conhe-
cimento da s-eara . de qu e pretend.e tii:•ar -boa r_eçolta; - por.qu'O! 
não, conch,l-Ír .que. o legislad:Jr constituinte bra11ileiro, que couhecia 
.as .. constitu')çõ.~s ·estr-angeiras,. que , podi.a~se ÍJ:+S.Pir.ar •no typo an-
glo-<Saxonico para a méra :mspensão do habeas-corpus, no typo 
francez para ·o état de siege, . ou no typo inbermedio fornecido por 
out,r.as. Constituições; . porque não . conc~uir . a vista. disso, r_epito, 
,que ·O leg-islador . brazqeiro quiz rea lme;nt e que . Q. estado .de_ sitio 
entr-e nós -fesse ampl-o ·CQmo,. as expre.ssõ.es de que uzou e tivess·e a 
larg·a signi·ficação que Ih e é attrihuida .'!la legisl1!ção franceza? . . . 

•Senhores, estudemos a lei, iml;ma!llo-.nos, do · seu . e_spirito e 
discutamos com calma ·esta questão qu e v·ejo s er levada . para o 
terreno dos caprichos quando ella é sobretudo uma questão de 
,exegése constitucional, portanto ·de princi;pios. 

O . SR . . BRICIO Fl.LHO - A culpa não é nossa. 
O SR . . 1\:1:-4\.RTTNS JuNIOR - Imbuamo-nos do .e.;;püito .. da . lei, s ~

nhor·es, e para i·sso leam os attenta!l).ente, '0 , a.rt . 80 . Q..a Oonsti_tuiçi •. 
que é claríssimo. (Lê. ) 

A summula elo àisposi tivo co!lst i tucional é que o .estado d~ 

sitio .pód·e ser decre-ta.do em qualquer p.arto do ten'ito.rio nackJnal. 
suspend·endo-se a.h L.- as. gamnt'ft-:zs cov.stitucion.a.es . 

Cl;lamo a attenção .dos Uiustres J;epresen.ta.ntes. p_ara .a I e.tt1~a d:1 
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lei, da .qual resalta o seu e·spirito. Note-se que sempre que ·a Cons-
tituição falia de estado ·de s'i:tio .attri'bue-o a· uma •P3lrte, uma po.r-
ção, um ped·aço, um ponto do terrHorio naoi-onal. 

1Taes p.alavra,s não p6d<lm .ser tidas cJmo uma exp:r.essão ô'c::l .. 
vasi.a, mirabolante ma;S i•nutil como uma bolb.a d·e .sabão que se 
esva,e a ·qu:aa te·nha ·cahido casualmE.mte do bico da· penna dó leg·is-
laâor constituinte. 

Não; quando ·o legis:la.dor juntou sempre á ·ex;pressão estaclo 
de sitio esta outra - um<L pMte do te·nri!torio n;(l·eional·, é qu·e ell~ 
tinha do instituto d·e que se trata o conceito francez, i.sto é, a 
idéa do état d:e sil)ge, a qual inclue por sua, v ez a idéa de uma 
praça d·e .guerra, de uma área occupada, por fo.rç.as, de um certo 
pedaç'O ·de terreno .submettido •p'or força das cir.cumstancias ao 
jugo de uma autoridade milita.r . 

As ·pala.vras da Constituição, pa;ra mim, são tãJo ·expressas que 
qua:si materialisam o conceito do estado de sitio. . . · 

UM SR. DEPUTADO - Não seria pela pwoccupação do regimen 
fed erativo? 

O .SR. MARTIKS JuKIOR - A preoccup.ação da fed eração nada 
tinha nem tem que ver c1>m o caso, desde que o estado de sitio é 
medida c~>n~ia.da exclusivamente aos Poder e.s L egislativo e Ex2-
cutivo da. União, para os casos de crise naci-onal, ·e portanto não 
poderia estar suj:eita amod.al idaldes diversa.s, c::mfor.me as •;lec:'ls-
sidade.s deste ou da,quelle Estado. (Apartes.) 

Assim, repito o que acabe-i de :affirma.r: a lettra .qu3.si figu-
r.ativa da Constituição leva-nos a pensar e a diz·er que entre nós 
o ·estado ·de sitio é a J.ei maJ·cial, o état eLe siége da legisla,ção fran-
ceza. o assedlbo politico da J.egi.slaçã:o 'italiana. 

0 SR. LUIZ :00M1NGUElS dá u·m a:parte. 
O SR. ·EDUARDO ·RAllfos - O apa;rte do nobre dE·putado está h . 

zendo o orador· pensar. 
O SR. MARTINS JUNIOR - Si não fosse parecer desattenção aJ 

digno colleg;a que me deu o aparte ·eu diria a.J illustr.e rE:pres·en-
tante da Bahia que não esta.va reflect:tndo sobre o apa.rte, a que 
S. Ex. se refer.e; pen·sava, sim, no meio de não cançar a Camar:t 
(nrio ap:oiado•s); resumindo .o mais pos.sivel a.s con~id e.:raçõ es qu •,~ 

t enho ainda a fazer . 
0 •SR. LUIZ DOMINGUES - Neste caso V. ~X . me dê licença 

para uma aparte: nessa inter·pTeta.ção de V. Ex. não se eompad.>.-
cem com a praça d•e guerra 3JS funcções do Poder Judiciario. 
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O .Sn. MARTINS JuNIOR - MaJs essa é a verda,de. 
O .Sn. Lurz DoMINGl:J"ES - V. Ex. chega a essa conssquoncia? 
O .Sn. ·MARTINS JuNIOR - NãJo recuso nenhuma con.sequencia 

dos princípio-s que ·esta.bei.eço. Em uma verdadeira praça de guerra., 
só ha, só .pôde b.oav·er um poder, uma autoridade: a do chefe mL 
litar que a commanda .. 

Imagine V. Ex. um determina.do ponto de um campo de 
guerra: um quartel, uma fortaleza, ou mesmo uma cidad.e, ond·e ::t 

oocup.ação ·de toda. hora é a lucta, onde os encontr-os de forças e 
os alarrna•s por este.s pr::>duzi.dos são a nota dominante, si•nlio ·<:Jx-
clusiv.a. Nes.se determinado ponto d·e um campo de .guerra, per-
gunto a V. Ex., não ha impossibilidade. m e.smo material, de' 
fazer funccionar a justiça civil ordinaria? 

O SR. Lurz DoMINGUES - Nesse cas-o não e.stãJo sus·pensas só -
mente .as garantia.s constitucionaes, mas tod·os os direitos. 

O ·SR. -Bmcro FILIIO - E diga-me V. Ex. com que immunida-
des o Congress-o suE,pend·e o sitio? 

O .Sn. MARTINS JuNIOR - Devo confe·ssar que estimo muitís-
simo o .aparte d-o i!lustre deputa,do, por.que realmente ·essa. consi-
dê'I'açãJo foi uma das que, ad·duzida.s ho·ntem pelo dtgno r epresen-
tante de S. Paulo, de menos peso a,chei , 

O Sn. Bnrcio FILHO - Nã•:J .apoiado. 
O .Su. MARTINS Ju NIOR - Vou demonstrar como V. Ex. con-

tradiz-se fazendo vi.olencia a·o seu e•s.piri•to sempr e tão lucido. 
P.en•sa V. Ex. ·que nós pr·ecisa:mo.s das immun.idades dos arti-

gos 19 .e 20 da üonstituição p.a:ra tomar a d·eliber.ação de pr·olon-
gar o estado de siti-o ou suspEmdel-o. 

O proprio modo de proceder de V. Ex. prova o contrari:J; 
pois no pl'o•jecto que a,pres·entou com outro•s collega.s, prorogando o 
-estado d.e sitio, V. Ex . conf.essa. estar até agora sem immunidrudes; 
tanto assim que as exige daqui por deante. 

O SR . .Bnrcro ·FILHO - Deixe de lado .a censura á nossa inc8-
h er encia.. para responder pr.ruticamente. 

O 1SR. ·MARTINS JuNIOR - .Perdôe-me V. Ex., não faço uma 
censura, sim uma. simpJ.es obs.ervação, mas que é digna de nota e 
que m e parece rer.p·mder ao a.p.arte de V. •Ex. 

O Sn. Bmcro FILHO - P erguntei com que immunida.des c 
dr·putad·o suspende ou proroga o ·esta,do de siti-o , p.orque, si elle o 
ffzer debaixo de pres·são. o resulta•do não .ser·á a decretação- rl!'l 
uma m~dida nascid.a do seu juizo e •d.3JS suas convicções: 
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.Q SR. lV1A.ltTINS J-u.NJoR - Observarei que, si essa consi.dera-
ção é -verdaJd·ei ra, ella é filha, entretBIUto, da natureza da;s causas, 
é um :resultado necessari o .e fatal d·o imperio de certas circums-
ta;ncitas; nós ·não podemos faz;er da soci·edade uma obm de logica, 
perfe·ita, .tal qual a concebemos em nossas lllbstT·acções ou conce-
pções subjectivas. 

0 •Sn. •BRICIO FILHO - Vá por ,ahi. 
O SR. lVIARTlNS J uNJOR - Haverá cas•o.s em que r e.a.lmente es-

tejam d•esprovidos de immunidad·es parla.mentllir es, porque, ã e-
c~etado o e.stado d.e sitio, essas immunida.des desapparecem - Oi! 
r epresentan tes que o tenham de prorogar ou suspender. 

Mas esses r epr-esentantes, si o teem de prorogar, conforman-
dn-se, como é ·a presumpção, com o ·estado de agitação, de perigo, 
de crise da sua. patria, a•bsolutamE:tnte não precisam d·e immunida-
des para toma r a deli·beração necessaria e 'Salvadora. No caso 
con trario, si os representantes teem d·e suspender ou cassar o acto 
dn Executivo, com intuitos de hostilidade ou de má vontade a 
este, ·então que taes r epresentantes tenham a independencia, n 
hombPidade, a grandeza, d'.alma necessarias para cumprir o sen 
dev·er civico ou para acarretar com as conseque!llcias dos seus ca-
prichos! 

.. O 1SJt. EnuAuuo ·RAl\WS Como affrontar o despntismo tias 
gra:des de uma ·prisão? V. Ex . ha de chegar a toda;s as conse-
quencia s. 

0 ISR. MARTINS JUNIOR - 0 d.espoüsmo, felizmente, não é it 

r egra, .nas snciedades politicas ... 
O SR: EnuARno· R"Ali'IOS - Não toque V. Ex. nesse pnnto, por· 

que incendeia o seu discurso. 
O SR. 'MARTINS J uNIOR - Mas os abusos ou violencias li ·) 

despotismo •não teem força para modificar as id-éas. Quantas vezes 
- pei~li'nto a<> illustre representante -da Bahia - de uma icléa 
justa ou de uma. verdade Jogica. r esulta um grave ~~;bsurdo pr::t .. 
ti co? S. Ex. conhece L e Disciple c~e Bo1trget e sabe que das theo-
r!as de um grande hom em, de um extra~rdinario philosopho, pó(]r, 
bem sahir, não simplesmente um psychnlogo, ma.s um assassino, 
üm individuo que mata friamente anniquilando um corpo pa1·a 
dissecar uma alma! 
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E' o eterno conflicto entre o subjectivo e o objectivo, a idél\ 
e o facto, o iueal e o r·eal! 

O SR. Lmz Do~IINGUES - V . Ex. argumenta com a Ca.mara, 
quero argumentar com o Poder Executivo, pam mostrar que o 
estado de sitio ·não é EGtado de guerra, tanto assim .qu-e o Pod~< 
Executivo, ·em estado de sitio, teve de decretar a lei marcial. 

O SR. iMAUTINS J uNIOR - O argumento do meu velho collega 
e distincto amigo nã.o proce·de. Si o estado de sitio fosse realmen·t·~ 

consagrado -de modo claro na Constituição ou si . nós tivessem os 
feito já uma lei reguladora do estado d.e sitio, do·s seus .effeitos, 
dos tribunaes que dev·em .applicar a lei em certas épocas ano~

maes da vida •nacional, o \Poder Executivo não precisaria po;· 
certo d-ecretar a lei marcial. Mas os illustr-e,8 deputados que ·m 3 
interpellam são os primeiros .a affirmar .que estado de sitio não 
é ·esta,do de guerra; a Constituição nã:o é e:x:pressa a respeito. 
Como, pois, se comprehenderia que, decretad-o o -estado de sitio, 
a menos que se quizesse ver burlado o conjuncto de medidas to-
madas !Par1a punir os autores de g·raves commoções intestinas, 
não fosse decretada ta.mbem a · lei marcial? 

O SR. Luxz DoliUNGUES - Mas decretar lei marci-a,] em uma 
praça de guerr.a?! 

0 Su. ANISIO DE ABREU - E' tribunal de excepção . 
.O SR. MARTINS J uNIOR - E' da indole do estado de siti'O, se-

gundú o typo francez, .reclamar a lei marcial, repito ao digno r e-
presE•ntante do Maran·hão. E o -estado de sitio da Constituição 
brazi!eiTa não .é sinão ·o estado, d.e guerra da lei franceza, que Te-
clama a applicaçã:o ·da ler marctal . 

.O SR. RoDOLPHO ABREU - E as tentativas de r egulamenta:çã.o 
aqui feitas teem todas obedecido a essa pensam-ento. 

O •SR. ANISIO DE ABREU - Toda.s as constituições que consa-
gram o .estado de sitio r econhecem a n-ecessidade dos tribunaes 
de excepção. 

rO SR. •MARTINS .JuNIOR - Sr. Presidente, creio .haver, fazend;l 
a exposição d.e um certo numero de idéas theoricas, a respeito do 
estado de sitio . .. 

UM :SR . DEPUTA.IJO - Como distincto professor, que é. 
O SR. HRICIO FILHO - Revelou muit-os conhecim€!Iltos. 
O :SR. MARTINS JuNTOR - . . . ·e ·estud.and'O a Constituição, 

firmado o conceito que . julgo d ever,se ter · da medida constituci-e. 
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na! de que occupamos, e ter, porta.ríto, justificado o v.oto que dei 
e dar-E:i ainda contra o projecto, na !Parte que .se r.efere ás limi-
tações dos arts. 19 e 20 da lei fundamental. Senhores, nãJo com-
prehernq·o o -estado de siüo .que vae ser da.d·o a:o Che:5e do P.oder 
Executiv-o. E' realmente um estrud.o de s'itio que o nãJo é, pois qw~ 
é mrunco e desconfiado; tem uma ph)llsionomia duvidosa e inca-
racterística, além de a:presentar uma. d·eformidade flagrante. 

:E, ·Sr. rPresidente, estou tãJo convencido d-e que não póde hav(;r 
da parte dos aut:Jres do proj.ecto rece1i'O de. que, sem as limitações 
que estabeLecem a.o siti•o, venha qualquer d-e nós a ser desacatado, 
por ter cumprido seu dever d.e r.epresentan-t.e da Nação, que ou~u 
dirigir-me ao digno -col!ega p.elo Pará, o Sr. Brü~i.o Filho, p·aTa 
dizer-lhe .que bem pod-eriam S. ·Ex. -e sêus companheiros accordar 
fhnalmente em sup.primir aquella phTase r.estrictiva ou limita-
tiva ... 

rO SR. BRICIO FILHO - Dol-orosamente sentimos não poder 
acompan·hal-o, a·cced-endo ao ped•ido de V. Ex. 

O rSR. MARTINS JuNIOR - Contente de ter dara ·e .sincerament·~ 
eXJposto •so'bre a materia o meu modo de ver, vou termina.r, senho-
r-es. E fal-o-hei declarando-me convencido de que deve r-epugna~· 

a qÚ-em quer que encare as cousa.s pelo meu pl'isma, o estado d~ 
siUo assim dado -e assim mutilado. Seria .prefer-i voe! que os Srs. 

· deputad'Os o -denegassem, ü recusassem in li mine . .. 

0 ISR. FRANCISCO ·SAN'l'IAGO - Apoiado. Concordo •com V. Ex. 
antes nlio o votar do que votaLo d'O modQ por que está . . 

O ISR. MARTINS JuNIOR - Deante d.o pr.ojecto que se discut ~, 

·nós, · os que o · com·batemos, deveríamos talvez collrocar-nos na po-
sição de uma, daquellas mulheres que, perante Salomão, nos tem-
pos bíblicos, _p'!eiteavam o s eu diTeito sobr-e uma criança. SaL'" 
V. · Ex'., Sr. Pr-esid-entJe, que uma -da;queUa:s mulheres - a ver-
drudeiora mãJe ·da criança - pr.eferiu v-el-a, entregue a outro collü 
e o utros cari-nhos a assistir-lhe á mutilação, isto é, á morte. -PQlS 
bem, senhores, - filho das _ nossars idéas, d'Os •noss·os sentimentos 
politicos, ·das necessidade-s uacionaes neste momento histor:ico, 
da nossa syrnpathi·a e admir-ação , pel•o Chefe do Boder EX<ecut1vo, 
que tanto mer·ece ·da patria ( ap'oila.àos), o -esta.do de sitio não -deve 
ser mutH<a~d.o! P.or mim, e me par-ece · que por t·odos os que votam 
oo;ntra as jmrnunid.a;des; asseV1ero que preferimos não o ter, não o 
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possuir, não dotar com elle v Eiecut'ivo, a vel-o deformado e es-
conso, ferido e retal-haldo, com o ventre a srungrar pelas mutila.. 
ções Ido project:> que se discute! (Mui-to bemt; muito bem. O O?·adO?' 
é cumpri?nentado .) 

Vem á Mesa a seguinte d·e'Cllaraçã-o: . 

1Declaro que votei ·c:>ntr.a a segunda parte do art. 1° do pro- Declaração de 
jecto n. 7 A, isto é, quanto áJS limitações dos a,rts . 19 e 20 .la vrto 
Constlituiçãio. 

Sa.la das sessõE*J. 30 de Junno de Uíli4. - B'. B e;tevolo . 
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SESSÃO (NOCTURNA) 30 DE JUNHO 

O ,su. DINO BuENO(*)- Vemd·efender'Opa.r·acerdamaiori.a da 3."' discussão 
Commi-ssão eLe ·Constituição, L egislação e Justiça, de qu.e foi re- do projecto 7 
].ator. 

A verdadceira política. diz o 'O·ra,dor, não póde estar nem no 
zelo ·exclusiv'O da vontad-e popular, n.em n0 zelo exclusivo da so-
berania nacional ·e nem .fi-nalmente pelo zel·o exclusivo pelo poder 
publico . .O p.roj-ect0 :Brici'O, na opinião do or.3.dor, é justo - mei'O 
em que esses extr emos se tocam. A mensagem do Vice-Presidente 
da 'R epubli-ca j·á .affirmou que a r evolta está suffoc·ada, mas que os 
e.ffeitos della per-duram. A Camara não póde conhecer .ainda quaes 
es&as effeitos, tal'e-fa que •Cabe ao Ex•ecutivo. A Ca;mara passada 
votou o .acto de 10 ele !Set embro, sem immunidad·es -parlamentares, 
tanto podia fazel-o, ·como -deixar -de fazel~o. Sustentam alguns que 
as immunidades parlamcentares estão comprehE1Ildi.das nas garan-
tias constitucionaes -e d·esd.e então estabelecem o. est:ad-o de sitio, 
sem limitação alguma. O projecto Bricio, diz {) o·rador, não -devia 
ser impugnado P·elo: ·C{)ngn;sso, porque não se atém a n enhum dos 
extr-emos citados, porque concilia . wdos os interesses; o projecto 
d-ecreta -o estad-o d-e sit-io, s·alvando a;s immunida;cLes parlamenta-
res; deve-se convir que o momento actual não é igual ao que digo 
le 10 de ISetembr.o; o mo:m.ent'O d.e -então· era gravi.ssimo, necessi-

t-ava o Poder Executiv-o de attribuições mais latas. 
,A, 'Camara jã declarou não ·haver arest-o qu-e suppríma as 

immunidades; a dÓutrina que o o-rador combat-e, ist{) é de quê 

( •) R esumo ·e:l.:traJd·o ·do Jo-rnal do Commercio de 31 d-e J.unho df 
18'94, IJ)Ol' não coo·st-ar -d-o-s Annaes o di-s•cur~oO do o•rado-r. 10 
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as immunidad·es parlamentares fi.ca.m co•mprehandida.s nas ga-
rantias constitucionaes, é h e-rança da Camara passa.da; a verda-
deira d-o utriiLa, porlém, não pôd·e s·er r esolvida senão por um acto 
nc,vo ·a expre•sso da Camara. 

O art. 80 da Con stit uição diz qu e -o Congresso pôde decr etm· 
o sitio no p-onto do t.errito.rio nacional que julgar conven k nte, na 
ausenci-a do Co·ngresso, -o Ex·acutivo poderá fazel--o., não podendo, 
porém, susp·e.nder tod.a:s as garantias constituci-ona.e.s. 

,Se o Executivo não, póode suspender to·das as garantias .consti-
tucio•naes, o Co·ngre.sso, por.ém, pôd.a suspendel-as todas ou sus- · 
pend·er .algumas: quem pôde ·mais, pôde menos. E' esta a dou-
trina, ·em face -de muitas {)Onstituições; algumas det ermi·!lam 
quaes .as garantias ccnstitucionaes que devem s·er suspensas ha-
vendo, porém, .outr-as que · as·si.m nãü p.ro03dem e Entre estas ci ta o 
o.ra:d.or .a Constitu'ição de Po.rtugal e a do BrazH n o, t em:PJ do 
Imperi-o. Ai-nda mais, a l·ei d·e 22 de S etembro de 1855, estabele-
cendo o siti-o no Pará, de~•ermino.u que fie.av a;m suspens-as as ga-
r-antias dos arts. 6° a 10 ·da Constituição. Não julga, uma apos .. 
tas ia votar-s a pelo sitio . . com as imm.unida-des quand-o já se o · votou 
sem ellas. Quando o Congresso assim · i)roced eu foi por en -
tend·er que o ~momento era grave; amnull{)•U-Sa p ela sua livre von-
tad e. 

ü ·J'elatorio do !Ministro da Fazenda diz que o momento é t er-
riv-al, -que a sit:uação do paiz .é aHlictissima e que a ·tarefa de salvar 
a Nação: cabe aos representantes do povo. 

Como é que o Congr-esso, pergunta o orad-or, quer adiar-se 
· jli·sta:rnente quand·o o go·v-erno, pela voz d-o seu s·ecr·etar'i-o, diz · que 
o momento é de agir, de trabál•har para o ·bem da Pa,tria? Nãu, 
-conc1ue o o·rador, oé 'PJ'E·cizo que o ·congres-so se oompen-etr·e da sua 
alta missoo, oé pDecizo que trabalhe na obra da r e00nstrucçã-o dü 
P.aii~ collruborand-o -ccirn ·O .Ex;eéutivo. Está, pois, justificado o seu 
voto ·como r elatm· :do parecer da maioria :d·a Commissão de ·L egis-
lação e Justiça. · (MWi't .o bem .) 

O S<R. AUGUSTO MONT]}NEGiRO . - !Não contava tomar a 
p\).18,-vr;a n-este debate.; mas tendo vind-o da ·C'amara passada, .tendo 
ouvido o .nobre ' deputado pelÓ Rio de Janeiro, ·o meu illust.re amigo 
o Sr. Nilo Peoanha, levantar graves -e séria;s accus-ações con-tra 
aqueU.es que· nesta Oama:ra, em 18!).2, -·appr.ovara:m ·os actos do 

·· P-oder Ex-ecutiv-o, reLativos ao sitio ·decr-etado a iO de Abril do 
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mesmo anno, não poderia furtar-me ao dever, não só de levantar 
bem alto a coh.erencia poliüoa que tem dictado todos -os meus 
actos e que é a unica .f-orça .que me mantem nesta casa, como 
tambem d·e pass·agem manifestar as razões porque su'bscrevi o 
projecto de meu illustre coilega e companheü·o d.e ·bancada, o Sr. 
Bricio Filho, que tão brilhantemen.te iniciou e .estreou a sua car-
reira p.arlamentar, e a quem o meu gl-or.ioso ~tado <J lha com 
tanta ufania. (Apoiaclos.) 

Não posso deixar sob silencio conceitos externa.dos p·elü 
nobre dEJPutado pelo Rio de Janei·ro, ·os quaes, francamente, me 
desculJ)e o meu nob.r.e amigo, me repug.nam. Mas antes de -entrar 
na. analyse dessas doutrin•a•s, como complemento .do discur·so do 
n·obre deputado por S. ·Paulo, peço para repetir e consignaT no 
meu discurso as palavra;s verd.adei.ramente ungidas de pat riotismo, 
verdadei'l'amente repletas de .amor a este paiz, que o illustre ·~

r·echal P r esidente da Republioa, ,em momento solemne, ·em momento 
séri-o e .g.rave d·a vida na;ctonal, dirigiu a .este Congress-o·, no dia 
da a bertura d·as •suas ses•sões: As•sim sejam as primeiras palavras 
em apoio do PT•oj.ecto de proro.gação de ·estado de siti-o, e por con-
sequencia em opposição áquelles que pedem -o adiamento das sessões 
do Congresso, a chave d·e our-o com que -o illustre marechal fechou 
a sua brilhante e instruotiva Mensagem. ,s. Ex,, d-o pinaculo do 
Itamaraty, n.o momento em que lhe era· dado fallar aos r epresen-
tantes d<J povo, e por con·sequencia a nós, d.isse o seguinte (lê): 

" Te·rmino •entregan'tl:o-vos, vencedo.ra e forte, a ·RepubHca dos 
Estados Unidos do BDazil, cujo governo assumi a 23 de Novembro 
de 1891. Diz-m-e a consciencia que para sustentai-o não poupei 
esforços nem sacrifici•os. 

Cabe-vos agora completar a obra, e ·certamente o fareis de modo 
a honrar o mandato que a Nação vos co.nfiou." 

Nós qum·emos honrar -o nosso manda;to, nós queremos com-
pletar a obra que com tanto sacrific·io e esforços foi .sustentada pelo 
Presidente da Republica. (Apo'iado·~.) 

E' por isso que nós nos conserv.amo•s na,s nossas cadeiras. 
( A.tJoia,clo·$.) 

.3r. Presidente, nós, que viemos da Camara passada, temos 
uma h·erança a a:eceber, temos uma herança a sustentar, ·e de 
modo a,!gum, coherentes como somos, podemos r ecebei-a a bene-
fic io de inventario. Pr·eC>isamos que o paiz nos compare; pTecisamos 
que aquelles qu e a s-oberania nacional enviou ao Congress-o e que 
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estr eiam a sua vida pa.rlamentar nesta sessão, saibam que os qu e 
da pas>Sada vieram nã;o tergiversaram com o dever, não se a:fla.s-
taram do caminho r ecto e direito da honra. ( Apodados.) 

.Sr. Presidente, el-ei-to poucos dias -antes do começo da ses-são 
parlamentar de 189?, assumindo o ex-ercício -da min·ha cadeira 
qua-ndo .a d•i>Scussão dos actos referentes ao attentado -de 10 de 
abril s·e fazh, fui -constrang-ido, fui obdgad-o a votar, a externar 
a minha opin.ião immediatamente ou quasi immediatamente depois 
da· minha ;posse. No entretanto, votei a .approvação d·os actos do 
gov.er.n.o, votei con-sci·ente ·e sci·entemente, ·e ainda hoje não quer'o 
diminuir siquer uma linha da responsabi-lidade -enorme que me 
cabe na .appmvação do-s mes·mos act-os; mas, ·Sr. Presid-ente, a 
mai-oria ·de .então tem a sua justificativa no facto, tem a sua 
justificativa n.a impo.rtancia do momento político que se atraves-
sava,. e tem sobr-etudo a sua justificativa no pensamento generoso 
e no·bre que a cobria e oque a des·culpava, de que era sup-
posição g-eral qu-e nós fechav-amos o nosso cyclo r evolucionaria 
e que o paiz entrava franca ·e definitiv.amente no regimen completo 
da Constitu-ição de 24 de :l)ev.e.r-eiro. 

O ·SR. BELisAR:ro DE .SouzA - V. Ex. acredita que está fechado 
o cyclo das r evoluções? 

0 SR. AUGUSTO MONT~NJOORO - Eu dizia -que -nesse t emp9 es-
tavam-os ing·enuamente convenci-dos de que esta fechad.o . .. 

O SR. BELISARro DE SouzA. - Mas peTgunto si acr-edita que 
está fechado hoje? 

0 ·SR. ERICO COELHO 
o alçapão da policia. 

H-o•j.e só ha uma cousa ·aJber.ta, que é 

0 •SR. AUGUSTO MON'rENEGRO - . .. e que OS fac-tos ·de 10 e 12 
d·e frbril ·eT.a:m -o .estertor, o ultimo· arranco do eSJPi.rito de pronun-
ciamento que se -desenv-o-lveu no paiz dep.ois d·fl 1'5 de novembro 
de 188·9. 

O abalo causado aqui pelo man·ifesto ·dos g·en·eraes. e mais 
ainda -o -enorme abalo causad·o na Eur.opa ·por esse acto de in-
disciplina sem exemplo, tinh.a. como que forçado os .representantes 
da nação a tomar uma medida energica, viol enta, capaz de su,;J-
primir para semp-re -essa>S ma:nHestações. 

E si os factos posteriores vieram nos desmenti:r. não é a nós, 
a maioria de então, que cabe a .r.esponsabili-d:ade d·e5tes factos, 
nã.o é a nós qu-e cabe a r -eSJPonsa:bilidade -da r eabertu-ra, da con-
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tinuação da época de agitações .sem nome, que acabou pela mal. 
fadada r evolta de 6 de setembro do .an.11o passado. 

No entretanto, Sr .Presidente, r epito que o pens~mE:cnto da 
ma.i-oria era generoso; e o espírito d.e paz ·que dominava os depu-
tados de .então, era tão patente .e claro que a mai-oria, que apoiava 
o governo, votou a amnistia contra o proprio gover-no. 

•0 SR. AUGUSTO DE FREITAS - Não apoiado. 
O SR. BELISARIO DE SouzA - Tomo nota da declaraçã,o do ·Sr. 

Augusto de Freitas. 

0 ISR. AUGUSTO MONTENEGRO - 'O governo não a queria, e 
a maioria da Ca.mara concedeu-a contl~a as :instiga.ções do pro.prio 
g.overn-o; ·isto é ·um facto historico que ninguem desmentirá ... 

0 iSR. AUGUSTO DE FREITAS - V. Ex. procure ler as actas qu '.'! 
se lav·r.a.ram n•este tempo;' converse com o Sr. Oitidca. 

O Su. AuGus·ro MoN'rENEGRO - Nessa .occasião, Sr. President<'!, 
e foi a min·h.a primeira man·ifes.tação polHica, tive o ·en.sejo de 
declarar-me p.ela amnist-ia plena .e completa dos :revoltosos de 
10 de a:bril. 

O SR. NILO PEÇANHA - Tem razão; V. •Ex. foi pela amnisti::t. 
0 SR. AUGUSTO MONTENEGRO - V. Ex. deve lembrar-se que 

sustentei a amnistia compl-eta. 
O SR. NILO PEÇAKHA - E não está arrependido? 
0 SR. AUGUSTO 1MONTEi\"EGRO - Não; não m·~ arrependo nunca 

d-e um actb generoso que pratico . 
.Sr. ·Presidente, os factos revoludonoarios nã:o terminaram a 

10 de a:bril, pe-rco.rreram um 'longo ·estado, arnibentaram na re-
vo-lução do Rio Grande e vieram terminar na revolta de 6 de 
setembro. Nesta occasiã:o, o espírito ,publico alarmado, esta cidade 
bombard·eada, N-itheroy criv-ada de balaJS ... 

O SR. BELISARIO DE SouzA - Durante mais de seis m.ezes. 
O SR. AuGUSTO MoNTENEGRO. . . nesta Camar.a, .a;mig-o da Con. 

s'tituição , defensor das -leis do paiz, ·eu ·orppunha-me ·ainda ao 
estado de siti·o votado a 10 de s•etembro. E por que? Não p-orque 
entendesse que o estado de sitio .nã,o cabia no momento político 
que atravessavam-os. 

0 SR. ERICO COELHO Então devia v·otar por €lle. 
0 SR. AUGt:RTO MONTENEGRO - ... mas p<>r que não admittia ~ 

restricção ·do § 2° que autorisava •O Poder Ex·ecutivo inc-onstitu-
cionalmente a pr.orogar o estad-o d.e .s·itio no .prazo ·marcado pelo 



152 

proprio decreto. Fui um dos 31 que votaram contra ·essa dispo-
sição ·e ainda hoje -não me arrependo de ter assim votado; e nesta 
occasião ·fui ta:mbem um do.s votos que .ampararam a. oemenda do 
Sr. Matta Machado resalvando as ..immunidades parlamentares. o o 

O SR. V .A.LLAD.A.RES - Ta.m bem votei por eUa. 
0 ·SR. ATJGUS'fO MONTENEGRO - ... .assim como tam'bem tinha. 

sldo um d·os vot~s que r ecusaram a lei r egulado.ra do -estado de 
sitio, proposta não só no proje'Cto vind·J do S ena:do, como tambem 
no proj•ecto -do Sr. [.eovegHd·o Filguei r as, oppond•o-lille so-
bretudo a o pl'oj ecto do senador pau.Jista, o .Sr. Camp-n Sai-
les, porque o.ffendi:a o pri.ncipio capital da immunida:de par-
lanwnta.r. Não ··!ueria de moctJ algum qu e o meu acto. qn·~ 

reputava rpatr·iotico, a:pprovando 'O'S decretos de 10 e 12 de abril. 
tivesse fo-rça de a1·-esto. Tanto mai•s, Sr. Presidente, que não com-
prehendo .are.sto parl-amentar; são deus termos que se destrom, 
porque o -aresto judidario .reveste-se de uma calma, d•e uma rigo-
.rosa. ·ap.pJ.icação da lei, que não se póde encontrar nas decisões 
pa,r!.amentares. Um aresto não é um julgado; para que um julga(l:o 
p ~ ssa ser tomado como um -aresto sO'bre mater-i·a de direito ou de 
praxe, é preoiso que -elle se r eproduza constan-teme-nte, é preciso 
que elle ap'lJaTeça invaria.velmente :e h-a -até o p-rincipio judiciario 
de que .aresto dootr.oe aresto, julgado destróe julgado. Para que 
uma doutrina judiciaria tenha ·força de aresto é preciso que se 
mantenha. f.i.rme e inabalavel em todas as decisões -dos tri-bunaes 
jud·iciarios, e :assim ser invocada. pela parte, em seu beneficio .. o 

E, •Sr. Presi-dente, si -os actos de 10 e 12 de abril autorisam a 
supposição de -que o •Pm-l'O!.mento Br-azileiro acredita que as im-
munidades parlamentares -estão hrrcluidas •nas que o estado d~ 

sitio suspende, o -seu voto Teousando o projecto do •Senado r ela tivo 
·ao -estado de sitio é um .ar·esto em sentid-o contrario; a opiniãJo O. e 
muitos deputad-os, -que votaram, d epois de 6 de setembl'O, a favor 
da _em enda, -do .Sr. Matta Machado, o·pinião -de mais de 40 depu--
ta;do·s, ·serve sufficientemente -para apagar ·da collecção de arestos 
parlamentares a .que se referiu o nobre d e·putad•o p e1o Rio de Ja_ 
nciro, o tomado a respeito dos actos de 10 e 12 de :abril. 

·Sr. Presidente, confesso ·que occupo •nesta -casa·' um.a posição 
muito ·singular. Inimi~o d·a rervolta -de 6 de setembro e amigo ·dos 
princi-pies constitucion-aes, no entretanto, t enho consta.ntemente 
manife·stagões contrarias a certo prurido -de .autoritarismo, quf! 
veio na.s·cer em meu pa.iz .. o 
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0 SR. BELISARIO DE SOUZA - Não apoiado. 
0 SR. AUGUSTO MONTENEGRO - . .. como co-gumelos -em campo 

alagado; e mais uma, vez na minha carreira politrca acho-me com 
pezar em campo opposto ruo {lo nobre deputado pelo Rio de J iL· 

neiro, .que vejo despenhar-se ·em um plano inclinado, .que o leva:rá 
ao abysmo do des:potismo. IS. Ex. d-escreve uma p.arabola e eu •pre-
vejo aonde a vida d·::> nobre deputado vae acabar. Mais -uma vez 
sinto estar em ·campo opposbo . a 18. Ex. 

Ma.s nas minhas manifestações politicas , sobretudo no actual 
momento, .não procuro por g-uia o fJ.!lsino ·dos mestres, os pt'inci-
pi.:Js theoricos da sciencia, mas o hom senso, o sens,o commum .. . 

ü SR. ·BEr,ISARro DE SouzA - Por ser commum é muito raro. 
0 SR. AUGUSTO MO NTENEGRO - . . . que nos está mostrando pe:r-

fe itamente a direcção que -devemos seguir em todos os negocie~ 

politicos, sujeitos ·á apr-eciação do Congresso. 
Ach::> , Sr. -Presidente, a immunidade ;p·ar.lame:ntar um verd :.~.

de·iro axioma constitucion-al; acho qu·e a immunidade parlamentar 
é para, o Poder Legislativo o ·que o privilegio ·de fôro é para o 
Poder Judiciari<J e o -qu e o processo ']le>lo Congresso é p-ara o 
chefe do Poder ·Executivo: é uma gara1ntia de -existencia, é " 
condição sine qua do regular funccíonamento dos tres po-de·r es, 
dous dos ·quaes não dispõem ·de força material .para fa.zer valer os 
seus direitos. A Constituição, revestindo de immuni-dade o Po"der 
Legi·slativo, veiu pôl-o sob o abrigo da Constituiçã::>, a primeira d<ts 
leis e aqueHa que os -proprios ·despotas hesitam em offender; veiu 
collocar o Poder Legislativo •ao abrigo dessa lei, ·contra quaesquer 
tentativas, -quer de um, quer de outro :poder, tentativas ma.is graves 
quando partem do Executivo que quando partem do Judióario. E 
essas immunidades, Sr. -Pr-esi-dente, sao mais uecessa.rias nos pe_ 
riodo8 anormaes que nos normaes, são consagradas sobretudo par"l 
aquelles períodos. 

O SR. NILO >PEÇANHA dá -um l!iparte. 
0 1SR. AUGUSTO MONTE>NEGRO - A revolução não póde partir 

d<J Congr-esso; não fa.llo -deste, mas -em geral; mas , si póde assim 
ser, ·póde tambem pa.rtir do Executivo, e qu al a garantia do povo·: 

O SR. NILO PEÇANHA - E qual a garantia contra a omnipoten-
cla das assembléas '! 

0 SR. AUGUSTO MOKTE NEGRO - 03 proprios limites da Constl-
tuiçãu. 

O SR. NILO PEÇANHA - E' a impunidade. 
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O SR. Auous•ro <MoN'l'ENEGRO O Executivo tem força mate-
rial, o Legislativo não. 

O SR. NILO PEÇ.ANHA -' Pe·ço a palavra. 
G .SR. AUGUSTO MoNTENEGUO -: A immuniclad-e não tem esse 

.car.acter de privilegio .que lhe empresta o nobre deputado pel::~ 

Riq de Janeiro ·e que torna odiosa qualqueor instituição. Não é o 
.nã:J o será, a,pE·zar de todos 0s er:froço.s do nobre deputado; V. Ex. 
pôde viajar -por todo·;; os paizes do mun-do, pôde citar todos os 
mestres, todas as -co-nstituições; não cheg<J..rá. porém, a conveonc~r 

Ulll povo, ·orgulhoso •das co11quistas feitas pe1a liber-dade <!e que a 
immunidade de que é cercado .seu repres&ntante é um privilegio. 

O Sn. NILo PEÇ.ANH.A - Bati-me por um principi-o de igua:-
dade, e -S. :Ex .. diz que sou p<J..rtidario do -d·espoti·sm0! 

O .s& AuGus·ro MowrENEGRO- V. •Ex . é -partidario da ·elim)_ 
nação de todos os p:Jderes, excepção feita à o Executivo .. . 

Q .SR. BELlSARIO _ DE .SOUZA - N.inguem quer iSSO. 
J :o !SR. NJLO PEÇÁNHA - ' Nunca sustentei tal. ' 

0 SR. AUGUSTO MONTENEGRO - . . . da ausencia completa dOS 
outros. V . Ex. só co11fia a .liberdade ·e a ordem ao Executivo, e 
por is3:J prde constante e firmemente o ad1ame•nto .das sessões dJ 
Congresso. V. Ex. ·duvida do patriotismo do Cong.resso, acha, quo 
elle no momento actual é um perigo para a orilem constitucional 
da Republica ·e, querendo a p,rorogação do ·sitio sem as immunida· 
des pa.rlamentares, quer tornar incompatível a permanencia dv 
Legislativo com o Executivo no mome•n.to actual. 

V. Ex. não, t em razão nos priucipios exp·endido.s a respeito 
·das immu'llida-d·es parlamentares, como não tem razão no juizo 
que fôrma da v-erdadeü·.a do.utrina do estado de sitio coll'1orme a 
nessa Gons·tituição. 

O tSR. NILO PEÇANH.A - Entretanto, respeite V. Ex. as minhas 
opiniões. ( Out?·Os STS. aeputaàos dão apartes.) 

0 SR. AUGUSTO MONTENEGRO - Sr. Pr-esi-dente, apezar de votar 
o p.roj êcto do Sr. -Brida tFilho,, eu oppqnh:> as nün,has restricções 
a a~guJllli!S das d-:>utrinas apre:~ent:adas pelo illustre r elator da com-
missã:>, o Sr. Dino .Buen-o,, 'Não as rej eito in totttm. 

Não 'POSSO admittir, porém, oe'rtos pri·ncip·i-os por s. Ex. e&pen-
didos e qu.a contra.ria.m cc:mpletamente todos os conceitos polít icos 
por mim .sustentados nesta Cama:-a, e fazendo esta restricção não 
quer.o co:mbate.r neste m:>-m~J;~to -assas mesmas doutrin-as, reser-
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vando-me o direito de d·ec1arar que, apezár do brilhantismo con) 
que ·:Jilas foram defendidas, não as subscrevo, não obstante chegar 
eu ãs mesmas conclusões do digno relator. 

Supponho a immunidade parl:xmentar complet:xmente fóra das 
.garantias ccmstitucionaes a ·que .s:J r efer·e o art. 80. As garantias 
constitucionaes a que se reiere o art. 80, são as dos i-ndivíduos para · 
com o poder publico ·e não as de um ramo do p.oder publico para 
com outro. :E tanto é assim que as garantias constituci.Q'Ilaes do 
art. 72 da Constituição ·podem ser ·invocadas contra qualquer act:> 
do L egislativ.o, no exercício de suas attri:buições. 

Assim •é que. si o L egisLativo ela!borar uma lei contraria a 
uma d.z,s·tas p.r.escripções ou garantias es.ta.beleci.das, cQmo salva-
guarda dos cidadãos, indispensavei'S em .um governo extraordina-
ria~mente mcwel, como •é o da Repu-blica, si o Congresso fizer uma 
lei estabelecendo, por ·exemplo, a retroactividade de uma dispo-
sição, :m.<a:ndando que uma lei se applique a um período anterior 
ãquelle em que ella foi .zstabelecida, qualquer cidadão póde appel" 
lar para os tri·bunaes, requerendo a a:nnullação della e os tribunaes 
julgarão de sua ·constitucionali-dade . 

.São estas as garantias que ao sitio é permittido suspender, 
não só qua~ndo ·elle ·é decretado pelo L egislativo, co•mo quando é 
decr.et·ado pelo Executivo, na ausencia do primeiro. 

De modo algum elle pód·e r eferir-se á immuni·dade parlamen-
tar, parte integrante do mandato. 

E é assim que a immunidade começa mesmo antes do exer-
cício deste. 

No dia em que o di.ploma é con.ferido a1o ·representante, a Cons· 
tituição colloca este representante ao abrigo, não só dos ataques dos 
outros poderes Judiciario ou Executivo, como dos Ilrop-rios ata-
ques dc,s outros cidadãos . 

E' ssta a doutrina verdadeira, :muito .differente daqueU.a por 
que opina v nobre deputad::> pslo •Rio de JaneiTo, quando se referin 
aos termqs em que estã .escrip·a a disposição do •art. 20, de que a 
immunidade parlam·e·ntar de&apparece nos crimes inafianç.aveis 
quando se d•á a prisão em flagrante. •E tanto isto <é assi'lll, tanto 
a di-sposição da Constituição não <é um privilegio. ·que, dea.nte .da 
notoriedade publica do crime inafianç'Lv·el prati-cado, a Constitui-
ção f;al -a d esaparecer, isto é, diz que nãc. existe a immunidad e. 

·E digo ao nobre deputado com uma convicção profunda que. 
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quando o legisladc~· constit:ui.nte ll!brangeu sob uma fórmula geral 
todo o de1icto pratk-a,do .p.alo depubado, quiz não só e sobretudo 
estabelece-r a immunidade a respei ~.o dos ·crimes politico.s como 
tambem .a respeito dos .delictos de direito oommum . 

O SR. NILO PEÇANHA - O meu ar;gumento não está absoluta-
mente respondido. 

0 SR. AUGUSTO MONTENEGRO - A disposição ·do art. 1•9, de que 
é complemento e .axp!i.caçào o 'art. 20, abrange todos os crimes 
pra'ticados :po'r dE'PU!~a·d•:JS, salv,:o os 'ina~iançav·eis oommettidos 
em flagrante. Neste caso, a noto.ri·edade publica faz desapparecer 
a duvida e a su.speiç3.o que o legislador esta.beJ.ec-eu para aquelles 
que são chamados a pronunciar sC/bre o delicto; mas mesmo assim 
é. neoessaria a · licença posterior. 

O SR. iNILO PEIÇANH.A - Si eHa, não existe deante da Consti-
tuição, por •que é ·Que ella ha de ·existir deante da Constituição 
quando .c, de·puta:d.o em estJado de sitio fer·e interesses de ordem 
pu.blica ? 

0 ISR. AUGUSTO MONTENEGRO - Porque V. Ex. não póde dar 
ao Poder Executivo faculdade de Poder Judic-íario, fazeLo juiz dos 
interesses supremos da Reqmblica. V. Ex. não póde converter o 
Ex·ecutivo em juiz do :Poder L egislativo; pód·e conv·erter o Exe-
cutivo em supremo arbitro dos cidadão·s tomados individualmente, 
mais não póde levar o arbítrio do Executivo a pO'Ilto d-e englobar 
neste tc,dos os podere.s. 

O SR. NILO PEÇANHA ~ Toda a preoccupação de v. Ex. é o 
Executivo. 

0 SR. AUGUSTO MONTENEGHO - V. -Ex. quer por força ·encaixar 
os arts. 1•9 e 20 dia Constituição como §\§ do, art. 72. Não conse-
guirá, apezar de todo o s3u talento oratorio, apezar de tcidos os 
brilhos da. sua eloquencia, faz·er CD'mo que o bom senso desappare-
ça, que a razão se retire ·de todos os espíritos, para formar de tod<t 
a Constituição, quando declarado estado de sitio, o pedestal para o 
Poder Executivo. Não o conseguia, ·e espero para honr·a deste pa;z 
que mais uma vez a Camara dos Srs. Deputados confirme as es· 
peranças neUa postas de que será a, suprema salvagua.rda do·s in-
teresses i·ndividuaes ·e se ·conservará no seu posto, firme ·e digna. 
para levantar •bem alto a propria soberaniá que a prorogação do 
estado de sitio sem as immunidades parlament:ar.es só poderá de-
p:rdmir e anniquila.r. 
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O SR. AlJCINDO GU.ANA'BARA - •Sr. Presidente, mandava a 
velha rhetorica -do.s meus tempos collegiaes que o orador exor-
di-asse, i•nvocando a sympathia € a benevolencia do auditoria. 

O SR. IBELISARIO DE •SouzA - Estão-lhe asseguradas de ante-
mão pelo talento de V. Ex. 

O SR. AicrNDO -GuANABARA - Posto que banido dos cursos of-
ficiaes, nunca, como hoje, Sr. Presidente, senti o valor desse con-
selho <la, rhetorica quintiliana. 

·Si não t enho títulos á sympathia <los nobres deputados ( nã,a 
a.ppiados), mais uma razão nisso encontro para -impetrar a vossa 
b€•nevolencia, que tanto ma,is necess·aria me é, quanto a minha j,u_ 

tei"Venção nesse debate, até .agora só conduzido por illustres pro-
fessores de dir-eito, a justo .titulo ·pudera ser acoimada de imperti-
nente. (Não apoiaaos.) 

De resto, não me .anima outro intuito sinão o de dar publiea. 
mente os motivos pelos quaes neguei hontem, e certamente nega-
rei amanhã, o meu voto ao projecto apresentado pelo meu illus-
trado amigo, representante do Estado do Parâ. 

Não -desconheço que a medid-a -principal estatuída por essa 
projecto - o estado de sitio em varios pontos do territorio nacio-
nal - -oorres·ponde :a uma dolorosa, mas imperiosa necessidade de 
momento; ma:s, de fórma al·guma, posso suffr,agar a -disposição da 
segunda parte do art . 1° desse proj ecto, ·que estatue que tal me-
dida será :a;pplicada "com as limita.ções ·dos arts. 19 e 20 da Cons-
tituição". 

A restricção quanto ao art. 19 tenho;a.por ociosa; a relat-iva. 
ao -art . 20, r eputo-a. inconstitucional. (Apoiados e não apoicLao-s.) 

Estou de a•nimo deliberado a -dizer singelamente porque assim 
pens::>; nem quero -irritar a discussão, nem me sinto com compe-
tencia -para Hlustral.a. 

O art. 19 da, Constituição é ·assim concebido: 
"Os deputados-e senadores são inviolaveis ·por suas opi·niões, 

pa-lavras e votos no exercici:J do mandato. " 
Não -creio, Sr. Presidente, -que haj:a quem ponha em duvida 

que esta disposição ·constitucional é i•natacavel, qualquer que seja 
o estado social. Ella nã:J pÔde ser passível de nenhuma alteração 
ou modificação e muito menos de suspensão, sob pena do systema 
repres €1~1tativo passar a ser absolutamente irrisorio. (Apoiaclos.) 

Esta determinação constitucional é um a-licerce do regimen, é 
condição -d-o Poder Legislativo, inherente a:o mandato, immanente 
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ao poder, anterior -e superior a quaesquer restricções. Nem se pu-
d·era conceber a suspensão -de tal disposição quando a:o Congresso 
cabe :a f.uncção de -d'enut'lciar, processar e julgar o chefe do Pode·r 
Executivo, poder armado, ·poder •que d·is.põe da força e que tal 
funcção pud-era i-nuti!isar á mercê do des-prezo dessa determinaçãc. 

O SR. VERGNE DE ABREU- Creio que V. Ex. está chegando ao 
bom caminho. 

0 'SR. ALCINDO GUANABAHA - Pre-sumo que nunca sahi delle. 
E si V. Ex. tem, como creio, ·acompanhado a vida polít-ica na.cio-
nal, ha de ter verifi-ca-do que nunca eu, nem meus amigos, nem o 
actual gov erno dtsconhe·ceram jamais, ou repudiaram a d-outrin-a 
que ora enuncio em rel:ação ao art. 19. (Apoiado•s.) Ha de lem-
brar-se de que -o anno passado - eu estava. ausente do ·paiz, mas 
li -os A.nnaes - quando -a metralha ·dos revoltosos victim:ava nest.?. 
cidade mulheres e crianças inermes, deputados houve que nestfL 
tribuna empregaram o s-eu ta>lento e a sua -eloquencia em fazer a 
apotheose dessa miseravel aventura, que alii jaz em farrapos, in-
citando e prestigiando esse nefando attentado contra a patria; f' 

o nobre deputado ha de confessar que por esse fa:cto nenhum delles 
foi dolestado; por mais impatriotica. que fosse a sua conducta, ellc 
tinha um escudo nesse art. 19 da Oonstituição. 

Não •contestamos a inata,cabili-dade dessa termi,nação: não o 
contestei eu, que, aliás, mais ou menos envolvido nas responsabi· 
Jidades das -doutrinas consagradas pela Cama.ra sobre materia d~ 

estado de sit-io, -devo dizel-o francamente - tenho si-do e serei 
muito mais incli-nado à presti-giar a. a utoridade, que acceitar essas 
denominadas theorias li·beraes, hoje tão -em voga ... 

O •SR. Emco CoELHO - A l-iberdade é uma cousa, a licença É 

outra. 
-o ISR. ALcrNoo GuA.KABARA- Não ha. questão; mas como rnestas 

quadras agitadas facilmente vão confundidas ·estas duas noções. 
prefiro tocar os ponto-s -extremos. Mas, sem embargo, quando ha. 
-dous a-nnos, a.qui, sob a pressão de uma minoria numerosa, inte1-
ligente, audaz ... 

0 ·SR. VALLADABES - Pobre minoria! 
O .SR. ALCINDO GuAKA.BARA - Pobre minoria! diz o nobre depu-

tado? Oh! não creio que -ella reclame compaixão, rnem ironia. por-
que foi essa pobTe minoTia -que, com as agitações produzida.s nest•' 
recinto, engendrou a revolta de 6 de setembro. 
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0 SR. V ALLADARES - Não apoiado. 
O SR. ALCINDO GuANABARA - ... revolta que, cer>tamente, não 

teria explodido, si não houvesse si-do gera,da e .sustentada arden-
temente pelos representantes que aqui tinham assento . 

O ·SR. ANISIO DE ABREU - E com a r epercussão do jornalismo. 
0 SR. ALCINDO GUANABARA - Mas, dizia eu, mes·IDO qua,ndo SO•b 

a pressão dessa minoria, eu me sentia obrigado a collocar-me no 
extremo opposto e cumpria o dever de defender as mais extre-
madas doutrinas de apoio á autoridade (apoiados), nunca neguei 
ao deputado o direito I·na,tacav.el de ea:nittir as suas opiniões e pro-
ferir o seu voto •neste recinto <!Om a mais com·pleta segura,nça. 
Porque, senhores, eu não sou sinão um amigo do regimen repre-
sentativo ... 

O SR. ERICO CoELHO - Livre. 
O SR. LIMA DuARTE - Co!Ilserva,d-or. 
O SR. ALciNDO GuANABARA - Livre, si com isso se pôde assi-

gnalar que não· me deslumbro com os excessos praticados, não raro, 
em nome do regimen; conservador, como ·diz o illustre deputado 
por Minas, isso sem a sombra de uma duvida, sem a mínima hesi-
tação! .Sim, conservador, como o fui nos primeiros annos da minha 
vida, como o sou na idade madura e, já agora, como es.pero em 
Deus que serei a,té á morte: conservador por índole, conservador 
por tradição que não me deslustra e que eu não renego ( apoíaa:o•s'), 
conservador por educação, conservador por temperamento, isto €, 
u:r. hom em politico e pessoa,lmente votado •á defesa da autoridade, 
da lei e da ordem, do regula,r exercício dos poderes publicas, não 
coneebendo o progresso sinão como necessa,ria consequencia desses 
elementos capi•taes na sociedade. 

O SR. GEMINIAl'W BRAZIL - Um defensor dos interesses per-
manentes. 

O SR. ALCINDO Gu.ANARARA - E é justamente, senhores, por-
que àssim penso, que eu vos dizia qu~ era amigo do systema repre~ 
sentativo, o que exclue a poss.ibilid&de de favor.ecer dictaduras, fa-
cilmente a-dmittidas, si recusarmos á disposição do art. 19 a sua 
condição de perenne e inatacavel. 

0 SR. ALBERTO TORRES dá um :aparte. 
0 SR. VEHGNE DE :ABREU - Está combatendo a opinião do 

Sr. Nilo Peçanha. 
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O SR. ALCINDO GuANABARA - Estou apenas dando as razões 
do meu voto. Votei, pois, · Sr. Pr-esidente, contra a!:) limitações do 
art. 19, porque as repútei ociosas. 

0 SR. VERGNE DE ABREU - Quod a:bunda.t non nocet. 
0 SR. ALCINDO GUANABARA - Muda-se, porém, O caso em !'2-

lação ao art. 20. Esse artigo dispõe: 
"Os d-eputados e senadores, desde que tiverem recebido di-

ploma até á nova -eleição, não poderão ser presos, nem processados 
criminalmente, sem prévia licença de sua Camara, salvo o caso de 
f.Jagranci.a em crime inafiança.vel. Neste caso, -levado o processo até 
pronuncia e xclusive, a autoridade processa.nte remetterá os autos 
á Camara resp·ectiva, para resolver sobre a procedencia da accusa-
ção. si o .accuEa>do não optar pelo julgamento immcdiato. " 

A>Ssim o art. 19, cogitando sómente e claramente do exercício 
do mandato, declara o de•putado irresponsav-el pelas palavras ·~ 

opiniões e votos que profe.i-ir; ·o art. 20, porém, cogita da ·hypo· 
thes·e da pTisão · e do processo ·do deputado, evidentemente não por 
actos praticados no exercício do man-dato, mas por infring·encia das 
regra,s que obrigam em geral a todos os c-idadãos. 

ü p.rimeiro affirma a condição essencial á existencia de um 
pod·er legal; o s·egundo institue garantias individuaes para os ci-
dadãos que -exercem esse poder n:a sua, qualidade de oidadãos. 
(Apoiados, não apoiaclos; t rocam-s.e apartes.) 

Assim, pois, si o estado de sitio, como .eu penso, suspende todas 
as garantias constitucionae>S, é evid·e.nte que suspende tambem 
estas; si, como pensam os nobres d·eputad.os, suspend.e sómente .al-
gumas, e>Stas po uem ~er excluídas . E is a questão, nem .mais, n em 
menos. 

O SR. GASPAR Dnullíl\W'ID - Esta é a formula da questão, não 
é a solução. 

O SR. ALCI:\DO Gu ANABARA - P erdo e-me o no bre deputado; 
uma questão bem proposta é questão meio resolvida. Lá cl).ega-
remos; estamos por assim dizer a conversar em família e eu direi 
todo o meu pensamento. 

0 SR. Emco COELHO - Todo ? 
0 SR. A CINDO GUANABARA - Todo, i•nteiro, franco , COmpleto. 
O Sn. VERGNE DE ABREU - Está me parecendo que as discussões 

á noite são mai·s luminosas; ha mais calma. 
0 SR. ALCINDO GUANABARA - Em ge.ral , SOU calmo. 
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Não creio que as questões que devem seT resolvi-das pela medi-
tação e pelo estudo ganhem alguma cousa -em ser debatidas com 
irritação ·e agastamento. Nem creio tambem que esta tribuna possa 
se transformar em cathedra de mestre ou .ponto ·de agitação po-
pular. Estud·ei este assumpto, Teflecti, firmei uma conv-icção, ve-
nho enunciai-a; si me convencerem do erro, não tenho duv.ida em 
dar a mão á palmatoria. 

Estamo•s, portanto, d.e accordo em qu·e o aTt. 20 determina umas 
tantas garantias que são formalidades p.r-ocessuaes ... 

V ARIOS SRS. DEPUTADOS - Não apoiado! 
O SR. ALciNDO GuA "ARARA - Bem. O art. 72 da Constituição 

assegura a brazileiros e estTangeiros uma s·erie -de garanti-as; por 
exemplo, o direito ·de reunircse livremente -e sem armas, a inviola-
bBidade do domicilio, o direito de entrar e sahir li~r·emente, o 
direito de manifestar livremente o pensamento, etc. 

Todas ·essas garantias - neste ponto creio que somos todos 
accórdes ~ são suspensas pelo -estado de sitio. 

Mas, p·ergunto eu, pelo facto de ser ·deputado, continúo a g-os-aT 
dessas garantias de que -estão privados todos os meus concidadãos? 

O SR. GASPAR DRuMMOND - Não. 
:0 SR. ALCINDO GUANABARA - Não? Então -eu SOU deputado no 

goso d.as minhas immun·i-dades e hei de permittir que o meu lar 
s·eja invadido pela autoridad-e policial, quando ella ·bem o -entender. 
e hei de ir á Policia buscar um salvo-conducto si quizer iT a Ni-
thHOY ? 

O SR. GASPAR DRUJVIMOND- Mas ·isso não são immunidades par-
lamentares; são direitos individuaes. 

O SR. ALe-INDO GuANABARA - Sem questão: mas, ou ·ess·es di-
reitos subsistem para os ·deputados na constanda do sitio, ou as 
garantias do art. 20 são suspensas com elles. No caso contraTio, 
essas garantias são mancas, frouxa;s, irrisorias. Po·rque imagine 
V. Ex. que ao envez do conserv.a:dor que eu ainda ha pouco me con-
fess-ei, eu fosse um demagogo rubTo -e ·entendesse de fazer am:;tnhã 
um rneeting d-e protest-o, por exemplo, contra o Congresso. O di-
reito de reunião é consagrado na Constituição: -eu -estava-o exer-
cendo. Resistia á intimação da Policia allegando a min·ha quali-
dade de deputado. Pe-rgunto ac.s nobres deputados: podia s•er preso? 

UM Sn. DEPUTADO - Não, sen-hor. 
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O ..Sn. GASPAR DRUJ\H.WND - Ness-a occa,sião, V. Ex. não funccio-
nava como ·deputado. 

O ..Su. ALBER1'0 ToRRES - Si v. Ex. não commettesse crime 
inafiauçavel, não podia ser ·preso. 

tO •SR. ALciNno GuANABARA - S01b o sitio está suspensa a liber-
dade de locomoção e de l'euniâo. ·Eu e alguns .correligio.narios con-
certamos em faze r uma r-eunião publica, que tom-a um cara,cter se-
dicioso ... 

O SR. ALBERTO ToRRES - Si V. ·Ex. escapar a tempo, não póde 
ser p-r.eso. 

0 iSR. GASP~\R DRUMMOND ---< <Não .póde. 
Ü Sn. ALCINDO GUANARARA- iLo<go a doutrina d·OS no•bres depu-

tados é -que o membro do Congresso <é uma entidad•e sui g.en.eris, que, 
constitui·da para faze.r -a lei, pôde impu.n·eme.nte :attentar contra -ella, 
so·br·epôr -se a ella, violal-a, bastando para isso saber · andar um 
pouco mais depressa. .. Porque, senhores, Iiinguem dir-á que indo 
faze·r um meeting em praça publica, ·eu estava no exercicio do man-
dato, protegido pel·o art. 19. 'Como deleg-ado do povo., .eu :Callo desta 
tri-buna; não na tr·i-bu:na popul-ar. 

0 .SR. ANISIO DE ABREU - Perf.eita,mente. 
O ISu. VERGNE DE ABREU - Mas .quem é que figurou essa hy-

pothoese ? 
O 1Sn. ALCINDO GuANABARA - Figur.ei-a eu para demonstrar-

lhes sensiv·elmente o. absurdo que resulta do facto de se não consi-
derar·em suspõnsa.s ·S·Ob o sitio .as ga·rantias d·o art. 20. Porque si 
o deputado em tal hy.pothese não pód.e ser ·preso sem licença da 
Ca,mara, a medida. do estado do sitio está burlada nos pri•ncipaes 
dos seus .effe.itos . As casas dos representa.ntes da •nação podiam até 
ser o asylo dos rebeldes contra os quaes a a.utoridade se armou; e 
si póde, evidentem ente não subsistem taes garantias. 

0 SR. ALRER1'0 TORRES- Nós não EStamos figurand·O hypothese; 
estamos ap.plicando -a lei. 

0 1SR. ALCINDO GUANAR.A.RA ___, Nós não ·eStamos tal applica.ndo 
a lei ... 

O SR. ALBERTO ToRRES - Estamos pelo menos argumentando 
com a lei escripta. 

0 ISR ALCTNDO GUANABARA - . . . e a•hi ·é que está a diver-
ge.ncia. 
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•0 SR. ALBERTO TORRES - V. Ex. •explicou muito bem a divel'-
genc1a: •é do modo de ·entender a .constituição a •res·pei-to ·do as-
sumpto 

O iSit. ALoiNDo -GuANABARA - Nós •estamos .in.terpretant0 a lei, 
que est:á feita, segundo os casoll occurrentes, segundo o que nos 
conV!ém no momento. (ApoiladJos · e não apovaaos.) Dura verdade, 
mll!s v e·rdad·e. e devemos ·dizel~a. 

Ü .SR. ALBEUTO TORRES - !Não apoiad·o. 
0 .SR. V ALLADAR'ES -, Não .3JpOti.adü,. 
0 ISR. ALCINtDO GUANABARA (Cflirigi'i'l!diO•se ao Sr. VaH~aares) -

V. Ex. pód!e co.ntestar-<Ine por sua .p;arte, .qu.e sempre sustento·)l .o 
que .ora s ustenta: mas, sem de 11enhum modo querer offender aos 
)}l():nr~dos ·co.Uegas, muitos ·ha .que sustentaram doutrinas diame-
tralmente oppostas. 

O :SR. BELISARIO DE !SouzA - Com muito brilhantismo. 
0 .SR. RODOLPHO ARREU- E com muito calor. 
O •SR. ALBERTO ToRRIDS - Eu posso .ga,rMlür que tenho sus-

tentado sempre a mesma opiniãio. 
0 ISR. ALCINDO GUANABARA - E eu não ponho O menor em-

balJ"go ·á asseveração de V. Ex. até porque é a p.rimeira v-ez que 
tenho a for.tuna de .encontrar-me ·COin V. Ex. aqui. 

0 SR. ALBERTO TORRES - Mas V. Ex. sabe que já estJive aqui o 
a!Iln o pass.ad o . . . 

o SR. ALCINDO GuANABARA- Porém eu não estava . 
0 SR. ALBERTO TORRES . . . e .até OCCUI[)ando O logar deix~do 

por V. ·Ex., o que muito me honrou. 
0 SR. ALOINDO GUANABARA - 'Muito •obrigado a V. Ex. 
Mas v-oltemos ·á questão. Ou v;v . EEx. 3!!lmittem que a.s cha-

madas i.mmunid·ades do :3Jl't. 20, .que não são sinão g.a·rantias, .for-
maUdades ·processuaes, são suspen.sas par.a os depu-tados . .. 

O SR . ALBERTo ToRRES - Note V. Ex. que são formalidades 
processuaes no 'Caso de prisão .em flagrante, .por . crome ina,fiança-
vel; mas a!Iltes ha a prohibição da prisão. 

O Sn. VERGNE DE ARREU - Apoiado. E si o üeputado ·pudesse 
ser .pres·o, <l Poder IExecutivo pudi·a dissolv·er d e facto o Congresso, 
iinl[)ossibiHtal-o de .funcciona,r pela prisão da maitOT·ia dos seus 
membTO·S. 

ll 
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· b SR. ANISIO DE ARREU - ·E o Congresso twmbem podia aJnar-
chicll!mente acobertar os seus membr.os com a ines·ponsaibilidado;;, 
nã:o concedendo Hcença para que fossem processados. 

O SR. ARTHUR ToRRES - . E .pod-ia fazeLo perfeitament-e, por-
que representa a soberania naoional. 

0 ISR. ALCINDO GuANABARA - O['.a, e is a,hi pwr:a ond.e descam-
bam-os! O meu honr3ído coUega está fund·am~ntalmente etnganwdo: 
o Congress-o não é tal representante da sobe;r.ania naciona,l. 

O SR. ARTHUR TORRES - E', toda;s ·as vezes que se trata de um 
regimen republi·cano sério. 

O .SR. ALcrNDO GuANABARA - Equivoco, erro! Justamente por-
que ·estamos no regimen republicano, é que ·elle tnão r epresenta a 
soberania nacional. .Nos governos mo.narchi·cos, -sim, em ·que o 
r ei governa por direito divi-no, a assembléa declara.se ;rep·resen .. 

· tante da, sober-ania na,c~onal._ Mas .a,qui, não; nós somos como são 
tod-os .os poderes da tnação: méros delegatdos da soberania nacio-
nal, d-elegação .que r-ece~emos p.arcellada ... 

O SR. ALBERTO ToRRES - Agor;a V. Ex. está com a boa don .. 
tri-na. (Ha outro·s apartes.) 

·O SR. ALCINO GuANABARA - Nã:o oreia -o meu nobr-e ·collega 
-que a s-ober111nia nacionwl só resida 111qui. Este preconceito entra 
sobre o direito constitucional da Republioa por velooidatde ad·qui-
rida; mas ou -. lLa, de ser combaiUdü como ·erro .que ·é, ou ha ~le 

transform.wr o regi.men. 
•Mas não ·quero f111tigar po[' m::i.i-s tempo a attençã:o dos -illus-

, tr.es -coHegas -que <benevolamente faz.em o •s·aorif.icio de .ouvir-me 
em tão a,deantada hora ·da !lloite. (Não apoiados geraes.) 

O SR. HoLLA...'<DA. Lili1A - Est111m-os ouvin-do a V. Ex. com 
muLto prazer, tanto mruis qua,n<do se trata de uma doutrina .es. 
pecial pela primei·ra vez emittida. 

O SR. ALCINDO .GuANABARA - O nohre .deputa:do pelo R-io de 
Jan-ei1·o con·cedendo que o art. 20 dispunha uma fol"malidade prú-
..,es-sual no _·c&so da prisão -em f·l·agrante p·or crime •inafi.a'!lçavel, 
'lembrou ·que a,ntes -ell-e impunha •a pr.flhibiçã:o da ·pri-são. Ora,. -Sr. 
Presid-ente - e aqui respondo ao a.parte que me -a:ca;ba de dar o 
nonre deput3ído --pelo. Pará ' - não é a pri.melr:a vez que esm ques-
tão é af.fecta -á decisão d-a CamMa. Em 1892, a 10 d-e a:bril, si bel'\1 
·me lembro, houve n-o Rio d-e JaJllei r-o um começO d-e s ediçã:o. Não 
foi uma r-evolução, mas sem qu-estão era, uma sed-ição arma:da ..• 
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O .SR: FRANCisco GLIOERIO - E ness·e tempo o honr-ado d-ePU-
tado por Min-as nos deu mui·to boa so<va; nós .ge<memo.s ·ao peso da 
Y'er.gasta d'O Paiz. 

0 SR. RODOLPHO 'DE ABREU - Mas .a situação de hoje -é mui-to 
mais g-rave; não tem oomparação rulguma. 

IÜ .SR. !FRANCISCO GLICERIO - Nós est·amos em faJmilia e POT 
isso -é .que me P•e1'1lllitto .esta observação. 

0 SR. IRODOLPHO ABREU - E declaro a V. •Ex . . que não me a;r-
·reperudo. 

O ·SR. ALcrNDO <GuANABARA - A' ·fren•te ·desse movimento en-
-contravam-·se ·sema,d-oT·es .e deputados ... 

O SR. ALBERTO •ToRRES - Mas esses senadores e deputados, 
pr.esos á :frente de uma ·sediçãlo, como V. Ex. ·qualifica, coiD!Illet-
Uam Uagrante à:·eUcto ·de . crime ina:lliançaV'el. Porta!llto, nos ter-
mos da Constituição, .podiam ser .presos. 

!Ü SR. \ALCINDO GUANABARA - 0 poder pu-blico, 3JSSim atacado, 
reag-iu de ·prompto. •EHectuaram-se prisões, -éntr·e os presos acha-
ram-se senado·res ·e deputados. 

Como .o Con•gresso não ·estivesse e.m fun-cções, o Executivo d-e-
cretou o sitio; nu<vas prisões effectuar.am-se: :entre os p.l'esos cea-

_ con.tr.am-s~ deputados e senadores. Susipen.deu-se o sitio 72 horas 
depois; ef:f\ectuaram-se atnda ·prisões .e entre -os ipresos -achou-:;;e 

:ainda um .senadü•r. 
Estes d'actos vieram ao •conhecimento do CO!llgr.esso, detalhada 

minuciosamen•te, .a:companh,ados •de uma Hst·a nominal dos detidos 
e •des<berrad•os; •e o Congresso ·declarou que, assim pratkrundo, o 
chefe do Poder Ex-ecuti·vo nã:o •V•i'olara a Const<ituição, ant€6 r·egu-
lamm~nte ·a applicara, sem o que nãv teria, .podi-do approva;,r os 

.seus actos, como o fez. 

'Em oonsequencia, o ·estado :de sitio ·que a Camara reconheceu 
. existir ernqre nós -não é sinão •a lei marda.l, o :estrudo de sdtio de 
ori.gem franceza, acarretando a suspensão de toda,s as garantias 
consti.tucionaes -e ~ vi·rtude , ·do rqual ipassam á .autoridade mili-
trur tJodas as a;ttribuições .que nonmalmente cabem á civil pa<r·a 
g.ara;,ntia ;da ordem· e . l'epressão ··dos deUctos. Esta ·doutTina da 
Cain~r.a ... 

0 1SR. VERGNE DE ABREY - :Sl qu·er u.in d·esmentido á theoria 
que SU'.ltenta, d-irei ·que .estamos em estl!Jdo ·de sitio e OS <triQun:;es 
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Judidarios estão funccionando ·em .toda a sua plenitude, ex.cel)tó 
nos caJsos relativos â revolta. 

0 .SR. ALOINDO GUANABARA - "Mas é isso mesmo. •Em Pariz OS 
tribunaes •CO•ntinuam •a funcciOQlal' mo julgamento de rcrimes oom-
muns: sómente .aquelles que enten·dem ·com ·a o·rd·em public·a são 
affectos a tri bunaes militares: 

O SR. VERGNE DE ABREU - Os crimes correcciona,es continuam 
aff.ectos á autoridade .competente. 

O SR. ALCINDO GUANABARA - Fiz .esta restricgãJo para repres-
são dos delictos e gai'an.tia ·da ordem pulili-ca, qualquer que seja 
a catego1·i.a dos culpllldos. Isto está €lll todas as l e.i:s fr.wncezas, in-
clusiv.e ma, -ultima, •r•eformaJda segumdo .a ·espír-ito liberal d•os nobres 
deputados. 

Assim, a minha opinião ... 
0 •SR. IFRANCISCO ÜLICERIO - Não acceita pel•a Camara. 
0 SR. ALOINDO GUAN A TIARA - Mas suJfraglllda por V. Ex. 
O rSR. FRANCISCO GLIOER ro - O nobre deputado S'o.,be a histo-ria 

deiSse projec·to de. lei marcial da commi-ssão d·e justiga, recordo 1t 

observagão do •Sr. Julio de Mesquita. 
0 •SR. ALCINDO GUANABARA - Qlpimião, suff11ag.ada por V. Ex., 

d.e que dunmte o estado ·de sitio só vigor-a -a, forga miUtwr. 
Consta d•os ann.uaes ; não se pó d-e sup·primir á m ercê d•as ·con-

veniencias polít icas. 
Assim, poi.s, a minha opinião é que as g·aramUas consi.g'na·das 

no "art. 20 sã-o suspensa;s p:ua .o· d-e·putado, como para o d·eputado 
são .suspensas .a:s cons•ignadas no art. 72. Ficam evidentemen:e 
fóra de questão as immunidad·es do art. 19: a mani.festagão pelo 
voto ou pel·a palavra no €xercido d-o mandato. 

T.enho para mim que é isto o que rresulta da Oo·nstituigão. 
Nem ha necessidade de lei ·que lllOS venha dizer o que é o esta;do 
de s·iti.o quando a Constituigão já cl-aramente nol-o diz. Ha d•ous 
annos tentou-se . faz.er uma lei neste sentido: o proj ecto do Se-
nado alteravade.algummsorte a•n·atureza da medida, mas não ex-
clui.a as .gm·.anüas d.os de·putados do num€ro .das ·que fi.cavam sus-
pensas. 

Po·r essa ·ocoasião, o meu illustr.e ohe.f.e· e amig-o Sr. Glicerio, 
Presidente ·da Commisrsão de Just,iça, designou-me par.a redigk o 
Jlarecer .sobre .esse .prHY.iecto; e .S. Ex. ~on·co~dava e11tíio ·Co:mmigo 
.que •o estado de sitio é .equirv·a;l€nte â lei m•arci:al. 
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0 SR. FRANCISCO GLICERIO - Mas O nobre deputado está Je 
referindo a isso sem se lembrrur das dHficuld.ades em que ·nos en .. 
contrarrnos. 

O .Sr. Mesquita perg.untava si V. Ex. instituía tribunaes m i-
litares; dizia V. Ex . : Sim; mas, ·dizia o Sr. Mesquita: De todas 
a;s s·entenças dos .tribunaes federaes do paiz, ha r ecurso para o 
Sup.remo Tri·bunal ·F edera;l. .O que fica valendo o seu tribunal mi-
litar ·de-ante deste recurso da .Constituição estabelecido no artigo 
60? Foi esta a duvida .em que UlOs en·contrámos: ·o art. 60 ·esta-
belece r ecursos de decisões de todos Os trtbunaes federaes. De 
que vale, portanto, o tribunal militar de V . Ex.? 

O Sn. AlLCINDO 'GuANABARA - Essa é questão differente . 
Sr. P·residente, a hora vai m uito adeantada e ·sem a,buso de minha 
parte não poderei concluir as observa.ções que ainda tenho 
a fa.z·er. Si V. Ex. me garante a ·palavr·a na sessão de ama-

' nhã, i·nterromper ei aqui as minhas observações. 
o Sit. PJmSmENTE - V. Ex. póde ficar ·co.m a •palavra ·para a 

sessão de a,mrunhã. 
0 .Sn. ALClKIIO GUANABAHA - Agradeço muito a V. Ex . 
o SR. PRESIDENTE - Na sessão de wmanhã V. Ex . poderá 

continuar o seu discurso. 
Fica a disc11ssão adiada .pela hora . 
O •SR. PRESIDENTE designa lpara a;manhã, d•omingo 1 de 

jul•ho a continuação da 3• discussão do p i'ojecto n. 7 A, relativo ~o 
estado d e s·itio. 

Lev-anta-se a sessão ás 10 h·oras e 50 minutos. 





SESSÃO DIE 1 DE JULHO 

O SIR. ·ED'UA.JRJDO 'RAlMOS - Sr. Presidente, venho 'á tribuna, Reclam11ção 
des])ertado pela ·O·bsequi.osidade d•e um amigo, pedir a V. !Ex. qu·e do sr. Eduardo 
mande pr-oceder a uma reotifioação daquiHo que f.oi publicado uo 
Dia?'ia ào OongTesso -de hoje, no logar •onde v-ejo o meu nome sub-
scripto .em uma emenda ao proje'Cto que s e disc:ute -e em sentido ab-
solutamente :antagonko a este pr.o.jecto. 

Não sei si nesta rCamara 1ha algum dos meus ·dignos collegas 
que te11ha as mesmas in1iciae8 .que .eu - E. 'Ramos. 

0 ISR. FRANCISCO GLICERIO - iFoi talvez ·engano; dev.e ser O 
Sr. Mari.a:no Ramos ou o 1Sr. Gonçalv.es !Ramos. 

O Sn. EDUARDO RAJ\iOS - Attri.buo ·a um ·erro de imprensa. 
Sei que temlh·o direito -de ·rectificar ~d,êas que tiv.esse ·emittido; 

mas 24 horas era muito pouco par a mim para ser incoherente. 
1P.eço pois a V. Ex. se dign•e d·e ·mandar fazer esta correcção nos 

annaes. 
O SIR. P.RElSIDENTE - A reclamação do nabr.e d·eputado será 

attendida e a sua rectifi.cação publicada no DiaT·io ào Oong?'esso. 
~ealmente ·entre a;s •assignaturas da emim-da a que ·se refere o 

no1bre deputado não .figura <i seu .nome e sim o do 1Sr. Gonçalves 
Ramos.IS.a:hiu o nome do nobre deputado., mas só po.r -erro typogra-
p•hioo . 

Rawos 

O .S>R. A':LIC'IND.O GUAIN.AiB:AIRA declara, •em primeiro logar, ·que 3.a diecuss1lo 
o p.rojecto co·ntem uma medida que dev·e ·ser reso.lvida ·immed~ata- do projecto 7 
mente - o .estado de sitio. Votou, P·O·riém, contra a inclusão -do art. 19 
no project;o, por qllE) fl,S me-diga~ nel1~ çompr·eheg·çligas · f?ão çlE) ta\ 
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natureza, que não podem ser suspensas, e ooJ.ltra o art. 20 por ser 
uma simples for.malidilde processual. 

P.a:ssand-o. a outra ordem de idéas, diz o orador .que, na Hollan-
dà, os r epresentanbes ·da nação são r-esponsaveis pelas -i.njurias {!Ue 

não tiverem r -elação com o debate, pod-en·do -ser processad-os. A Consti" 
tbição allemã diz que as immunidades dos -depubados só se Telacio-
nam com as palavras pro,fel'idas no r-ecinto. Ainda no anno passado, 
estando o .Ql:a:dor em Pariz, tev.e ocoasiàJo de veTificar o valor que 
rá teem as immunidades: IPor occa:sião -da manifestação po-pular de 
1 de .maio, um deputado fallou a:o pov-o dos degráos da -estatua da 
Republka; ·em um ·dado momento, entend-eu um ag.ente de segu-
rança que elle estava d.nfr-ingindo ce•rto edital, ao que a llegou o 
deputado est-ar -eX!ercendo um direito·. F-oi-lhe, porém, dada ordem 
d e ·pri-são-, e apezar das suas reclamações, m-oi5trando -o seu -distin-
ctivo d·e r epr-esentante da :nação, ·foi l-evado á prisão, sendo bastante 
esbo-rdoado. 

No -d-ia .s·egu-inte, !foi -esse r-epr-esentante á sessão :e interpellou • ao presidenbe do conselho, -o qual d·ecl:ar.ou que a autoridade não 
podia ser diminuída -por quem quer .que fosse. A Camara apoiou 
esse p-r-ocedimento do chefe do gabinete, votando-lhe uma moção de 
confiança. No Braz-i!, po,r ém, ·:telizm-ente, -de-clara o. -o-rador, as immu-
nidades do art. 19 não fo-ram violadas, apezar de terem sido feitos 
no Congresso -os mais vio-lentos discursos. As immuntdades, porém, 
do art. -20 já foram discut-idas, sem protesto sensive-1 -da Camara. 

Um ·d-eputado, t endo publi.cad·o -o manif,estG do ohefe da rev<Olta 
na:val, -na qualidad·e de r ed-actor d-e um jor.nal, foi p-r-e·so. O Sr. Be-
larmino de Mendonça, então Z:eGJàe·r da -o-ppo•sição, quiz .estabel-ecer 
a doutrina d e que .tod·as as immunidades a;compan-ham os deputados, 
mesmo no -interr-egno co•nstitudo-nal, ap-r.es•entan·do nesse sentido ·uma 
moçã-o, que não ;foi acceita. (Ap'art!es.) 

Como o illus-tre J,e:flferson, pensa que -o.s r•epres·entante-s da na-
ção não ae -devem oo.nocar -acima da lei commum. A immunida;de do 
art. 19 lê ociosa, -po-rque é um direito immanente á ,funcção. A immu-
nidade, poré m, do art. 20 é uma for-malid!llde -proces-sua;l,· que póde 
ser -suspensa. 

Antes, porém, de :dis·cutir esse artig-o, é ,pr•eciso saJbe-r-s·e, diz o 
orad-a.r, o .que é .estado -de siti-o; na sua opinião, :este é a l-ei marcial. 
Quem .estudar ·as -origens d•essa instituição, ve·rá que o -estado· de 
sit·iu é uma .proviqençia çri~i·:p.1\.riÇL ·Qa le~tsla~tão franceza, A pri-



meira medtda, estabelecida .a ·este r-es·pei:to, ·foi o d-ecreto d·e 8-dé ju-
lho de 1791, sE•ndo .ahi.defi.nido •como estMJ..o d·e guerrá; .a Constitui-
ção ·de -22 ·de FrimaiJre do anno go cara:cterisou.o ·como suspensão da 
Constituição; a .l-egisl-ação f.ranceza de 1849 não repudiou esses ·prin-
cipies ; antes, pelo contrario, -r.egulamentou-.o:a. Na Austria e na 
Russia, .a sitio importa a annullação da :autoridade civil na autori-
dad·e mi1i·tar. 

Na Amerlca, po·riérn, a situação. •ê div-ersa; a Constituição dos 
Estad-os Unid·Os não pód·e dar ma,rgem ás mesmas interp.el!ações, _ po-r. 
quanto nem c.ogi.tou d·o testado de slti'o, •suspend·endo sómente o 
h.abJewsnaorpws; Blackstone diz, p6rém, .qlJ!e ·essa suspensão ·de haoecu-
oorpus -suspende tudo -o mais. !Na .gu·eua ·civil da seccessão, á mer-cê 
da sus.p,ensãio d·O hab•eas-corpus, prender.am-se ·deputados, instauran-
do-se ·tribunaes militár.es. 

A Constit uição do Brazil no tempo do ·imper·io tambem . não 
faUav.a ·de sitil), mas sim de urna susp,ensão t emp·oraria de algumas 
g.ar.antias constituci•onaes; á sombra d·ella, po!'érn, d.ecr.etararn-•se le·ls 
ex;cepcionaes, como. a lei de 118,51 .e ·O decreto de 1838. A definição do 
n•o•s•so sitil) actual .está exarada no 'art. 80 da Consti.tuição, diz·endo 
que ·ao · Congresso compete declarai-o e na ·ausencia delle ao ';podei' 
·Executiv-o, n•os cas.os de. co•mmo•ção i-ntestina qu d'e guerra estran-
g-eira; :ê a suspensão d·as gar.aJntias .constitudonaes, que são as me-
didas tomadas para proteger a Ji.berdade d·o:s d _dadãos .cont:rn. os abu-
sos do -poder publico .. 1EstaJS .gar.antiaJS :estão instituidas, diz o orador, 
no arügo da Constituição em que s-e decliTharn os direitos dos cida-
dãoa, e ent re estes .estão comjJTeihend-idos os di-reitos dos cidadãos 
investi-dos do mandato popular, -os quaes t eern ()· di·r eito de não ser 
presos .sinãio .em determinadas circumstancias. Na sua opinião, os 
direitos do art. 20 são igua,es ao•s . do art. 72. 'Dev•e faz·er notar que 
o relator da Commi·ssão de Legislação e Justiça confessou que as 
i:mmunidades ·estão .co:mprehendi.da,s no sitio·, •não podendo -d·ellas 
sahir sinão por a,cto on-c~vo e expresso d·o Cof!l.gresso. (ApUiTtes.) 

O Gongres·so, na opinião do illustre relator, póde d·eclarar quan-
do d·evem •ser cômpr.ehen·didas no sitio as imiJllunidades parlamen-
tares. ü Q•rador, po·r.ém, nãio concorda com ,essa aJSS'erção, .poTque não 
ad.rnitte a poss•i,biHda.d·e da su-s.P.ensão dessas imrnunida-des. E' a 
razão por que nega o seu Y.O'to a;o art. lo ·do .projectú. 

Nega o s,eu voto :ao .aJrt. 2°, .porque este ·ê inconstituci-onal, não 
:;~aben.d'O -em que artigo da Ço~·stit\l~Ção !?e t\lndou o autor d-o pr-o-
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j·ecto. ·I>etermi'I!Ja esse aJrtigo que ré .. -facultad~ a,o Poder E:lCecutiVIo 'o 
praz·o necessari<o para a apres:entação· dos dO<eum:entos. Impõe; por-
tanto, lesse arrü~ que o Executivo Felate, motiva,ndo-as, as medidas 
l1e excepção to'II13:das duro.nte o sitio·. Or.~ decl-ara o orador, não •ha 
cousa alguma .que autorrise esse artigo. 

Qua,es -os mot·ivos, então, perrgu:nta o orador, que l•ev-araiíl -os 
autores -do proj-ecto a i·nfringir os preceitos co·nstitudon.aJes? E' por-
que a situa6ãio é -grave, lê 1l'O•rqu.e os signatar~o·s d-o ·Plfoj•ecto reco•nhe-
cem, .impUcita;ment-e, .que os motivos são -de muita relevancia-

Na sua opiniãio, o Pod·er Ex·ecutiv·o não é ohriga:do a esse d·ever, 
mas, ainda quando fosse, a politica, na phrase do illustre deputa{[o 

O SR. ERI<OO COELHO ( *) ----<Fundamen tatnd•o a sua emenda ao 
parecer -da Commissãio d·e Oonstitu~ção e Justiça, .começou a o-ração, 
eccen1ua,ndo que a mensag<em d•o Pr-esidente da Republica dizia 
estar ·extincta a gu:enro. civil, ao ]}atSSO que a Commissão da Camara 
p.r<rpunha se !pror.ogas,se a m edida ·extrema 1de srulvação publi.ca., 
denOilllinada estado d.~ simo, a'flim .de se apur.ar a cri·minaJi.d-a:d·e dos 
indiv:ioduos imp'lica,dos na revolta da :m:arin•ha éLe guem.a. O orador, 
ooh·erente -com a d.outrina :que ·da ·tribuna expendera a r-espeito d~ 
co=oçiÍJo -i.ntestina de ·Abril d•e 189:2, ·entende :que durante o estxuJo 
-riJO sitio, os actos .de pr-ev·enção •ou de rr-epr-essão, ar-denados pelo 
P-od·er Ex;ecu.tiv-o, escapam ao ex~e da Justiça Flederal, até que 
·enoepl)ada essa -quadra de sus·pens ão das ·g<arantias indivi-dmies, 
de brasileiros e es·tr!llngeiros -no p.aiz, só •entãJo ;se deve p.roceder 
judi.ciar.i:amente contra os swspei•tos d·e cri·mina;Ji.dade. Deciana o 
{leput!lido flUI!ll<inense que vota pela ·pmr.og:açãJo do .~si}(JJ(/)o de Sitio, 
não para apurar a criminali-dade doOs in·dividuos acaso cumplices 
da .r-ebell1ão da marinha de gu~ra, mas sim po:rque, ao oontra:r.Io 
-do que .affi=a ·em mensagem o :Presi-dente d:a Re:publka, o orado;r 
vê que a gue.r.r.a. 'Civ.H ainda nãio se acha ·exUncta . 

.Mu:rmura-se que na <Camara ·dos Depu;tado.s ·est·á o fóco da 
reibellião contra o 'go;yer.no ·d·o bnaovo iFII.orriano Peix;o·to, gru-po da 
minria a1~do·rosa •em •opp.osição; rrnotiv·o porque a maioria gover-
Dl3JIIlental tendona p:rmogatr ·o esf!wdo dle si'tio, na v-ig·enda do 
-qual se fur:mará a culPa dos DeputaJd•os connivenotes na gu·erra 
civil. 

( *) Re.sumQ ex•tTaJido <das foliha;S d<t épo,c.a, opo.r não cop~tar r~ os 
jt 1t 'IWÇ§ o Q.j•S'Ç\lll"SÇJ qQ· o•r<lld~r , 
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:0 oràd.or, ' porém, vota -· :pela prorogação do estaJà0 àe sit.io·, 
comprehendend·o no numer.o ·da~ garant'Í:as com>tituci-onaes, · sus-
·dades -do .artigo 20, de s-o-rte ·que Deputados •Sinã:o Senadores, seja.rin 
•<tetLdos ou deporta;d-os, si a sua liberdad·e, onde quer que se ·ac:hem 
no paiz, 1iôr perigos·a •a •ordem publica, a juizo d-o. Poder Executivo, 
iJl,o prev·enir .ou reprimi•r a commoção i•n•testina. 

Torna .a diz:er o -depu,ta;d·o .fluminense, em 1894, •como fizerá 
pensas ·em v-irtud-e dessa med-id·a de sa;lvação 'PUbli-ca, as immuni-
em 18912, que. as immunidad-es do a:rtig.o 20, não p•vevalecem du-
;tlan·te o .estaclo •àe siti'o, quanruo oo .gara:ntia;s indivi-duaes do ar-
ti:go 12 são s·uspensas a bem éLa ·o11dem publica. 

•A inV'i-olabHi-dade d-o •Senador, -as.sim como do Deputado, _ poT 
actos e 'Palavpa;s no •exercido. do mand.ato ao Congresso; disHn-
gue-se da i•mmunida;d-e, :afi'm ·de não •ser processa;do por crime, 
qualquer o representante, sem •prévio consentimen-to do 1Sena;do, 
s1enão .da Camar.a, •confol'me -o T·amo d-o Congresso onld·e se acha 
o incul'paJdo. Uma cous.a .é a .i·nvi•o1abHi-da;de, art. 19 da Consti-
tuição, ·outra é a immunidrude, art. 20 do •meSIID•O •estatuto federal. 

A distincção ·Consütuóonal resolve rtoda;s as duvidas sobre a 
questão vertoote. 

O Deputado, senão ·o •Senador, tean liberdade ·de e:lépr-imir seu 
'Pensamento ·e de v·otar ·cO'mo •entender, proJJmg.ando as resoluções 
do 1Poder Execu,tivo, talvez concol'1ren·do a punil•o, IYOr crime de 
:responsabiUdJad·e; ma;s, ofôra da sua ·cadeira •O iSenailor ou o Depu-
lta;do, jtá não é inviolavel por :a;ctos ·e palavra;s, embo~·.a oom ref.e-
'l'enci.a •a sua ·a;ttitud·e no Se:nad.o, -um, na tC.a;mar,a .outro. 

Ass•i.m, si o Deputa;do subir ao chaJia;riz da praça pub>Uca e 
d'al:Jii -incitar os .seus concida;dãos a deporem o -Presid-ente da iRe-
publi-ca, •es-teja .ou nãJo incurso em :crime d-e cons:pi:ra;ção, isto é, 
dada .a cumplicid!ac1e d-e ma-is •de vinte pessôa;s, •a policia d:ev·e 
•constrangei-o a callar, •e ·o 'D8'Ptvtado· não pód•e se :prevalecer da 
inviolabilidade do mandato 'P'ara pregar a T·ebell<ião, nUJma qua;dra 
.ano:rmal .d:e guerra civil, -como na ·aotualidade se ferifiéa, quand-o 
a. censuna ·pód,e pezar sohre .o j:Qr.nailismo, quando o domicilio d-o 
·d -dadão pôde S'er vare•j.ado, quando o segredo da •co~r·esp-õndenci-a 

'llOS'tflll pôde ser vi:Olado, quando o 'tel-egr.a:pho pôde .não s•er fran-
·queado •qU'ando· bra;sileirOJS .e. ·estrang-eir-os '!'esidembes, não podean 
-se · m-ov-er ·no paiz, sem p,assa:ponte, quando- ·não po·d!m S'llihi:r ou 
e:ntrar o tberritoúo nacilonal as pes-sorus levando ou ·tnaz-end.o S'BU/S 

:Pep:fl (l.e •!ort)l·11-a; sm :;nnnma, não -~ quando as garanti•a;s indl-
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viduaes se acha;m suspensas oem virtude do eiJ!taao ae Sitio, que o 
'Senador ou o (Deputado, cujos. mandatos são de paz, o po.dem se 
prevalecer das i·m:mu:ni·d.ad·es crepresentativas para atear .a gueiTa. 
<:!vil. 

Sim, o Deputado . i-nsur-recto al3sim •como o soldado ·que abusa 
das armas contm a ord•em putblica é mais c-r.iminoso que o cidadão 
que se av-entura na -s•edição a mão- armad·a. Declara, ao sustentar 
a •bôa ·dou-tr'ina, ·ios:to é, de, que as immunidadEIS do .art. 20 não· 
vi•nguem durante o Es•tado de Sitio, •acha-se •O· orador ·p-ersuadi-do de 
não ·hav-er n.a Camara :r-ep.r-esenrtantes -que -em gTupo •Sahiam deste 
l!'ecin:to, -para tDamar as -claras ou ·!1\'S o-ocultas contra a o-rdem 
publica em detrimento ·das !instituições Tepublicnas; razão po-rque, 
em.tend-e que to-dos nós, Dtt>utados_, -dev-emos dar de barato as im-
-munidad-~s do art. 20, affm -de provarmos ao povo -que n esta quad-ro, 
de co-mmoção intestina, não nos arreceiamos d•e ser apanhad-os 
em flagrante de insur-reição a mão armada; -e ainda men-os con-
jecturas, •que o bravo -maDechal iFloTian-o Peixoto •esteja na i·ncon-
fess:avel int-enção ·de, a pre-texto qualquer, prender •Senadores -e 
De~putados, -não pelo cr.i-moe de comparticipação llla revolta da :ma-
~rin-ha de .gur-ra, mas po-r aotos e -paltav-rs de man.datarios do povo, 
nestaa casa ou na o.utra do CongràSso, no crilticar-em <as medi-das 
de 'Nlpressão que o Poder Executivo tem -effectuado. 

Si a immunidade do am. 20 é tão r-espEJitavel como a inviolrubili-
da;de do a;rt. 19, -a;h! Srs- Dputados, sejamos logicos, r eclamemos 
tambem p·elas nossaJS gara.ntias i-ndi-viduaes -qn-e por effeito do 
Estado .de si-tio, .s;e achrum suspen-sas. 

IPo-r exemplo, nenhum Deputado ou S enador pôde s-e ausentar 
-desta Crupit<al, onde o Congresso Nacional está ·]kuncciolllando, 
s-anão com licença do Pod-er tExecll'bivo, pr outras -palav.ras, nós, 
Deputados e ISenad?res nos achamos cornstran.gidos n-a nossa li:be-r-
dade de locomoção- -e t •emos a -capital da Rep-ublica po-r menséligem. 

O :liaoto é que Dep-uta;dos não protestam nem os !Sena;do-r-es 
tão pouoo, contra -essa medida policial que importa •em cerceamento 
da lllibe:r-dade d locomoção d-entro do paiz. 
Sluspensão -dess-a garantia i-nd.iv.idué!il -em tempo d-e paz, indo runs 
e outro-s solicita,Dem passa;porte, antes de s-e ausenta;rem .desta 
ci-d.ade ond-e •O Congresso N-é!icional -es-tá funccionando. 

tSejam logicos, IS-rs. (Deputados, qU-e não rubr-em mã,o das ·im-
munid.ad·es .do am. 20, declarem -que a Hbetrdad-e ·de s ausentarem 
desta ciod•ade, emq~a!lto o Çong-r-essq Nactop,.al ~stá, f~n,çciol;).aiJ.(\O, ~ 
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g-aràntia consti-tuciona-l que durante o Estado d·e Sitio, seja asser 
g>urada aos Deputados e IS,enaCLo'l'es, sóme1nte ;p,ara o fim de não 
compar·ecerdm ás s·essões d-o Snado ·eo·u da Ca.m·ara, justamente 
o contrario da douüina de direito pu:bHco, conforme a immuni-
dade do art. 20, para .que o ·Senador ou Dep)ltado não seja ar.redado 
da ca,sa do Mongr-esso, na qui des-em>penh'a o mandato .po,pular. 

1 ~ lilJ<erdad!e d e 1reunião na :praça 1J·UbUca, .em t€!Ill'po de paz, 
comtan.to que os cidadãos não tragann -aMll!as, é .uma das garantias 
eonsHtucio•naes que em quadra de1 com.moção iJn.test1na· •é suspensa, 
da mesma sorte .que du·l'ante .o -esta;do de .guer-ra, em se tratando 
de evitar anal maJi.o.r. P·o-is imagine-se que grupos de Deputados ou 
de ·Snadore·s, a p•rebest.o de que> são i·n.violavei.s da tribuna d•a sua 
.oasa do Congre!1s.o, -e!lJtendem que pod~ se re1un,i.r na praça pu-
blica concitando o po·vo a r eoeUião. 

'Pergunto si as im.munidads -do 1S-en.ador ou do Deputado 
iruhihean a policia .d·e dispe·rsar a pa;taJS de cavall.o representanbes 
do povo dos grup~s sidiciosos; ou st dev-em. .s·er compellidos d·a 
p.raça p-ub1ica a i·vem uns ao •Senado e outro'> a. Camro.ra desem-
'!.l2nharem o !llandato -de pz; sim ou não'? 

Passando a a;rgumentar contr o -adiamento do·s trabalhos do 
Cong.resso Nacto-nal, ~:;.to é, em prejuízo ·da sessão annua da l!eg.is· 
latura, o Erico Coe1lho diz não haver motivo político just ificativo 
da resolução de que se. cogita; P·o•i·s, em vez de pr-es.Ugiar o go-
v-erno do inclito Florano ·P eixoto p-riva o da callaboração patriü-
tica da maioria governamental da Camara, assim eo·mo ·do Se• 
n:a;do, a .qui :não tem negado· ao P·oder E:xcecutiv.o o •S'eu apoio 
moral e T·ecursalS pecuniarios, af.im de deJemder a Republica da 

·insurr-eição promovida pela mari-n.ha de guer-ra. ObjeotaT-LSe~'h!a 

ao .ol-ad·or, que si o Podei!', Ex·e.cutivo não tiv·esse, neste momento 
1)olitico, o apo1o efficaz da maiovi•a r 'epublicana, não seria .caso 
da CaJmar.a dos Deputd•os tomar a inictativa do adiamento do.s 
trrubalhos do Co·ng-r·esso NacinaJ, mas ao contrari-o .deveria p~··o· 

s•eguir ·a s.essãJo annua da leg-islatura, fkando De1putadop., e Se-
nadores tambem, no p·ro:posito d-e cohibrem o Presidente da Re-
pul:J.lica EID1 aotos acaso exorbitants da)'> attri.buições, que o 3Jl't. 80 
lhe confere .emqua11·to o est(J).dO à\e siltio vdg-or.a. 

)Entretanto o deputado flu-minens-e aventando ·essa o:bj.ecção, 
resp'onde que -as ex•]l'l'eEjS.ões da Co-ns·ti-tu•ição da •Republica, sãJo 
frisantes de ·qu·e dur.a·nte o- I?!Sif;aàJo de Sitio, :sm .embargo d-o C'o.n.· 
gr.ss<> Nacional se achar p-11cs:ente, e1m seiSsà;o legisol3Jtiv.a ordi·nM'ia 
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.óu -extraordin:l!ni·a, as medid-as ~:rev·entivas e ~repr.ess.ivas d.a cOii'li-
_moção intes·t:Jina, são da alçada ·epcchljsd·va .do Podr E:x,ecutiv-o, ·pelo 
abuso do quaJ e, só depois ·d-e cessado o estado de sitio,, é !respo.n-

.s-avel o P-reJ~id·ente da Relpubli-ca a seus ag-entes suba1ternos; rv:isrto 
que rto.d·as •ess:l!s medidas d·e ex<lepçã,o o Oong.r.esso !Nacional eoca.-
min:l!rã •em occasiã.o opportuna. 

P:l!ra tutelar .o f'oder EJOOcutJivo Jlia vigencia do lejstd'o· d!e siti;o, 
a Pl'E'jSença -do Congresso Nacional seria •impertin-ente e •cydio.sa, 

,P:l!ra prel:!tigi·ar moralmente ·e 'P·l'iOVrer .de r:ecurso8 p.ec)lniaJTios o 
P.I1esid•ente -da Re·publ:ica no -exrt:Jinguir -a .rguel'll'a ·civil, -a ·pr.e~·ença 

do Congrresso Nacional .será .alva .d:e ~-:l!tri·oUsilllo• · em deliesa dlJ\S 
irnstituiçõe(s constitucionaes. 

O S'R. IP.RESID-ENT-E - A emenda do nobre deputado pelo Rio 
d.e J.an•eiro não póde se-r acceita ·pela Mesa, porque não tem relação 
irnmediata oom o rprojecto. 

O SR. •ElRICO COELHO (p ela orãe·m) diz que restava prevenido 
-dessa r-ecusa, rpor.quanto, em co.nsulta que fizera a S. Ex., ouvira 
-essa mes!llJ3. opinião, ora .emittida, m.as pondera que, si o art. 1 • das 
suas remendas não tem relação oo!ffi a materia do projecto, taiP."Jem 
não o tem a limitação imposta .ao -pr·ojecto pelo no.bre -deputado 
pelo DistT-icto F-ederal, que, •entretanto, foi acce!ta p·ela Mesa .e sub-
mettida a discussão. 

Demais, fazen-do-rse obr.a sobre .a Men.sa,gem, •nã.o .a;pproyan-do o 
·orador o re.st.abel•ecimento da l·ei de 1851, entend•eu deve r .fazeT essa 
' limitação que, si não tem connex.idade .com o ~rojecto, tambem :não a 
tem a limitação estabelecida .pelo projecto que, entreta,nto,, foi ac-
ceito. 

O .SR. PRESIDENTE - O -qu-e está -em discu-ssão .não é a M-ensagem. 
m-a;s .sim .a p·roroogação ·do estad-o. de siti-o. 

0 .SR. ERICO 'COELHO - Mas pOSS'O man.dar .emen-da ? 
0 .SR. PRESXDENTE - rPó'd•e· 
o .Sn. ERICO CoELHO - IEntã.o', ma.ndo uma emenda, Teservando-

me pa,r.a .a;manhã apresentar o .substJi.tutivo,. 
•São lidas, -apo.i.ad.as •e po•stas ·conjunctamente em .di-scussã.o as 

·s-eguintes emendas: 
A Camara -dos IDepufa,dos .resolv.e: 
Art. 1.• Fica d eclarndo o •esta,do de sitio no. D.istricto Fe-deral, 

-comarca ·de Nitherohy e Estados de S. Paulo, Paraná, Santa Ca-
-thar·ina e -Rio Grande do !Sul, at<é 31 -de julho do oorr.ante anno. 



Paragrapho unico. As garantias do a.rt. 20 d-a Co•nstituição Fe-
derwl ·estão .compr-ehendidas n'o numero -daquellas que os cidadãos 
inculpados .na ·co.m·moção intestin-a, ou simplesmente suspeitos, 
per-dem .temporariamente ·a hem da salvaçã-o publica. 

•Sala -das sessões, 1 de julh-o ·de 1•894. - Erico CoelhO. 
Suppr.ima-se ao art. 1° a:s pallav.ras: - com as limitações d-os 

aTts. 19 e 20 da Constituição . 
.Sala das sessões, 1 d·e julho d·e 1·894. - Mar.tins Juruvor. 

Aloindo G1JJ.(LnaJINtra. - Gonçalves Ramos. - AniStio dJe Ab1·eu. 
RodOlpho Abreu. 

Ninguem mais pedind·o a palav•ra; € encerrada a discussão .e Encerramento 
adiada à votação, visto j:á ter dado a \hora. da discussão 
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São- successi>Vamente posta,s .:i' v·otos e ·' rej•e1Úd·ás·· as emendás ) Rejeiç~o- das ., 
oH~recidas ··na·· sessãó ·de · h:on'lcem"' pelo .Sr: ·Eri•óo~· Coel h'o,' Martin·s'· emend1.1s. 
J un ior e ou t ros ao·- art~ ' 1" d•o prdj-écto· .n·: 7;· -déste an·no, r ·elittivo 
::1!0 •estad-o de·-sitio-' 

·Em · segui dá é posto a votos e ap1J-l'O:Vado em 3" discussão o ApproYaçtio do 
seguin te projedo: projecto 7 

Pro,.oga etté 3-1 ele jnlho elo cor•rente· mmo O· estado ele· sitio ' pm·a o 
Distr·icto F eele-ral, comarca d;e- N~theToY e Estiados de S, Paulo, 
Pa.ntná, Sem·tn Ca.t.hetr·iru:t · e •Rio •Gr·arule do · Su~, com as limitações · 
elos a.r,ts. 1'9 e •20 ela Cor!>Stitrtição; e fa!CII.tlta ao Poder· .I!Ja:ecrttivo o , 
1JTa.zo n ooessar·io anwa a>p·te8er~t-ação · c&J,s ir•fonnaçôes e · d•o ortrnm~tos 
r·ela.tivos ao § 3·0 ew ar·t. 80 clet .aons-titu.ição 

O Congresso Nacional r.esolv-e: 
Art. 1.0 ·Fica prorogado, até 31 ele julho elo corrente anuo, o 

EStado d·e sitio para o Districto F·ederal, comarca de Nit•heroy -e 
Est ados de ,s . . Paulo, Para.ná, San·ta Oathar.ina .e Ri1o G1•ande do 
Sul , ·com as limitações dos a,rts. 19 e 20 -da Constituição. 

Art . . 2.0 E' .fa.cultado ao iPod-er Executivo o ],)razo necessar io 
para apresentaçã!o das i-nformações 'e documentQs relativos ao § 3° 

~. do art. 80 da Constituição; revogadas as d.isposlções em con. 
tra.r io , 12 
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O .SH. PRESioDENTE - O projecto va.e ser J'emettido á com-
missão de J'edacção. 

O S·R . A-RTHUR RIOS (pela ordem) - Sr. Presidente, achan-
d·o-s e sobre a mesa a redacção do projecto n. 7, ·aRimo-me a re-
qu ere-r tlrg·e.ncia pa.ra que ella s•eja c;liscutid-a e votada imm.edia-
tamelite. 

Consultada, a Camara concede a urgen cia pedida pelo Sr. Ar-
thur Rio:S. 

·Consu~tada i•gualmente s.i a m.ateria da ungencia é tal que 
deva interromper a ordem d-o dia, a Carnara decide pela aff:irmr~c 
ti v a. 

Em seguida é sem debate approvad a a seguinte -redacção : 
O Congresso Naci-onal .r esolve : 

Art. 1.0 São declarados e m -est·a·do de sitio, até 31 de julho do 
corrente a:nno, -o Distdcto Fede·ral , comarca de Nit·heroy e ·Estados 
de _,s. l;'.aulo, P.a:t;aná, Santa 'Catharina e Rio Grande !')o .Sul, com 
as limitações dos arts. 19 e 20 da Constituição. · 

Art. 2." •E' facultado a-o Poder Executivo o prazo •necessario 
para apresentação das , informações e documentos relativc·s ao § 3° 
do art . 80 da Constituição. 

•Sal•a das oommissões, .2 ele juJob:o de 1894. - Pa1·anhos · Mow 
ten egro. - H ennenegilclo de Morraes. 1~. Lima. DuaTte. 

O projecto é envi·ftd il ao Senado. 



NOTA 

REVOLTA DE 6 DE SETEJ\IBRO 

Pnoposição n. 1 (àa Carnara) 

Em 3 de julho é lido no expediente o proi ecto n . 1 (da Camara). 
Em 6 é publicado o parecer. E m 7 entra em 2• discu ssão. Oram os 
Srs . Q. Bocayuva, Leopoldo de Bulhões, R a miro Barcellos, Virgílio 
Damasio , Em 9 oram os Srs . Virgílio Damasio, Campos Salles . Em 
10 oram os Srs. Leite e Oiticl.ca, Francisco Machado, Leopoldo de 
Bulhões. E' encerrada a 2• disc. e · approvllida a proposição. Em 11 

oram os Srs. L eite e Oiticica e Q. Bocayuva . E' encerrada a dis-
cussão e appr ovado o p1rojecto e emendas . Em 16 é approvada a re-
dacção das emendas. 
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SENADO FEDERAL 

SESSÃO DE 3 DE JULHC 

.Officio do 1° secretario da Ga:m.ara dos Deputados, datado de Expediente 
2 do corrente, remetten•do a seguinte ·propO'Siição -n. 1: 

O GO'IlgDesso Nacicma~ resolve: 

Art. 1.0 São declarados em estado .de Gitio, até 31 de julho do 
corrente anno, {) Districto Federal, a comarca ·de Nitheroy e o·s 
Estad<Js de .S. Pa'lllo, ·Paraná, •Santa Catharina e Rio Grande do 
Sul; com as limitações dos artigos 1,9 e 20 da Constituição. 

Art. 2.0 E' facultado ao Pod·er 'Ex-ecutivo o prazo n ecessario 
para apresentação das informações ·e docum-entos relativos ao § 3°, 
d'O rur·t. .80 da Consti·tuição. 

•Camara dos 'Deputados, 2 de julho -de 1894. - Dr. Francisco 
da Ass-is Rosa e Silva, presid-ente. - Tlllomaz Delfino ào·s Santos, 
1" secretario. - JOão Coelho Lisboa, 2° secretario. - A' Gommis-
são de Co-nstituição, -P·oderes e Diplcmacia. 
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SESSÃO DE 6 DE JULHO 
.-J --

Na mensagem ·de 25 de J-unho ultimo, o Poder Executivo coll- Parecer da 
firma a, boa -nova que já ·havia communicado ao Corpo L egislativo : Commissão de 
'·Pela exposição q ue tive ensejo de fazer na m ensagem que vos ãi- Constituição 
rigi ao iniciar-des os trabalhos da presetnte legiGlatura. conhecei~ 

os traços ger.a.es dos a.n te.ced·Etntes e da, irrupção da revolta de G 
de Set embro do an·no proxim.o findo e da grave ·commoção inter.1a 
que agitou o paiz e foi suffocada, a 13 de Março ultimo, no seu r e. _ 
dueto mais consi-derav·el , perdurando 3ipenas alguns effeitos do 
drama criminoso, cujas scenas fin.aes se desenrolam agora nas r e-
giões d-o extr emo sul, em contimuas victorias da legalida.de, alcan-
çadas -pelo patriotismlo )leroi·co das forças r epublicanas." 

A Commissão de Constituição, Poderes e Diplomacia, acata,n-
do, como deve, a p-alavra do g-overno, em assumpto tão melindroso, 
reconhece que de facto a revolta está 'lLnniquilada no Districto F e-
deral, nos Estados do Rio de Janei.r-o e S. Paulo. A paz e a tran-
quill-idade que rein-am n-esses pontos, ha mais de tres mezes, a 
absoluta ausencia ·de r eceio de novas perturbações •que neUes se 
nota; pr.ov·3Jm ·á luz da -evi-d-en·ci-'1. que se a.ch 3Jm sob o imperio da 
lei e que seria i-njustif.i.cavel declarai-os em estado de sitio. collo-
cal-os nova;mente sob a acção de medi-da tão vexatoria, e odiosa. 

Nã o dirá o mes·mo a Commissão em relação aos tres Estados 
do sul, solidarios em suas 1-uctas. dous dos quae:; estiveram por 
algum tempo em poder das forças r ebeldes, que nelles consti t uíram 
s-"de do seu Govermo e -que só ago1'a os estão evacuando . No R h 
Gr.and·e •do Sul a guerra d-e r ecursos qu e os 'insurgentes fazem 

e:x.ige mais algum tempo de sacrificios para ser debellada . 
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N]3SSCS Esta.d·:}S, pots, pód·e-se dizer que ainda perdura a com-
moção que 1evou o governo a suspen-der neJ.l.es, até 30 de Jwnho, 
ar garantias individuaes. A Constituiçâo da RepubUca só permitte 
ess.a suspensão \ de garantias ·em caso de aggr.essão extra.ngei·ra ou 
ccmm·oção intestina, actuaes, ·pers·istentes, graves, e que po•nham 
·em perigo as instituiçõe·s, não tendo o Congresso ou o goverlllo ar-
bítrio na ·d·ecrétação -da,quella medida, de policia re•pressiva e não 
preventiva. 

Si o estado de siHo não ~õde ser empr·egado p•1ii·a. preven~r 
commoções intestinas, causa constennação profunda á Commissão 
vel-o •considerad•o ·e proposto .como meio d.e "aJpura:r as responsabi-
lidades dos fautores de uma commoção extimcta ou suffocad.a". Não, 
o pacto federal, as le•!s da Republica firmam a. •competencia inillu-
divel dos tribunaes federa.es para "apurar essas responsabilidades, 
pr.ocessando e jÍügando os crtmj no·sos pÓliticos". ( Cons·tiotuiçãt.J , 
art. 69 , lettra i) . 

:São politi·cos os crimes •contra a independencia, integri·dade c 
di.gnidade da :patri•a, contra a Co1nstituição da Repubiioa, contra u 
livre exei'dcio dos direitos p:olitico.s e a co•ns•piração. ( Oo·digo Pe-
nal, livro 2°, titulo 1 o e s.eis capítulos e titulo 2° capitulo 1 o.) 

O estado de sitio uão ~. não póde ser, em face do nosso dL 
reito oonstituoional, um instrumento de oppressão e arbítrio, como 
talvez o seja em outros paizes. Correspon·d·e á suspensão de garan-
tias como E?e fazia no alllti.g.o ,regimen, não sus.pendendo em !empo 
algum a Constituição, em •cruso algum · os poderes políticos da 
naçã9, .não alcançaJ:1!do as immunidad·es desses pod•eres, orgãos d:J. 
soberania nacional , mas atti'llgindo apenas os direitos, as gar.an-
tias indiv iduaes, •nos restrictos termos e ·prazos do decr.eto ou ir·'l-

~alução que o dec}ara11a. 
As immunidades parlamentares não são privilegias pessoaes. 

Te em orig.em em razões de O'rdem publica. São, como diziam. Ohau · 
nau e Helle (Inst . Oriminelle), uma garamtia política àe funcção 
lE-gisJati·m . · 

Na Erança, como na Italia,. assim é. "Os membros do parla-
mento uã9 gozam sinão das immuni!iades creadas no i•nter.esse da 

. causa publd.ca." Na Ing•laterra, onde gozam tambem d.e certos pTi-
vilegios pessoaes, todavia aquelles· que são consigm11dos em nossa 
Constituição, são igu:almen·te considerados de ordem publiGa e dos 
quaes o deputado não póde abrir mão. 
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P·ortanto náJo se poderia comprehender o fu•nccionamento da 
Corpo Legisl~tivo na duração do siti.o, si este a,ffect&sse as immu-
nidad·es dos arts. 19 e 20, povque a;ffectaria não privilegio dos dcepu. 
tados, mas a propria essencia do P·oder Constitucional. 

Ora, a nossa ConstituiçáJo presuppõe e:x;pressamimte o COI11gres-
so funccion.ando com o sitio, porque só elle póéle declarai-o de modJ 
restricto ou amplo e l.gualmente só ·elle pôde suspendel-o, no pe-
ríodo das sessões. Portanto, o sitio, no esp.irito da Constituição, 
reão affecta as immu'll.idades pa:rlamentares. · 

Na, ausencia do Co·ng.resso, e:&plodimdo uma guerra ou grave 
insurreição, ·que ponha a patri.a em imminente perigo, o Pod f\r 
I<.;xecutivo exercerá ·a attribuiçáJo prtvativa do LegislativD, decla-
mndo o sitio; mas durante eUe só poderá deter em lagar não 
clestinado aos réos ele crirne com-mU?n ou desterrar pa1·a outros sitias 
elo tenitorio nacional. (Art. 80, §,§ 1° e 2" da Constituição.) 

Exige mais a Constituição, no caso de t er sido declarado o si-
tio pelo Pod·er Executivo, que log.o que se r.euna o Cngresso Ih? 
sejam relatada:s ·e motiva,das pelo PresidE.Illte da Republica as me-
didas de excepção que foram tomadas dur=te o sitio e que as au-
torid.ades que ordenaram taes medidas sejam responsab1lizadas i:>'l· 

. los abusos que tiver·Eli!Il commetUdo (a11t. 80, §§ 3° e 4° da Con-
stituição), competindo ao Congresso app1·ovar ou suspender a m e-
dida (art . 34 n. 21 da Constituição), o que indica, que o Congresso 
póde funccionar em pleno estado d•e siti·o, gozando os seus m embros 

de todas as suas immunidades . 
.Sendo .esta, segum:do pensa a, Commissão, a doutrina constitu-

cional em relação ã suspensão de garantias, par ece-lhe ociosa a ul-
tima par te do a.rt. 1° da pvoposição da Cama.ra dos Deputados e 
bem assim o seu art. 2°, salvo si se der a .essas disposições um 
valor m er amente declaratorio, determinado pela, iiJlterpretação &r-
ronea que á materia se tem dado.· 

A' vista do exposto é a Commissão de parecer .que seja appro-
vada a proposição n. 1, de 1894, co~ as seguintes emendas: 

No art. 1°: em vez de-31 d.e Julho, diga.se-31 · de Agosto. 
No mesmo artigo: supprimam-se as palav~as-Districto F s-

d eral, c:>marca de Nithe-roy e Estado de S. Paulo. 
·R edija.se a proposição da seguinte fórma: 
O Congr.esso. Naciona.l resolve : 
Art. 1.° Ficrum sus•pensas nos Estados do Para!lloá, Samta Ca-

tharina e S. P·edro do Rio Grande do Sul, da data da presente ~3-
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solução até 31 de Agosto do ·corrente anno, as garantias consign-a ... 
das nos §§ 8•, 10, 11, 13 e 14 do art. 72 da, Constituição, para que 
o Vice..,Pr.esidente da 'Republica possa auto•rizar ao~ seus ag.entes 
r·espotnsavei-s lllaquelles Estad.os: 

1§ 1.• Para mandar pôr -em custodia, sem culpa formada, e 
para conservar em prisão, sem sujeitar a processo, durante o tempo 
a<!ima d·ito, os indi·ciados em quaesqu•eT d·os crimes definidos no 

Li v. 2•, tit. 1 • e tit. 2•, cap. I, do Co digo PenaJ; 
§ 2.• Para fazer sahk para fóra dos ditos Estados, para qual-

quer dos sítios do territori·o nacional, áquelles dos indiciados -nos 
referidos crimes que a segurança publica exigir não se conser.veru 
nos mesmos Estados. 

Art. 2.• Ficam suspensa,s as leis Bm com.trario . 
.Sala das .Commissões, 6 d.e Julho de 1894. - Leopol'ào de Bu-

lhões. -F. Machado. - Q. Bocayuva. Vencido; offereço as S·~

guintes emendas: 
Aa .art. 1•: onde se lê-30 de Julho-diga.-se- 31 de Agosto, E· 

supiJ'rima ... se todo o peri.odo .assim concebi-do: -com as limitações 
dos artigos 19 e 20 da Constituição. 

Ao art. 2•: supprima ... se todo elle, por ocioso, visto esta11 pr·e-
e!<tabelec.iclo pela Coustituição o prazo em que o Poder Executiv0 
deve relatar e motivar os actos por ·elle praticados du·rante o estado 
de sitio. 

O SR. Q. BOCAYUVA (P'eLa ordem) requer e o Senado con·· 
cede dispensa de impr•es-são em avulso do parecer, afim -de que 8, 

mataria a que s.e refere possa ser dada para a ordem ·do dia de 
amanhã. 

Vem ·á Mesa a seguinte declaraçãQ: 

Votei pela dispensa de impressão par-a entrar na ordem do dia 
de amanhã o parecer da, Commissão sobre o estado de sitio. 

Sala das sessões, 6 de Julho de 1894. - A L mino Affonso. 



SESSÃO DE 7 DE JULHO 
., ' 
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0 SR. QIDN'riNO BOCAYUVA - •Sr. Pr-esidente, tendo tido o des-
agrado, e ·eu poderia dizer 6 imfortunio, de discordar da •opinião de 
meus honrados e illustres collegas, membros ·da .Commissão de 
Constituição e Poderes, •era talvez dev-er meu, acatando os estylos 
desta Ca'Sa, formular em .separado o meu voto para, fun·damentan. 
do-o, offerecer uma base mais am!pla á discussão do mesmo parecer 
e ao mesmo tempo dar lagar á ma:nifestação das opiniões dos 

· meus illustres collegas, uma vez c~mheddos os fundamentos do 
m•eu voto. 

Não o fiz, porém, ·por consi-dera.1· que o assumpto ·e•ra de sua 
natureza ·urg.ente •e que não devia dilatar por mai-s tempo a apres-en-
tação ·do parecer, reservando-me, portanto, para, embora com 
g.r.ande constran-gimento meu € do S.enado (não a11oiados), vir de<.~ ta 
tribuna of:lierecer aos meus illustr.es collegas as razões pelas quaes, 
em hora tão inf-eliz para mim, tão profunda!llente me separ ei elos 
meus -illustr·es collega.s e companhe·iro.s de commissâo. 

Tenho, porém, tanta confiança na sabedoria do .Senado, na sere-
nid-ade do seu espírito ·em todos os julgamentos solemnes, na claJ.·i-
videncia de .sua razão -esc1a:recida, na s inceridade de seu patrio-
tismo e -amor sincero á Republica e ás instituições fundamentaes 
da nossa p.atria, que ouso esper ar e talvez prometter que a delibe-
ração desta •augusta e r-esp·eitavel .a.ss-embléa, a respeito deste mo-
mentoso e g;rl!Jve .assump-t-o , ha de satisfazer completamente .a opi-
nião nacional, que .s·e .agita tremente . em torno da ·solugao desta 

2. • discussão 
da proposição 

n . l 
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questão, ·e ha de r .e.sguardar convenientemente os grandes interes-
ses naci•ona~es ligados á solução deste problema. 

Acostumado de longa data a J}rest·ar o maio-r acatamento ã 
sincerid-ade das convicções daqueUes proprios que, divergind.o da 
minha -op·inião, se collocam ás v·ezes em -antagonismo commigo, co-

. nheoendo, como conheço, os sentimentos de lea!d.ade qu.e inspiraram 
e .inspivam :sempre a;os meus illwstres oo.Jlegas, acreditando que, 
tanto ou ma;is do que •eu, todos quantos têm a honra ·de óccupar 
um -assenio no Congresso Nacional têm sobretudo em · vista a salva -
ção da Republica, .o bem da Patria e os interess•e•s fundamentaes da 
sociedade brazile1ra; acredito que só po.r uma momentan·ea -oblitera-
ção do €Spirito podem acaso aqueUes sobre quem pesa a respon-
sabilida<le d.rus delibe.rações d.o Congr:es:so afastar-se daquelta n.o.rma 
d:e proceder d-iscreta •e prudent;e, da qual não n•os ·devemos ara:star 
nunca ·e mui:to menos no momento .em q.ue a Republica se acha asso-
berbada pelos maiores e pelos mais grav•es. perigos. 

0 S1t. ESTEVES J UNI'OH - Muito bem . 
0 Sn. SALDANHA MARINHO - Apoi·ad.o. 
O ·SR. Qm.N'riN'o BoCAYUVA - IMaJS dess:as proprias Iucta,s que 

se estabeJ.ecem occasionalmente, destes mesmos -conflictos que emer-
g·em da .apr·eciação mai<S ou menos eX'acta das circumstanci.as po.U-
tica,s e ·do elQame ma.is ou meno•s con.sdenci·OS·o dos princrt.pios .basi-
cos d•a ruos·sa Qrganis:ação constitucional; da observação ma:rs ou 
meno•s calma e imparcial dos ao<Jntecimentos que se desenrolam 
aos nossos ·olhos ; do ostudo, finalmen:te, das condições especiaes 
em que se enc-ontra a soci·edad·e braz\iJ.eir.a neste momento, é que 
podem ·resultar, ·e eu •espero que hão de r:esultar, as deJi.ber•ações 
acertadas e vantagens asSil.gn.aladas e,...TU h-onra da magestad-e do 
Congresso da RepubJ.ica e em beneficio da causa publica. 

A mi·nha div·ergencia com .o pl!Jrecer ·elaborado pelos meus illus-
tres colleg11!S e companheiro.s de commissão .estava préviamente de-
senhad:a n-o meu €Spirito, p·ela driv-ergencia ·em que me achei com 
G prop.ri.o projecto .elaborado .p·ela Camar.a dos Srs. Deputados. 

Esta divergencia funda·se de um lado nà apreciação da,s cir-
cumstanci.as em que se ·encon<tma o nosso paiz •e do .outr.o lado 
na apreciação doutrinai dos princípios sustentad.o·s pelos me.us 'hon-
rados ·coUega,s n e•ste parecer, por •isso que elles não •estão d·e ac-
cõrdo, segundo creio, n·em com o espüito, nem com a previdencia, 
nem com •os propr.i.os termos d-o n.osso es·tatuto constLtucil()n<al. 



191 

Não sei, porém, 1&r. Presidente, si, subindo á tribuna para cum-
prir este d·ever e ·expor ·a esta 2ugusta assemblêa os m-o.tivüs que 
me impediram d·e formular D meu voto em separad-o, não sei si 
seria mais prudente, a~tes de estend·er-me em outras considerações, 
espera'!" que outros oradores, que terão sua ü·pinião j'á feita sobre 
este ass·ump-to, a ·emLt.tissem, pr.eviamen<te, no d·ebate que se vae 
abrir. 

Deste m·odo, talvez .a discussão se estabelecesse em um campo 
mais., aberto, -em uma ar.ena. mais franca, e p:ara mim proprio, até 
cer·t.o ·ponto, seria isso d·e grande vantagem, porque me liber,ta.ria 
do ~onst:Mllgimento que me oppr.ime, tendo de oppor-·me ao parecer 
dos )neus iUustres companhei-ros·, embora movido por oonvicçó-es 
profundas e consi-d-ell'.ações políticas de alto valor. Poderia ainda re-
sultar ,talv·ez uma outra vantagem, a de ser ·esclarecido por ·aquelles 
que, penSia:ndo diver·sam~ente, .estão na.s condiições de trazer para o 
debrute e p.a,ra o espírito desta ·illustre assemblêa o concurso das 
suas luzes sempre util, so•lxr·etud·o em ca,so de tanta importancia 
como -este e em momentos tão s-olemn·es como aquelle em que nos 
en.con1lramos. 

Com a m1nh:a habitual docilidade, eu seria talvez induzido a 
mudar de •Opiruião, si porventura, escla'I'ecido por esses mestres na 
doutrina .constitucional, eu comprehend-esse que eUes, mais do que 
eu, s•e achavam no recto caminho ·e no ponto de vis•ta mais ver-
dadeir·o para chegarmos ao resul1ado que todos nós tanto a lme-
ja.mcs. 

Não desejando, po·rém, pareoer que me reservo para vir a pos-
t (}rio?·i :r·ebaJter •OS seus argum,entos, ouso occupa,r a attenção do 
Senad-o, ·embora ·oom risco de fati-gai-o. 

Esta qu.estão da declaração do estado d·e sitio ê fincontesta-
velmente neste momeThto a questão que se impõe a tod::s os espi.ri-
tos e a de maior alcance nQ presente no futuro, para a marcha 
do nosso regimen republicano e para a segura!llça· nos destinos na-
ciona:es. 

·E' .em to:rn.o d·ella ·que hoje se ag.ita a opinião publica, em ma-
nifesba anciedade, é f·inal.m·ente a que prooccupa a união na.ciona!, 
todos ·os :an•imos, não sórnênte neste grande centro de população, 
m2.•s em todos os angulos do pa1z, Qnd·e tem chegado a noticia 
deste :apparent-e eonflicto entre o Congresso e o Pod.er ExecutivQ. 

-Felizmente, senhorres, é tão serena a atmQ.sphra que s.e r·espira 
n~ste reci.nto, é ha1bftualmente tão .grande a serenidade de espirito 
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d·e meus honrado·s col!eg.as, qu·e as mais graves e temerosas ques-
tões podem ser aquri enfrentadas S·~m risco de sublevar tempestades 
e s'&rn o risco ainda maio·r de ver a razão dos hom.ens p0lit•icos 
qué têm as·sento nesta assembléa oblite~ada pelo influxo das pai-
xões .ou dos interesses partidar.io·s. 

Senhores, é n·eoessario que o Congresso, n·este momento gr.a. 
vissimo, encá.re com nsolução ·e franqu·eza ·a situação re·al do·s es-
pirtitos na hp.ssa Patria, e a si·tu.ação real d.o·s acontecimen·tos qu~ 

se desdobram aos nos,;;os olhos ; é indispensaveí que elle ·examine 
qual é a sua .propria pos.ição e até onde chega a extensão da sua 
responl!;labilidade. 

E' neoessall'io que eada um de nós, finalmente, nesta emergen-
cia, que pôde ent.ranhaT fune·stas eonsequencias para o futuro da 
nossa. Patria· e paJ'a a estabilidade do gov.erno republieano, a<ssum a 
com r es.olução e com franquez·a a r es·ponsabilidade de Slt8!S opi-
niões e de sua attitude (apoiados) e. dkig.indo,-se â nação, possa 
ou tranquillisal-a, offere cendo-lhe a perspectiva da seguTança dos 
seus destinos, ou dei xai-a presa das duvidas, elas i·nqutettaçõ·es e das 
inceTtezas, com ·O seu ·esp:Wito ensombrado, perpetuamente conde· 
mnada â expectativa de um futuro tenebroso, cheio d·e novas diffi-
culCÍad·es ·e d.e nov:as amarguras Para o seu esp1r'lt'o. 

E' ou não é necessaria a declaTação do estado de sitio, ·como 
pm ·elemento de d·efesa para ,a sociedade ·e para as instituições 
ruacionaes ? Esta é a questão . Dos termos das mensagerus dlirigid·as 
pel'O illus:tre chefe do Poder Executivo. da e~abo;ração d.o proprio · 
pr.oj·ecto da Camara ãos Sr·s. Dep.utado,s, e, mais do que tud·o isso. 
do exame calmo e sereno das circumstancias l'•ea:es e effectiv.as em 
que ainda se enco.J?.tra a nossa Patri,a, podemos todo·s inferir ·e as-
segurar que a declaração d.o ·estado d·e sitio é ainda uma med,ida 
exigida pelos mais seri.os i·ntePesses na,oionaes, e que ·ella não pód·e 
nem deve ser recusada pelo Congresso nas condições em que es·,;a 
medi.da é r eclamada, afim d-e não ·expormos n essas circumstancias 
o g.overno e a sociedade .aos azares e áJs calamidades da an·arcllia. 

0 SR. ESTEVES J uNIOR - 'Muito bem. 
O .SR. Q. BocAYUVA - Essa não ê, eSiSa não pód·e s ,er ne m a 

missão dos governüs pl'eviden1:es, nem a or.i,entação dos politicos. 
nem o papel re;servado á quelles que, como vós, .r·epres·entaes nesta 
as.;;embléa o Congres.so dos •embaixador·es d·õs Estados J:<'ed.eraclos, 
que de vós confiam que sabe:reis defender as ins·tituições adaptadas 
pelo povo brazüeiro, a 'estabilid:ade do r eg·imen republica.no que 
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se -acha ameaçad-!1 po.r .uma guerr:a intestina, a;inda não ex<tincta 
e talvez por ameaç.as provindas de outros pontos ... de outros ho-
rizont:es., mais longínquos que eu não qu ero devassar neste mo-
mento. 

Uma vez reconhecida Ja_ necessidade da decla1·ação do ·estado 
d-e sitio, qual pôde s·~·r o ponto de dive.rg·e-ncía entre aqueUes que 
JJiguram como os ex•age-r.ad.bs defensores do principio auto'l'itario e 
aquenes que hoje se levantam -como os zelosos defensores das pre-
rogativas do Congr€1sso e drus liberdades publicas'! De um lado 
pergunta-s-E: quel.'eis a dictadura .permanente'! e d.o o,utro pergunta-
se e-gualmente: que-re~s a _ágitação constante, a guerra pe-rpetuad:a, 
a an?-rchia ameaçadora que tudo põe em perigo '! 

Sen.p.ores, o meu €!SPirlto é, por educação e por hal;lito, refra-
ctar:io a boda ·especie de superfect:ação, ·e em tod-os os assumptos e 
e-m tod:a1s as oecasdões, p.refil'o .asSJlgTtalar com franqueza e leal-
dade o m eu modo ·de pensar s-ob.re :as .questões, encar-ando-as de 
frente ·e mo-strando 0'5 prismas pelos quaes observo os problema.<; 
so_ciaes e .politlcos, e usando de uma linguag-em .ao aloance d·e todos, 
desprezmdo es•sas amphybo-I"ogias, que sãio muitas vezes o rebuço 
d-o p•ensamento, o d·isfaroe. das opiniões , gosto de usar d·e te·rmos 
claros e positiv-os que não deixem log.ar •a equívocos ou a runi:Yi-
guidades, pa:r-a. que os meus concidadãos possam claramente saber 
l)er oeber qu•al o 
m9do de pensar. 

·CJm relação 

m éu sincero intuito e qual o meu v-er·dad·eiro 

á fa.culdade que a nossa Constituição -conferiu ão 
Cor.grelõrSo -Nacio•n-al .e po-r del-egação sua, na s ua amsen_cia, ao Po-
der Exe-cutivo, p-enso que a d•eclaração do -estado de Siibio não _ im-
porta outra cousa mais do que, isto é, declaração de u.m interregno 
constitucional, a instituição de uma V'erda:deir.a -dictadura incon-
stitucional , embora restricta ·e provisorda. 

Esta ·é a minha maneira de oomprehend-er a disposição oo•nsti-
tucional que autorisa a declaração ·do -estado de sitio, -com a 
sus_pensã0 das garanti-as -constitucion·aes. 

Mas ainda quandO; ·este não fosse o esph·-ito da Constituição, 
ha uma Qei super.ior a todrul -as Co-11rStituições - a lei da supr€/IDa 
nec~ssidade, respeitada por tod•os os povos, lei que se impõe p·ela 
fatalidad-e -das circumstancias e que impulsa os indivídu-os -e as 
sociedad·es ao -emprego da resistencia -e ao uso. -da f-oTça na legí -
tima defiesa de eua conservação -e da sua exJstenc!a, qua'lldo 
ameaçada por um perigo imminente. 
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E eu •OUISO pru,gunta~·-vos: - Ousaria :algulll: de vós cer.cear 
em uma emergencia dsssas as faculdad.es :extraordinarüus de que, 
em um momento dad<:\_. se acha investido <J tPoder Executivo, em 
d·efesa da segurança sociall •e da ordem publica, .em defesa da 
soci.edad·e, .d.a propria vida do Estado? Creio. que nâ!o; creio que 
.não e vou mais longe ·ainda, não tendo. escrupul-o de declarar 
que, ·si nãJo fos;Se o ·exru·cicio dessa d.ictadura, conJlerida pela lei 
fundamental da R•epubl.ica, e exercida .em defesa da pro•pria 
Constituição republi-cana, a D,Ossa -.Republ:ica a .esta hora talvez 
·es.tiv.esse sacrificada .e pe·rdida. 

0 .SR. ESTEVES JUNIOR : - Muito bem, esta ·é a verdade. 
O SR. Q. BocAYUVA: '- Fo.i por ,effeito dessa alta .previsâ!o 

do legislador consUtuciop.al e roi pela fat:ali<dade dessas circums-
tanoias em que nós vimos co~·l'Ocados, que o braço forte ·do Fo'd·er 
Executivo pôde amparar e sustentar a es·tabihçlad.e ·das Institui-
ções, salvando~as no, pns·ente e garantindo-as no fut)l•ro. 

•Nã:o, s·enhores, não ha de ser certame.nte dlo Congr.esso Na-
cional que pa,rtirá a adopção d·e uma medida que tenha ou pa· 
reça tender a fe·rir d.e .paralysia .esse mesmo 1braço muscular e 
forte, que foi o ampar.o da ·Republica e a garantia da sobreviv.encia 
da prop·r.ia 'Constituição. (Muitos 'apoia.dos,· mwito bem!) 

Qurun>to á applicação do e·stad•o de sitio a div·ersas circumsrri-
pções ond.e o .eff.eito d.essamedid.a .extrao'rdi·na:r.ia p·arece necessario, 
divirjo tambem profundamente da opinião emittida pellos meus 
illustres companheir-os da co=issão. 

Não ha duv.id·a.,. senhores, que a revolta, essa fun·esta .r.ev.olta, 
essa rev-olta assignal.ada p el•os mai,o;; odiosos caracter.isticos .que. 
podem assigna~a.r uma sublevação, assombrrudora p·ela sua crueza 
e perversidade (apoiados), s~:>m . um ideal, ·ainda que fosse utopico, 
sem um intuito nohr·e ·ou elevado, que pudesse justHieal-a ]!erante 
a htstoria •ou per.ante {),S contempora'lleos (apoiadlos), sem uma 
asp.iração coillfessav.el deante da Patria •ou d<J mundo; não pas-
sando· de uma .hybrrda ·e repulsiva conglübação d·e ambições in-
temper.antes, de v-a.id.ades ·r.idiculas, de prete'llções ·e appetites .d.es-
ordenados, todos elle-s cGntrarios á ·justiça, á moral e á Patria 
(muito bem!), essa revolta pôde com tudo a..rmar com o :llerro ma-
tricida o .braço de alguns illudidos . de algumas criamça;s ·e de mui-
tos bandid•os, ·OIS quaes pudera;m affrontar na s·éde do proprio go-
v.erno ·central -repu1blicano, nfuo sóme nte a Constituição que eHes 
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queriam rasga:r a tiros de ca.n•hão, mas a:ind·a destruir toda a 
propTia •o·rganisação instituciona l da •Patria:,, pon-d-o. em ri.s·co a 
estabilid·ad-e da .Republica no Brazil. (Muito bem!) 

Não se póde pôr em duvida, senho,res, que oes·se fóco· d-eleter.io 
i'Ilfecc'ionou profundame-nte a socied.ade desta capital e não. é um 
mysterio para n-enhum d-e nó-s que acompanha;mos 'OS a;conteci-
mentos ou fomos deUes testemunhas p-resenciaes, que em .-torno 
d•ess·a, aventura a'!lti-patrJ.o:tica reuni.r.am-se to-dos os interesses -in-
confessa'Vei-s, todas a.s ambições ba.starda;S, tod·as as miseraveis 
a.spiraçõ.es que podiam influir no animo de homens despidos de 
qualquer sentimento patriotico, que não aninhavam no seu sr:lo 
a menor pa,rcena de am.ar a.o seu paiz. 

O f·ermento, o lev.edo dessa.s impurezas, fez com que se pro-
paJgasse a in-fecção -e esta aila!S.trou-se -de tal .fôrma que, como uma 
verd.a,d•eira enf-ermidade contagiosa, parec·eu por mo:mentos ter 
avassalado. uma ,gra'llde parte da população. 

•Nessa angustiosa situação que per-durou poT tantos mezes, 
houve mo•mEmtos .em, QU.e aquelles que eram movidos por v·erda-
de·i-ro .lrero.ismo e .admiravel -dedicação se expunha:m ás balas as-
sas-sinas pa,ra sustentar co,m sacrifício da sua pro]}ria vida as 
instituições :roepublican·as ·e a estabHida,de do governo, ·eram aqui 
acompa;nhad:os ]}Or .to·da a part.e .p.elo odio e pela perv·e·rs·a vigi-
la'Ilcia dos que sympathisav.am -com essa ne:llasta cons,Piração, de 
que .enes :eram aotivos auxiliares e pro,ced·entes já -do seio da 
população na.ciou1al e já do seio de algumas nadonalid.a:d.es -estran-
geiras. (Muito bem.) 

Ora, pergunto a;os meus h·o·nrados collegas, si -em um centro 
assim conta,mi·nado., ond-e fervilh·a,m ainda neste mo-mento, com 
todos os •Odios sur-floca.dos, ·as p;r.etenções s.i·nis>tras d e uma futura 
e -d·eseja;da vin-gança; pea·-gunto si ê poss-ível tol•erar que se for-
neça, im-pensadamente, -novos alentos a essa mesma r .ev-o.lta, a 
quail, ·si .está -suff.ocada nos prjtllcipa;es r eductos ela sua -r•esistencia, 
ainda não .está extincta (a,p.oiaàos), como talvez ]}a,reça aos m-eus 
honr,ados collegas;· p·e·rgunto si é possiv·el em um m·o-mento, em 
uma situação -desta.s, -supprimir o estado de sitio em uma -circum-
scripção que pó"de , ser consi-derada o centro da agitação, o centro 
de recur-sos •e dos auxilies prestados com mais efficacia aos •r evo-
lucionarias? ( Apoiados,· m,uito bem!) Não! nem ruqui nesta capital, 
nem em .. S ,Paulo, nem em Nctheroy, nem em ne11hum ponto ond-e 

13 
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ós l'evol.tosos o,p·erlliram e en-co;nt·r.a,r,fum sympat'hia, auxilio -e ele-
mentos para combater o g.ove>ri!lo Tepublicano; em nenhum d·esses 
pontos se pôde suspei!lde.r o estado d-e sitio~ subtrahindo-o·s á 
jur.isdieção .excepcioi!la.l Ida fc-rç.a que os ma:n.tem, sinão 'lla 'Übe-
di.encia voluntarta, ao menos na pas·sivi•dade. Neste ponto divirj·o 
dos meus honr~ados collegas. ·E permitta;m-m-e •OS meus honrad-os 
amigos d.izer~lhes que ];}O.r ·uma má a:preciaçã'O das condições lo-
ca:es e das. ci<rcums.tancias, que são os .effeitos da revolta, sub.tra-
ib.tr.a.rn no seu paDecer , ao e.stado d·e sitlo, os pontos onde justa-
mente -esta medid·a pód,e aLn·da ser ,efticiente .e necessaria, ao 
passo que autorisrurn a co,ntinuação do estrudo d-e sitio •em pontos 
ond·e justamente elle não é abs>()lutamen.te necessar.i'Ü, ::orno na-
quelle.s_ cmde a d·e-beJ.lação da ·revolta está confi·fuda ·á •ef.ficacia da 
foT,;a ar.mada que 1á ·está pelej.a'lldo e felizmen-te venoendo -os 
in.im:i.g.os da .Patri·a .e da tRepublica. 

P.ara -chegarem a -este •resu-ltad·o os meus honrados colJ.e.gas 
firma.r.am. princípios e doutrill!a que eu nã,o posso acceita,r. 

Citarei as propr.ias palavras do parecer, ·porque não desejo 
argumootar par.ecendo interpretar .arbitrariamente o pe'llsamento 
dos m-eus .honrados -collegas. 

IIDis text ua)mente o que dizem -os meus illustres collega,s: 
"·A Go.nstituição ·da ReputbJi.cà só ,p eTmitte a suspensão ·de 

ga.ranti-a:s em caso de lllggressão estr.angei·r.a .ou co.rnmoção intes-
tina, actuaes, persistentes, g.r.aves, e qu•e ponham em perig-o as 
i•nstituições, não tendo o Coillgresso nem o g-o-verno arbitüo n:a 
decr-etação daquena medida, de po,licva r-epTes-siv~ e não pTeventiva. 

1Si o estado siti-o .não pôde ser .amp.regado pam prevenir com-
moçõe.s intestinas, causa consternação .pr'Üfunda á commissão vel~o 
consid.erado e proposto como meio d.e "·apurar as r·ESPOillsabiHdades 
dos fautores de uma commoção •ex:tincta ou suffo·caJda". 

E mais adeante fiDma mais o seu pensamento nestas ];}alavras: 
"O estcuilo de sit·io não é,, não pó de .~er·, em taoe do nosso di-

reito cons.titt.cional, um ins'tr·um;ent;o de op·pr·es·são e ar·bitrio, como 
t(/)lvez o seja em outros petizes. Co-r.responde á suspensão daJS ga-
rantias ccmo se flazia no '3Jlt1go regimen, não se susp.end·eudo em 
tempo algum ·a -co,nstituição, 'em -caso algum os podere.s poHUcos 
da .nação, não alcança'lldo as immunidades dess es poderes, orgãJos 
d.a so•bera;nia na,cional, mas attingindo apena.s os direitos, -as g.a-
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tantias ·indi'V'iduaes, nos r estrictos termos e prazos do decr-eto oú 
res·olução que o decla11a. 

oSEmoho.r.es, si o es·tad.o d·e s itio nãJO> servisse pa ra pã'levoo.ir com-
moções intestinas, s i não fosse uma medida precaucion·al p!llra 
evitar a ·explosão, de um llllal mai-or de que a sociediade s.e s inta 
ameaç;ada, o estado de sitio. seria uma medida .ocio.sa e ·inutil e 
eu peço licença aos meus honrados ami·gos para dizer-lhes que, 
si no •seu poosamento, não no. meu, .a jurisprud·en cia constitucio-
nal do nosso regimen é .esta, •el1a está .em diametral opposição 
com a jurisp.rudenci-a constitucional de todos os povos civilisados 
da te.rra. 

Poss·o mesmo ·affi.rmar que, ao co'ntrario do que suppõem os 
meus illustres ·colleg.as, o est!lldo de sitio é .definido em todas as 
legi.s1ações, que-r na ·Eur.o•p·a queT na Ameri ca, colillo uma me·di'da 
pTeventiva e não reprtessiva. ,E o ;fundamento desta doutrina é 
claro. No est·ado d·e s.itio não se julga n6Jlll se pune . A detenção 
ou desterro, medidas auto!l"is·ad.as p ela nossa co,ns.tituição, quanto 
ás pessoas, não são nem effeito de sen·tença nem pena . São actos 
de p.revooção pa:ra impedi·r que da ameaça do )!erigo se passe ã 
realidade da aJggr.essão .e do transtorno da ordem social, pela 
influencia que possam exercer aqualles ·a quem se •affasta do 
terrooo onde se produz a agitação. 

Não é depois que o inoendio se pronuncia e lav.ra, não é 
depois .que a. r·evolução 81rvora sua .bandeira .e v.em ·com as 
armas na mão af.frontar o .g.overno de ulill Estado, nãJo ·é nesse 
momen.to certamente que o estado ·d·e sitio póde ter a applicação 
ou effeito. 

O .es•tado de .sitio fo i justamente consid·erado e concebido 
como uma medida precauciO!llal para evitar semelhantes calami-
dades, e si assim não ·fosse;, não t eria !llbsolutamente appUcação 
nem effeito. 

Ess-a é a minha opinião . 1E ouso acccrescentar que .essa opi-
nião, .desaut.o.risada pela minha pessoa (não U1JOiacZos), ao ponto 
de que não ouso co·ntra'Pol-·a á opinião dos meus i'llustrados cal-
legas, a.cha-se a podada por muitos pu-blicista:s illustres, cujas opi-
n:iões pedkei licença pa-ra transmttil-as ·ao conhecimento do Se-
nado, quando ma:is não seja como elemooto. de amparo á minha 
kaqueza contra a !<egiüma a utoridade d.os meus do.us illustr.ados 
companheiros. 



Q·ue a d.ec1aração do ·estado de siti-o ·é uma med:ida .preventiva, 
mesmo pela nossa Constituição .e pela nossa juri.sprudencia, de-
D.JIOIIl·stra-se P·elos ·proprios ;te,rmos •emp.r egad:os n-o artigo da Cons-
titu:ição, qu e a esta med~da se refere. Hasta a ameaça do perigo, 
basta que a. segurança .da IR epu,tJ.l:i<ca o ex-ija, no caso d e aggre.ssão 
extrangei-ra ou cO>mmoção intestina, para s·er legit ima a adopção 
desta m edida p.r.eca.uci-onal. Nã10. é U'ecessario que .o m a} tenha 
explodido, é justam:ten•te p<ll!ra p·revenir a sua explosão que esta 
P·Pecauçã o é · a.doptad·a p elos pov-os cultos, afim d.e impedir ·OS 
desastl'8S e as •OO•ns·equenciag s empre lutuosas ·e fune,stas de uma 
lucta sangrenta . 

Vejamos quaes são as diJ;fe;r entes opiniões autori.sadas que 
posso traz.er em a;poj.o d·a minha .do·utrina. 

O Senado não extranlhar á que eu cite as -opiniões de alguns 
publicistas nota;v.eis da R ep.ublica Argentina, po'l· duas razões: 
a pri.medra< p·OTque aque.lles a quem me vou ref,eriT são v-erdadei-
ramente auto·r idades a.catad.as no· mund.0 illustra.do; ·em segundo 
lo.gar, porque Lá, mais do que entr·e nó'S, mais do que em parte 
aLguma, as successi va:s luctas intestinas teem tõrnado frequente 
o ·emprego dessa m edida excepcional .em differ·eTites circumscri-

. pções da. R e.publica . 
·Essas Qpiniões j~ fo.ram aqui dtad.as por um illustmdo cal-

lega. ago.ra aus·ente, mas .eu .as r eproduzirei. 
1Eãs aqui o que diz o >Sr. Alcosta - autor d e estimadas obras 

so,br·e v.arios ramvs d·e dir.eit o publico: 
"A o·rd em publica se comnwve ou n() caso de um ataque vi.ndo 

do -exte-rior , ou no de uma com:m oção in.teTna. 
T em sid-o matJe·nia controvertida a ·de sa:ber-s·e - si o ataque 

ext-erno ou a eommoção interna dev·em ser um -facto r.eal e effe-
ctiv-o (para d·eCT·etaT-se a medida), -ou si •basta que haja per igo 
illl!Illinen:t.e de que ven,ham a P·roduzir-se para que a medida seja 
legitima, para que 'OS pod·er es pu1blkos se achem no caso de 
dicta;r uma disposição tão grav-e qu.e impo·r.ta suspender as ga-
rantias constituciona;es . 

À meu vêr, diz elle, a :taculdade de declamT o ·estado de sitio 
é uma faculdade d·e que póde-usar-se não só no mom.ento do ataque 
ou da commlo·ção.,sinão com 1nais efticacia e 1J'I'Oprieãac'be, PARA PRE-

VENIR essa commoção ou ess.e ataque. " 
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·' Outro illustre pubHciosta •e homem de Esta.do, o Sr. ·Sarmiento, 
que foi pres!d-~te da iRepubUca Al'gentlna e cuja memooria per-
durare como a de um dos es·piritos ma:is elevados da Amer-ica 
Latina, ass:im se pronThll·ciou ·igualmente: 

"O e•stado de siU.óc ·dizia em 18.7·5, nada t em que ve·r com 
o estado de guenra: é unva mediiJd!a preventiva para. que, si se trata 
de uma sublevação irutestina, esta não . se estenda -e pl'o-pague; e, 
si se trata de uma lucta com o -inimigo extr.a;n-getro, não •haja 
traidores que lhe communiquem os plarws do g.ov·eT'llo . 

O ·estaci·o de sitio ainda mesmo appJi.cado a províncias leaes 
ou que •estão submettLdas ao governo •e não oppõem ·l'esistencia-
é uma medida de sirnp&es precaução. 

Citar-ei ain.d.a a op:inião ·de um -outro illustre estadista aTgen-
tino, ced•o roubado pela morte ao serviço da sua Patria e á gloria 
das lettras e ·da volitica ameri•cana, o .Sr. Avellaneda, que ta:m-
bem foi presidente da Republica vizinha: 

Dizia elle ·em 1870: 
"Desconhecer que a faculdade do .estado de sitio -é uma tacul-

ãade preven'tiv.a é desconhecer a sua .nature:;-;a, é des·con•lliecer que 
ella se -concede para -ev•itaT grandes perigos, para impedir que os 
conspiradores possam reuni·r -'Se -e causar gr.andes males . Assim 
tem ella por fim imp.edJir· a acção per.niciosa •dos que sympathisrum 
com a r evolução e podem fornecer-lhe r-e-cursos ou alentai-a com 
os seus auxilias. 

"E' um ]}r.i.ncipio. aoceito pela l•egisla.ção e jur isJ)rudencia 
amer.icanas que a ameaça do p·eri·go ünmrnente importa tanto 
quanto o p.rop·ri·o ,facto p•ara o fim d-e ex·ercer-se essa facu!d.ade . " 

<Nem outro é, senhor·es, o espoirito· d-essa faculdad-e oomp-re-
hendida hoje em todos os modernos codigos J:}oliticos, ainda m es-
mo nos p.a:izes .regidos ·por instituições div·ersas das i:wssas. 

!Na Inglaterra, lOWI1o sabeis, o •equiv·alente do nosso estado d-e 
sitio é a susp·ensão do habeasr·cor·p'lM - •essa gara.ntia suj)rema da 
Liberdade individual. 

Pois bem; eis aqui a opinião de Gladsto·ne sobre o caracter 
dessa medida ex•cepcional: 

"A suppressão do hab e'aíS·co!Y'pus é uma faculdade pr·ev entiva 
oonflerida especialmente para pTev•eritir os perigos e isto por uma 
razão muito simp.!•es.; po!fque, quando a revolução teri.1 alçado a 
l;JU!l. band·eira, q.uoand.0 é pr-~o-i~>o r epellj:r ~ Xor!)a ·COID for!)a, ·que 
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se p·r-end•em ou se subj-ugam os rebeldes, '() que ha a faz-er é 
entregai-os ·_âs justiças para •que lhes ruppliquem as -pénas -da lei." 

0 Sn. COELHO 'RODRIGUES - Apo:iadi.ssimo. 
O .Sn. Q. Bo-CA.YuvA: : Na prop-ria ·F·rança, onde aliás a ·de-

claração •do -estado -d-e siHo só pôde ser ·feita ·dl:lpois do ·pronun-
ciamento :i.nsurreccion-al (alV>itre que se intentou adaptar •entre 
nós), 1á mesmo, apeza;r disso, não é outro o espírito d-essa me-
dida nem o modo da sua comprehensão. 

tPrum p·roval-o -basta cLtar as palavr-as do .relato-r do p.a·r·ecer 
so-bre a -l-ei a do•ptada pelas ca,mar-as fr.ari-cezas no anuo -d-e 1849; 
eis .o que elle dizia: 

"!Si pa,ra d-ecla:rar -o estado de sitio devessemo·s esperar que 
a lucta homicida ensan<guentasse as ruas -e a guerra civil a.lçasse 
a sua -od:iosa bandeira, maldiriamos a imp.pevi-são da -l-ei que, en-
cadeafrdo a:s nossas vonta;des, nos i-mpuzesse ·o dever, não de agir, 
mas de presenciar impotem,tes á realiza.ção das mais desoladoras 
calami-dades pUibJ.icas! 

Quem podel'á -desconhecer que qulll'lld·o estas crises ·d·esastrosas · 
vão ip'roduzir-se é mais poUtico e •prudente prevenil-as •com prom-
pti-dão -do que reprimil.as pela força das arm·as?" 

Citei ·e~emp.J•os -da -lnglater•ra, -da iFrança ·e d•a Republka Ar-
gentina. 

Devo tam'bem referir-me aos Estados Unidos da America, desse 
paiz m:o·del-o, oii!de fomos bebe.r a in·strucção neees-saria para apro-
veitai-a na orga.nização dos nossos poderes constituciona,es e no 
qual eu posso d-iz-er que fomos copiar algumas d as suas p-ro.prias 
instituições, a;daptando-as á índol-e da nossa raça e aos -costumes 
do nosso povo. (Adoiaàos.) 

001Jllo sabeis, nos Esta-dos Uni.dos a primeira vez -em que .o 
emprego .des·s·a m edida extraordinaria se tornou necessaria, foi , si 
bem me recoo--do, no anno d-e 1795, quando uma deliberação foi 
a:d·optad.a pa,ra p.ermittir a mobiHsaçã:o das milicia;s locaes . Essa lei 
dizia claraJIDente que a mobili-sação era -or-denada patra garanti-r 
a segurança pt~bli-oa ameaçada de pMigo. 

Esta doutr-ina, o pensamento :d•essa lei foram mais tard·e aro· 
plrumente eXJplana,dos pel-o illustre Abr.ahão Lincoln, na sua cel-ebre 
carta de 13 d·e Junh-o de 63, quando tev-e ·de justificar a n-ecessidade 
•em que se viu . ·de adoptar algumas me;di·das ex•cep.ci-o·naes e arbi-
trarias, n9 ·e;~C·ercici(l Çta ·<'Uctadura que as cir-cumstaiwias espeeiae\l 
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d.a sua patria lhe impuzeram e d·a qual elle fez uso com a mesma. 
fi·r.meza, com a mesma confiança, com a mesma s·erent.dade de 
animo ·e com ·a mesma efficacia com que o illustr.e Presidente da 
Republica dos Estados Unidos do Brasil pôde nesta ·exigencia tri·s-
tissima •da nossa lüs<toria fa21er face aos inimigos que ameaçavam 
assoberbar a sua autoridade e ·com ·ella as leis e a propria existen-
cia da Republica. 

0 SR. SALDANHA iM.AJUNHO E OUTROS - Apcoiado. 
O SR. Q. BocAYUVA -Nos Estados Unidos, paiz do qual :prefiro 

approxima.r-me de pr.efer.enci:a .a:os outros que cite-i, o ·equivalente 
da d-eclaração de -estado ·de •sitio autor.isado pela nossa Constituiçã:o 
é, como sa:bej.s, a proclamação da lei marcial. 

IDes·de que esta proclaJmação é feita alli, ·em nome da dictadura 
constitucional ·d·e que o poder publico se inv-este nestes momentos 
supl'emos e angusti(l•sos, em que, como os individuas, as sociedades 
teem o dever de .s·e baterem em legitima defesa pela sua conserva-
ção e exi·stencia, desde -ess·e momento, a -pr-oclamação da lei mar-
cial faz oess·ar todas as jurisdicções constitudonaes ou civi.s, por-
que dahi em deante a palavra é ·dada ás autoridad•es militares e a 
jurj.sdicção da espada é a unica que tem o dir·eito de exigir e de 
impor a obedi•encia. 

Foi o caso fatal em que nós nos encontramos e, si me é pe!'-
mittido fazer .uma censura á impr·evidencia dos noss'O.s homens 
publicos e do p.roprio Governo, -eu não hesito em -dizer, com todo 
o acatamento -e com toda a gr.a.e'ião devida aos serviços do illustr~ 

marechal, que o nosso .erro .e '(} -erro do Gov·erno fo-i não havermos 
·d-eclarrudo ·O esta:do de sitio •antes de 6 ·de Setembro, quando já s-~ 

sabia que a conspiração -estava sendo tramada. 
Era publica e notaria a int•enção dos conspir·adores e est~ 

eram ··conhecidos e apo·nta:dos. 
0 SR. ESTEVES JUNIOR - A~poiado; todos sabiamos. 

O SR. Q. ·BocAYuvA - Sabi<a-s·e que •eff.ectiv•amente o;; conspi-
radores •se Teuntam, que plan•ejavam a cor.spir.açã:o, que -estendirum 
a .rede <de ~ cus -espiões, :dos s·eus agentes e ·dos •s·eus cumplic€*, ,para 
em um momento ·dado sorpr€1!1-d-er :a -sociedade, usurpando a amtori-
dade legaimente conf.erida aos man·datarios que se achavam na 
poss·e d·o Governo de Esta:do. 

!Si e·ssa medida d<€ prudoencia e de precaução, medida pre'L'en-
tiva, >portan.to, J:wgv-er;;êe ~~·ç'lo tomada ?}JPO!"t\l·]la:me·~te1 ·ejl 1;\-SS-eg~rq 
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que a revolução não teria i<rrompido ·nem caus-ado á nossa :Patria 
os males ·q.ue càuaou ·durante ·esse ·periado nefasto, durante o qual 
assistimos a ·esse espectaculo doloros-o, .e humilhante ao mesmo 
tempo, .para a nossa 'dignidad·e social, ·e não v·eriamos .a nação 
affrontada por um punhado .de filhos •desnaturados ·da nossa 
P.atri:a . 

.Senhores, :a minha opinião é que se p.r.ecisa ainda ·de esta;d<) 
-de siti-o para a Capital Federal, .para Ni-theroy, para S. Paulo " 
para todos .os pontos que forem infestados pela .revolta. 

Si esta foi debellada em seus •principaes ·el-ementos ·e mais 
fo•rtes reductos, é :ta.mbem verdade que latentemente existem ini-
migos da Republica que se conservam com os olhos attentos, secre-
tamente animados pel-a ·esper.anQa de um:a d·eaforr.a -e da victonn. 
final. 

ISenh'o.res, sem _nenhum intuito de faltar ao respeito devido ao 
Oon.gresso Nacional, e ainda menos com o iUltui.to p·ouco generoso 
de fa2ler .alguma allusão p essoal, •ous·o ·dizer, porque é a m1n-ha con-
vkção: a reV'olta, senhores, teve e tem ·:repres•entantes no seio do 
proprio Oo·n.gresso Nacional. (Appl!ausos ®s galerias.) 

O SR. PRESIDENTE - Attenção! As gaJ.erias não pod·em faz·er· 
manifestações. 

O SR. Q. BocAYUVA - A .r.evolta é ainda um per-igo, .é uma 
ameaça ·para a Republica e para todos O'S que, com-o nós, teem á 
responsa,bilid·ade tradicional desta g.rande causa ·victoriosa, que 
não ha de ser destrui•da pela .caviUação d.os conspiradores; pa;ra 
todos quantos soffremos por •ella e acariciámos po·r tantos annos 
a suprema aspka.ção desse Méal que cheg.ámos a conqui•star e que 
temos o -dever de sustentar á custa :d-e qua~esquer sacrifícios, .por 
mais dol-oroso•s que seja;m. 

1Sim, eu sei que no .pens-aJIIl•ento da Camara, como no .pensa-
mento dos m eus honrados collegas de commiasão, não está absolu-
tamente o intuito de estabelecer uma crise, de provocar um con-
flicto, n em tampouco, de dar uma prova de d·escon.fiança ao Po·der 
E:x,ecutivo. 

Mas o que eu pos•so dizer, s·em melindrar ·por nenhuma fôrma 
a susceptibilidade •de todos que teem responsabilid·ades na adopção 
d·este projecto, é que no esp1rito publico elle significa uma rpolitica 
d·e des·confiança ao chefe do Poder Executivo, ·e é para essa política 
que não concorrerei ·COnl o m·eu voto. Quan•do não fosse •P·ela con-
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sMeraçã;o aos serviço-s prestaJdos por esse •eminente cldadão, quando 
não fosse pela solid'ariedad·e que já nos liga a elle e que não pôde 
nem deV'e ser interrompida, seria pela. nossa 'Pro'Pr·ia co~respOtnsa.· 
bilida.de em todos esses actos arbitrar.ios ou violen•tos por el1e pra· 
ticados em nome -da supJ.'ema necessidaJde, em nome ·da razão de 
Esta.do para salvação da Republica. 

Si >O effeito desta medida, uma vez a.doptada ~lo Congr€SSO, 
pudesse s er ou parecer uma tentativa impatriotica para enfmque-
cer ou pr·estigiar o Poder Executivo, neste momento em que eUe 
está quasi .a .terminar o perio·d:o das suas funcções, quando d•eve 
entregar aos seus successore·s, segun•d•o a sua propri·a linguagem 
a IRepu·blica salva -e forte e dignifica,da, si tal fosse , senhores, o 
espírito dessa medi-da, -creio que nesse momento se estabeleceria 
um ·definitivo divorci-o ·entre o Congresso •e a opinião nacional. 

Acredito que touas as no'bres victimas sacrificadas pelo dever 
e :pelo .patri-otismo em holoca,usto á Patria e á Republica, se levan-
tariam de seus tumulos para virem a-qui exprobrar a nossa im· 
previdencia, a nossa ·fraqu eza ou a nossa -covar.dia. (Apoiados.) 
Não; o Congress'o não chegará jámais a essa extremida,de, que 
nada mais fari·a do qu·e prolongar esta série d-e agitações ·em que 
tem viv-ido a soci-edade bra.sUeira 'e á qual cumpre pôr termo, 

.custe o que custa,r. 
•Senhor·es, a supr-ema necessidade de toda e qualqu<er sociedade 

org.ani-sa,da é a da ord-em publica; é a •da segurança da familia, que 
deve viv·er confiante no seu ar; é a da tranquilH-dade do opera~io, 
que precisa ·dess-a .garantia 'Pa.ra o s·eu trabalho; é a do s·o-cego de 
todos os cida,dãos agentes e collahoradores do p.rogr-esso nacional, 
empenha,do•s na .obra do en-g.randecimento desta P·atr.ia que tudo 
nos deve merecer. 

IE' indis-pensavel que esta possa subs-istir segura de sua sort-e, 
p·ara que tenha confiança no seu deetilno, e para que possa des-
fructar a liberdade sob a protecção da,s leis. 

Mas s·e pó<de acaso ass-egU!I:ar essa tranquillidade ·e essa pro-
tecção d•a l•ei, quando por effeito ·de sti·ccessiva,s i!'evoltass torna-s'l 
necess·ario, segundo a bella alleg-oria do rmeu amigo representante 
do Estado de S. Paulo, vel.ar a -estatua da v•er.da:de nesses momen-
tos angustiosos para que ella pos·sa, como o sol, Tes-plandecer mais 
ta.rd·e, pura e fulgui!'ante após a desa.pva,rição (las nuvens que a 
escur-eciam? 
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Não; no momento da luta o .pO'd·er ataca,do tem o dl·reito de 
defend·er-se, e, mais do que isso, tem o dever de .g.a,rantir a so-
cieda;de ·e preservar a segu!'ança e a or·dem pu·blica, usand·o de to-
dos os recursos que .a p.ropria I·ei lhe cfacult::a ou ·dos que elle possa 
crea,r, quando a lei os não tenha prev·enido . 

.A!i3 republicas, disse Ma~hiavel, que no supremo moonento dos 
perigos não â,ppellem para as dicbadur.as, estão •arrutnad·as, estão 
perdidas. 

Tal é, effectivamente, senhores, a sancção da historia. 
A Repu·bJica romana tanto comprehendia jsso, que em todas 

as g-rav-es emergendas da sua -vi.da na,cional, nos momentos supre-
mos de perigo pa:ra a integ.ri·dade da patria ou p·&ra s·egurança do 
seu gov.erno, a.ppellava p•ara o ~anatus consultis, pelo qual se in-
vestia de poderes ·extraordinarios os magistrados •supremos nomea-
dos :pa,r.a .s·e encaTa·eg&l'em da ·defesa da patr.ia e da segur·ança na-
ci-onal. 

EscriJpto ou não -esc.ripto nos cod-igO;S, nãio é menos verdade 
que este supremo direito da necessidade tem-se imposto a tolioe 
os gov-eTnos civilisados. 

•Nos Estados Unidos il a America vi-olou-se tambem o estatuto 
da Çonstituiçãio, emquanto ·a guerra da Successãa exigia dos p::>de-
res publicos (I emprego .das med1das as tnais rigo'l"·os·as. 

Na França, eu.ja historia conheceis, são tão ·frequentes estes 
accid·entes da sua vi:da política, que não c&reço rememoral-os. No 
Bras-il, in-felizmente, ess.es momentos angustiosos se teem m ultipli-
ca,do po.r vezes, denunciallldo a meu ver um symptoma deplorabi-
Jissimo, um -estado morbido que denuncia have.r 1lalta de pa,trio. 
tismo, falta de interesse sincero pelo bem e :pela felicidad·e :la 
nossa terra; demasiada intemperança de paixões políticas e de 
ambições immodemda,s. 

Por tal forma se infiltrou no nosso organ-ismo social es-se 
virus ;r.evolucionario, que desde o dia ·em que, com g.rand·e ·es:l)orço 
.pudemos, por assim :dher, acabar o noss·o edifício constitucion~l 

que entre outras condições d·e s·eguTILnoa. offerecia a. expecta.Uva 
da harm~nia entre os poderes i.nstitui.dos, píí•de-se dize~· sem er.ro 
que a nossa exist-enda p.oUtiw tem sido, não o fuàlcciona.J.ismo 
h:armo.rüco dos po.der-es, mas um V'er.dad.eir<Q Çiw:~lo pel'J;)1anente 
entre o Con~resso e 9 Poder E)xecutivo, 
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Desse attricto, desses ·conflictos, dessa lucta perenne é que 
t eem Tesultado {YS males que teem afflig.i.do -a nossa •Patria e dos 
quaes ·em grande parte a r esponsabilidade pertence ·esp·eeialmen,te 
áquelles dos membros do •Congres·so <Nacional que p elas ·suas im-
paden-cias OU in'tolerancias teem precipiUaJdo ·OU p·romovido a 
explosão d·esses o<dios, tornand o impossivd o desd·obramento r·e-
gular da nossa f6rm.a de governo. (Apoiaclo·s.) 

•Senhores, doutri'llalmente, esta .questão dü estad·o de sitio foi, 
n esta mesma casa, aJJnp!amente, lumtnosamente d.ebatida ainda ha 
dous an.nos . . Foi á ini'Ciativa do meu iUustre .collega e honrado 
amigo r ePI'esentante do ,Estado de S. •Paulo, bem como ã iniciativa 
de outro· il!ust11e collega .r.eprea·entante do ·Estado da Bahia, bem 
como á iniciativa de outro ·illustre collega, cuja aus-e.ncia .desta 
casa sinceramente d eploro, porque elle soube lionrar a cadeira que 
aqui occupou, o .S.r. Amaro Cavalcanti, que varias pr.oj·ectos .fo,ram 
for.mulaJdüs, prevaleC!en·do fin-almente o pro.jecto d·e -cuja redacção 
S·ê incumbiram .as commis·sõoo reun.idas, e de que Joi -relato·r o 
meu illust'l'•e amig.o repres.entante de S. Paulo. Po·r occasião .desse 
debate lum.i:nos.o ficou, po.r assim diz,er, esgotad•a .esta questão de 
sab<er si a <daclaração d·e ·estado ·de sitio comprehen.d.ia ou não as 
immunidades parlamentar.es . Sobre este ponto, :ttorém, a minha 
tranquill idade é absoluta. 

Affirmo que o !Sen.ado. Federal é incapaz de voltar sO'bre os 
seus passos contr-adizendo-se a s i proprio, .e destruindo o aresto 
que j.á fi r-mou, nã.o de um-a só v.ez e em uma só votação, o 
que poderia expli·car-se pela surp.reza do acontecimento, mas de-
lib s·radamente, fria.ment~ systematicaroente, uma, duas, tres vezes, 
repulsando a idéa de preservar as i.mmu.nidades parlamentares dos 
efEeito.s compreh0·nsivos da declaração do estado d e sitio. O 
acatamento que dev·o aos meus do:us illustres collegas da commis-
são me o·brigaria, talvez, ainda. com ris·co d·e fatigar por mais 
t9II!Jp.o a attenção do Senado (nã~ apo'i:aclos), _procurar o.pp-or al-
gumas objecções aos prindpios f.ormula.dos peles meus dous hon-
rado<S colle-ga'S. 

Não o farei, porém, .Jimi.tando m·e a dizer que, si fosse P0Ssi-
vel a permauencia dessas -immunid•ades durante o estado de sitio. 
esta medida poderia s·er contrariada nos seus ef1'eitos pela co-
relação parallela desse privilegio parlamen-tar. Não S•eria n esse 
cas;:> a imm.uni<;Iaçle, se·ria a ·im~;mni'(l.ade1 e quan'\Jo toqos Of? çida.dã,os 
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dessa patria se achariam, em tno.me .da Iei suprema da necessidade 
e da .defesa della propria, privados da garantia d·OS seus direitos 
indivi<dua:es e d·e ex,ercicio da sua liberdade, haveria um grupo de 
homens çom o pri•vilegio ·de p-oder affrontar os poderes publico·s 
e ameaçar a ordem social •empr.eg.ando para, isso recursos muito 
mais effic.azes do que a;quelles de que podem usar todos os ou-
tros cidadãos. Qual seria o meio d.e o •i.mped'ir? Ousaria alguma 
das oasas do Congresso tentar cercear a liberdade na manifesta-
ção do pensamento •de ca:da um dos seus membTos? E não d·eveTia-
mos ·e não deveremos nós proprio.s zelar como a nossa a dignidade 
dos nossos pro•prios .a;dversarios e amtagonistas ? 

Pód.e-s·e a:cceita.r que uns fiquem em posição de constrangi. 
mento e vexame, impossibilitados de terem a mesma liberdade de 
acção de que outros podem gosar? 

<Não, senhor.es. isso não seria nem justo, •nem nabre, nem 
di·gno, nem equitativo. Eu, pela minha parte, si tal principi·o pr·~

valecesse, para co.ns·ervar o meu :assento ·no ·Senado, teria ne·ces-
sidade de r enunciar solemnemente a essa immunida,de; despr8-
zaria esse privilegio para ·conserwa r essa outra condição, de qae 
muito me orgulho, a d·e poder ·consider ar-me igualado a qualquer 

·outro .dos m eus concj,dadãos. (Mu·ito bern; applauso·s.) 
0 SR. VIRGILIO DAMASIO d·á um aparte. 
O SR. Q. BocAYUVA - O aparte d·o meu honrado collega m~ 

obriga a demorar ·neste ponto mais do ·que eu queria .. P.eço .Ucenç;~ 
para dizer qual é a legi.slação americana com referencia ao prin-
cipio da immunida,de. Nos Estados Unirdos os m embros do Con-
gr.esso gGsam um privilegio s-obre .este ponto mais r estricto üo 
que .nós gosa:mos no Brazil. O re presentante do Congresso ame-
rican:o só tem immunidad·es emqurunto está em runcções a.ctivas 
na. casa ·do Congresso, ·e ma.i.s sómente ·durante ü tra;jecto da <:asa 
dü Congr esso para a sua residerrcia e vice_yersa. iFóra destes dous 
períodos •de tempo não gosa de immunidade rrenhuma; .está su-
jeito como os outros eidadãos ás ·mesmas ·condições da, lei com-
mu.m. 

O SR. VIRGILIO IDAllfASio - Para o que foi preciso uma ·CLecla-
ração na lei. Mas não quero interromper a V. Ex. e o.pportuna-
mernte desenv·olve.rei ·es•te ponto. 

O SR. Q. BocAYUVA - P•enso que não é assim; penso que não 
deve ser assim, p•elas razões que vou agora ·adduzir. Ou pre:vaJ.ece 
na,s ·emer.geP.das a ·que allu~linros a medi·da ·ex:cepdonal da ~lecla.-
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ração do estado de sitio e n·essa hypothese desapparece e deve 
desapparecer a immunida;de .pa;rla:mentar, a inteir.a liberdade 
da tribuna, ou prevalece a i.mmunidade parlamentar e a de-
claraçfuo .do •esta;do de sitio póde ser contraria,da nos seus effeitos 

E esta é a ra.zão pela qual apresso-me em dizel-o, no meu cotn-
ceito (e foi essa doutrina. que sustentei aqui no anno passado, dou-
tr:na aliás combatida poT alguns dos m eus hotnrados collegas), não 
deve o Congr.esso funcciona,r durante o •estado de sitio. Desde que 
nfto póde, qual entendo, o Congresso possu·ir nesse período ·a com-
pleta liberdade da tribuna, é uma depressão moral para a nossa 
pro·pri.a digntda;de conservar-nos em funcções incompletas ou n.e-
gativ.as para o eUeit o de nossa a1ta missão. 

0 SR. COELHO RODRIGUES - E' a consequenda. 
O SR. Q. BocAYUVA- E' a consequencioa e esta consequencia. 

é logica, esta conseque~Jccia é .legitima, po<rque o Congresso foi in-
stituiodo para, n as condições normaes da sociedade, legislar e pro-
ver ao bem socia.l, exercendo o s.eu mandato, cuidar ·de desenvol-
ver o bem publico e de não r ecusar ao Poder Executivo os meios 
e os recursos d·e que elle careça, em defesa da sociedade, do seu 
p.rogresso e do seu desenvolvimento; mas nas condições excepcio-
naes, nas situações alll!or.maes, nem é possível exer.cicio r egular e 
funccionamelllto systematico do r egimen republicano (apoiado:s), 
nem é conveniente ce11cear por qualquer fórma a autoridade su-
pr.ema de que se acha momentaneamente investido o chefe do Po-
der Executivo. 

Senhores, ·esta opinião tem n·esta propria C1lisa o apoio d·e outra 
opinião, que peço licença para ci.taT, porque é a de um companheiro, 
a de um amigo, a de um ho.rúem de doutri•na, a de um republicano 
sincero, a de um dos cidadãos mais distinctos da noss.a Patria e 
que mais ·estima nos merece . .Peço li·cença para citar o seu nome 
e as suas palavras- r efiro-me ao meu amigo o Sr. Campos Salles: 
eis o que eUe dizia na sessão de 15 de Junho. de 1892: 

"Não se pód·e dar collllpleta execução ás instituições em uma 
phase anormal da vida publica, ·quando os de·positarios do poder são 
affrontados POT co~Jcsta,ntes ameaças de grandes perigos, quando a 
sociedade atrav.essa um .período de profunda anormalidade, cheia 
de sobresaltos." 

E' ou não é esta a situação em que aind·a nos encontramos ? 
tApoiados.) 



208 

Póde-se pretende.r .funccion.amento regular de todo o nosso m'!-
canismo catn.Btituci<Onal repubUcano federativo, .quando a federaçãi~ 

está .aluda a;meaçada no sul pelo Influxo da pro.pria revolta? quan:dJ 
n ameaça d.e um per·igo i:mml•nente aqui mesmo no seio da nossa 
Qrupital é um motivo de :anded·ade paDa o povo e para o pr.Gpa-io 
Governo? 

Não, senhores. 
E' necessario que o Oon,gress•o seja logico, S·eia fi.rm·e, seja co-

herente. Si o Congressü enternde que já chegou o momento oppoT· 
tuno •d·e exigir o cumprimento normai -do reg.Jmen -fe:d:eratiV'O r epu-
bl'icano, que já ,cessGu .wbs:o1urtrumente ,todo •eJqual•quer moi1Jiv-o de dn-
quietação ou de perigo, o seu d·ever .não é v·ir ·CO'!ll meias med·id.as 
(apoiaà.os-, ·o seu dever é propor franca 1e reso1utamente' qu·e se 
levante o estad•o d·e sitio e que sejam avocados das prisões em que 
se encontram os propTios revoltosos que teem mandato a ·uesem-
p.anhar no seio deste Cong1resso. (Apoiados,· ·muito bem.) 

Este é que seT:1a o dever do Congresso; isto é . o que no.s 1m· 
poriam a coherencia e a Iogica. 

M:as, si ainda não ·chegamos a esta situação afortunada, si ·te-
mos ainda o •obrigação de contempo:rizar com as circumstamcias em 
defesa das instituições e da Patria, o nosso d·ever é não tentar ..• 
não direi - não tentar - nã,o comsentir que impensadamente e 
involuntruriamente alguma medida s.eja decr.et.aJda pelo Congresso, 
da qual se possa inf.eri·r que ha a intenção d.e cercear as llittribu'i-
ções conferidas ao chelle d·o Executivo, attribuições das quaes fez 
us·o ·com lan:ta gloria rpara si e com talllto p.rov.eito para a nação. 
(Mui tos apoiados. Appla.uso;s.) 

Além de .que, senhores, ouso :dizer-vos, vós não tendes nem a 
comptencia, nem os meios, para r·etirarrdes :dos nomhro.s do Mare. 
chal .a. r espo•n.sabilidade da situação, tomando-a para collocal-a so. 
bre os vossos, ou antes, sobre os nossos P:ropr.los hombros. 
(Apoiados.) 

Não; faltam-nos a competencia e os r·ecursos. :Sómente o chefe 
do Poder Executivo, a;ppaDel.hado pelo conhecimento ·das circum-
stancias, ulnas patentes outras occultas, üonhecoodo o terre!D.o e 
conhe,cendo-o não sómente na sua superfície, mas nos seus subter. 
raneos, é que pôde, no uso das faculdades que lhe foram conferi· 
das, continuar na sua no·bre missã,o, a. desempe>nhar os altos de. 
veres que lhe estão impostos e dos quaes eu ·espero que elle slliberâ 
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desempenhar-se com honra para si e v,antagem para a cons olid.a!láo 
da Republlca. 

Quer{), senho-res, que lhe fiquem integras a gloria e a respon-
sabilidade. Muito agradavel me será, e creio que a todos nós, po-
dermos ao lado do testemunho do reconhecimento da liistoria, ser 
tambe~- os -interp.r.etes da grati.cJ.ão naciOJnal (apoiados), quando 
elle nos possa r estituir a nossa Constituição re:sta,ur.ada, as nossas 
leis invioladas e a n-ossa Republica firme e impere ci;vel nos ail· 
ec·rces em que foi fund-aida. (Apoi!aàos; muito bem.) 

Senhor•es, comp.rehendo que esta discussão ·não deve ser prolon-
gada., que ha toda conveniencia política em apressarm{)s a reso·luçã.o 
do COtngresso, seja ella .qu-al fôr. Digo apenas que no meu espírito 
ha sombras ... 

O SR. EsTEVES Ju;,roR- Só não as vê quem não quer. 
o SR. Q. BocAYUVA - ... e embora me tenha cabido a m!í. 

sorte de ser no meio do Congr-esso Naciona,l, desde o inicio de nossa 
-vida republican-a, uma esp.ecie de Cassand·ra i:nutiL ouso dizer-voa: 
meditai no alcance de vossa deliberação . Não é a sorte de um Go· 
verno aquelJ.a que póde ·depen-CLer do acerto ou desa;certo da vossa. 
r-esolução, -é a sorte da P.atri•a, é a sorte da R ep ublica. (Muitos 
apoiados ) 

0 SR. SALDANHA MARliNHO - :1sso é o que est-á em jogo. 
0 SR. Q. BOCAYUVA - Depreco O VOSSO patriotismo, a VOSS1. 

abnega!)ão, a. vossa sabedoria, para que dessa resolução Tesulte a 
tranquillidade d·e ani;no, que já está ·perturbada no seio da propria 
nação, pela simpies appreh ensão da irr :ninencia de novos confli· 
c.tos, de novas perturbações e de nova:s catastrophes, que são o des. 
cre-dito das instituições republicanas e que pouoo a pouoo irã,o po3. 
tltuma.mente serviiJldo de justifi-cação á causa dos proprios revol-
tosos. (Apoiados,· muito be«n-. ) 

Esta seri·a para mi-m, senhores, a ultima hu-milhação que o d·es-
tlno me reservasse, a de acceitar, ainda que posthumamente, por 
mais ilndirecta que fosse, a co-responsabilidade naquelle movimento 
detestav-el, que deve ser execrado por todos os filhos do Bl'asil. 
(Apoiados.) ~ 

~ Essa não póde ser a intenção do Senado, como não seria já-
mais o caminho da p.rudencia e da -previsão governamental . 

O Sen·ado me p.ermittirá que eu conclua a .minha impertinente 
oração (não aspoiaàos) com as i!Jalavras severas e os conselhos pru-
rlentes, dig'lnos de serem seguidos , conselhos que eu pedirei de e~-
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prestimo a o mesmo a;mi.go, á mesma •luz que me tem g>u.iaJdo n esta 
Casa em tantas ocoasiões, e que eu espero me ha d-e guiar ainda 
P?r muito .tem:J:lo. 

·Essas· palavras sinceras, ·esses conselhos auster.os e prudent es 
são ainda· do meu honrad-o ami.g-o representante do Estado de São 
Paulo. Elle m e permittir.á servir-me dellas pa.ra epilogo d-o meu 
di-scurso. · (Attenção geraL) 

" Estão suffocados os elementos revolucionarias? Pois bem! di-
zia elle: é preciso agora que fortifiquems este poder (o .Executivo). 
E' indispensavel o nosso a;poi·o para que o Goveruw tenha o presti· 
gio da nossa solidariedade, é preciso isso para que elle :possa com-
pletar a obra patriotica de firmar a ordem pu·bloica. 

Só depois disso-é -que poder emos experimentar as vantage1ns 
do nosso systema de Gove1:no. " 

VozEs - Muito bem ! Muito bem ! (Applausos.) 

O S.R. .:L.EOIPOLDO DE BULHõES - Sr. Pr-es·idente, acabou de 
fàlLa;r o rep:res•entante d.o es'P'irito conse.rv.ador, .o defe·nsor do pri·n-
cipio da autoridade ; :acabo!U de fallar o chefe mai-s :res:Pei·tavel e 
mais :r-espeitado do partid.o republ!ican-o, um dos mais Hlustres mem-
bros desta corporação, en-carando-a qu·estão do dia sobre um prisma 
unico - a n•ecessidade d:a manutenção da m·dem publica. 

E' preciso que alguem :EaUe em nome do principio da liber-
dad-e, em nom-e dos direitos d-o povo, ·olv-idados neste momento, já 

que a causa conctrartLa oe•ncontrou um patrono tã:o poderoso e que, 
incontes.tavelm81Ilte, ,fa11ã pesar a s.ua p.a;lavra, o seu presügio- na 
solução da gravé questão que s·e d·ebate. 

Sinto, Sr. Presid-en~e, que a cau:sa da Uberd:ad·e t e11ha um 
denensor tão fl:aJCO ; <0 mais Qbscuro membro desta •cas:a (não apoia· 
dos), o mais moço do;s que se ·assentam n-estas cad·eiras·, sem o .pJ·es-
tigio que dã o talento, sem a autoridade que dã uma r eputação 
firmad!a, para erguer o d•ebate ·ã :altura em que dev•e s·e.r {)Ollocado. 

ã:o sei faze:r um discurso, nunc;t -o soube ; não t3ntar.ei fa-
zel-o agora. Procurarei, t endo deante dos olhos .a lei, inspir.and.o-me 
nos dictames da j,ustiça, def81Ilder as Hbel'daJdes publicas :ameaça. 
das, slnão compromettidas. 

Fui conspirador depots do go1pe de -esta,do •e -tenh-o sido gc-
v•er:nista ·desde 23 de n-ovembro até hoje: ·E, si bem me reco!l'do 
aprendi na Facufdad·e de S. Pau•l<o, d•omiruada, aliás, n·es·se t empo, 
p·êlo es-pi:dto c-onservador, ·e ·dépo-is em um.a •es•coia mais am'Pla -
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.a da vida publica, qu-e a insurr·elçaa é um d·ire~to, desde que os 

.abuso1s do po.Qer não encontr•eiiD 'OUtl'O ·0orrectiv-o ; ·que .a revol~a 

é um d·ir·eH.o a que os ,povo;; .oppr'i.m·idos se s·occ!Tem .em l-egitima 
.iJefesa de sua libf:'rdade e que ·nãJo se póde, sob o pretexto d·e o.rdem, 
exagerar .os meios d·e compr.essãJo ao ponto d·e esqueoer, de sacrifi-

·car-se a lei. o no•sso pacto fundamental e :até os pJ"i·ncipi-os mais co-
mesinhns da civil isaçãJo moderna. Sim, é preciso não ·esquece·r-se 

... qu·e mu}tas v·ez·es se teem ergui•do v.oz·es, que ~ep·ercuteiiD no mundo 
in toeiro, em nome da r·evolução, que é um dire-ito do pov.o. 

O 6&. CoELHO RoDRIGUES - Foi com ·elle que se ·fez a iRepublica. 
a 15 de novembTo. 

O 8&. ·LEOPOLDO DE BuLHÕEs - ISr. Preside.nte, o'S espíritos os 
maJis co•nservadores, o.s c.hef·es. de escolas as mais r·eaccionar~as ou 
autoritaria.s, não tomal'iam, por cer>to, a .respon<soabUidad.e de sub-

·se:r·&ver, ·E•sorupulisari.am e m <apoiar a doutrina do app·eHo á dicta-
·dura para a manutenção da ord·em, doutrina ha pouco precon'isada 
·na t r ibuna pelo hom~ad·o senador .pelo Ri.o de Janeiro. 

Ao <app·ello á di<Ctadur.a .opp.onho o appello á rev·ol nção, coliDo a 
·3 d.e nov·embro d·e 1891 . 

. MacauJ.ay, Guizot, os proprios doutores ·da igreja catholi.ca af-
··Hrmam que a :rev-olução é um direito; as cartas e ronsUtuiçóes 
::antig.as o reconhecem, o corusa.gr.am. (1) 

(1) "C',est un acte bien grave pour tout homme de sens et de 
·vE.r tu, que l'insurreoti·on, la ru.pture avec l'ordre établi l' entréprise 
d'établir un ordre nouveau: 

Evid·emme-nt ce j.o.ur él a it v-enu ou !e pouvoir perd son droit 
à la fidéJité, OU . nait pour tes peupJe.s celui d·e Se pootéger •6-UX-

·mêmes par la ü;rce, ne tr:ouvant plus., dans l '<ordre étaoli, ni sure-
·té, ni r·ecou r.s. 

Jo,ur redoutabl·e oet in.connu, que nu.Jle com;tituU.on num.aine ne 
·peut régler, qui .pourtant se lev.e qu.elque.s fois , ·marqué P'ar J.a IDRJin 
·-d iv.ine. 

Si l 'épreuve qui comme:nc.e .alors êtüt absolument, interdlite, sl 
•du point mystérit!ux .o:tl. il résid·e, ce gTan[l d·roi't social ne pa.ssa!it 
·_pas sur la tête des pouvoirs même que le· ni-ent, depui.s longtemps 
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Foi em-nome desse dir-eito que a Repub!Jica se fez, der:roca nd-1> 
as 1nstituiçõe.s m.onarch1caJS, ··que ha mais ·de meto seculo nos re-
giaJin ; é por .ene que s·e l·egiti>m:a .o nose:o Tegimen ; fo.i estribado 
nel'loe que o Congresso, o po-vo .e a força aJrlill!llda se le-v.a,ntar.am a . 
23 ·d·e nov.embro •para depor a dictadura, que ousara a,lçar o cou.o,. e· 
annJi·qu1lar d-e vez as tentativas de usurpa!;ão d·e poder._ 

Surgiu então .a situação actual - a da legalidad·e que temos. 
sustentado e que 'oontinuar·em.o-s :a defender .a.o lado d-o illus1JPe se-
nado•r pelo Estad-o do Rio -d·e Janeiro. 

A .doutrin-a que o Senado a;caba de ouv.ir, p.rég~ada peJ•o non-
r.aido senado:r com tanto brilhantismo e conv.icção, este1·aéLa com " 
autori-dad•e d.e Ma,chi•avel, •me sur:pr.ehende, me -camsa espanto e 
me ap•avorarla si me fosse licito duvidar um só instante da con-
demnação que a. espera no Congr-esso e fóra d·eUe. 

Os grandes. espiritos, Sr. P.res.idente, não •estão ao abrigo de· 
illusões faJtidioo.s, soffrem como os medi-acres .a pl'essão das cil'cum-
E<tanoi-as que a.s rode-iam, do m-eio· 1em que viv-em. 

ffil' ruatural qu-e, d•ejpoi.s de uma commoção· que ·abal.ou tao· 
p:rofun·da.mente a nossa patria, aqueUes que pr-esenciaram a:s an-· 
gustias da •população desta -capital e as -compartiram, procurem exa-
g•erar os r .ecursos constitucionaes para o restabeJ.ecli.mento da or-
d-em, -qu•eiram mesmo tudo sacrifi-car, inclusive a Constitu-ição e as. 

1-e g-en'I'e humai-n 1Jombé sous .J·e joug, a,ura1t perdu toute ddgnité· 
comme tout 'bon,heur. (Guizot-Wa·shington, étud•e historiqu-e, pagi-· 
rua 13 .)" 

"I! -e.st impossibJ.e de tracer la limite qui separ.e la resistance· 
légiltime de .Ja resist:mce illégti.bime ; mai<~ cette impossibilité Té.-
su1te d·e la nature mâm·e .du droit et elJ.e s·e r enco·ntre dans toutes J.es: 
sdenoes mor.ales et politiques. 

Le d.wLt qu'a ún p.eup.J.e d·e ·res-is.t-er .à un ma;uvais gouv€1Tnement 
est tout i'i, fait •semblable à celui qu'a l ' inrl•iv:idu, ':1 defaut •de pro-· 
t-ection légal•e, de tuer un injume a:gPess·eu.r. Da'IlS les deux oos, 
avant de recourir à la fo-rce, il f)aut avoir épuisé tou<~ les moyens· 
reguJi.ers et p-acifiques. 

iM-ais daus l'un et dans 1'awtre ca,s; .on ne peut ni•er l'ex.1stence· 
du dro11t. Un homme assail-li par des· a:s,SI!IIS·sirus n' e.st pas ;o,blig~ .d.~ se 
~lah;;ser égorger, paroe que p ers•onn e n'a ·PU ~en·co-ne déf.inlr exa~te-. 
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leis, ·paTa gar·antir a tianquillidade publica, .acreditando que ~ 
autoridade da força só por si póde salvar a soci•edacl:e. 

Não ; é preciso que r .esistamGs a ~ssa cD'rrente d·e opinião que 
tem neste r.ecinto um orgão de ta:nto prestigi-o -e que pód·e nos con.-
duzirr .a um abysmo igual áqu·eHe a que 'UOS arra,sta'Ti.a .a rev.olta . 
d-e 6 d·e s et embro, si t riumphasse. Não ; raci-ocinemos oom is.enção, 
observ•amos os factos com calma e :imp.arC'ialidad-e, nãO; •es•tetamos. 
a formar doutr.ina.s de occas.ião em .materi·a con'Sititucional, olvi-
dando .a gl'av.e :res·p.onsabilid.ad:e que so•br•e nós pesa neste m.o·mentO', 
cdtico ·e e.s·curo da•s instituiçõe3 republicana~s ! 

Não esqueçamos, senho•res, que, .gi .as Pev.olrtas teem p-ei,turbadO-• 
a cons.oHdação d·o nosso I"egoimen, O·s golpes de· Estado não o teem .. 
m·enos. ' 

0 tSR. COELHO RODRIGUES - Apo.iado. 
0 •SR. ·LEOPOLDO DE BULHÕES - Não sei enoara;r com sympa- · 

th~a a r evolução quand.o e'll.a v·ern d·e cima, sob :a fôrma de gol•pes d·e> 
Es•tàcl:o, de abusos do poder, de v·iolações de dir.eitos, d>e usurpa--
çõés· d·e at•tribu.ições, ·p·ar a fulmi·nar a que vem de baixo, s.ob a fõr- -
ma d·e pr.o.testos, de r eivindicaçõecS, de re.staul'ação !1a l>ei e da . 
Co·n.stiltu1ção. 

Não, ·queremos a R epublka sem oppr.essões injustiricav•eis, que" 
a po.d·em tornar ·odiosa, e sem as .ag·irtações populai'es ootereis e·: 
cond:eill'llfav·eis, que dilatam o período d e cSua cons olidação e po-
dem mesmo compromettel-a . 

ment que! .es t l.e degré !1u peril qui justifie l'hómicli.d:e. De même> 
=·e nation . n'e.st p.a.s übligé d e souff.rir p.assivement tons les lmaur. 
que la :ty.ranni•e peut lu i 1.nfliger, parce que nul n'•est p.arv.enu ft" 
d·eterminer exactement quel •exces d e mauv:ai6 gouv-ernement justi-
fi.e l'i·nsurl'eCJtioh." (HistO?"y 'D'f Englancl , IX, 21'2. Ma.ucaulay. L e' 
I'Jouv.ernement cla.ns L a Démocrat·~e, XIV, 175, L av.eleye.) 

"La. rési·srtan c·e .à .J'oppress:j.on est .r a con·se'quenoe -de:s autl'eS'< 
droits de l'homme; quand Je go.uv.ern.ement viole Les d·ro.its ·du. 
peupJ.e, l'·i'!Lsurr·eati>On ~st pour J.e ,peupl·e ·et pour chaque •po1·U.on du:. 
peup1e le plus •s•acré ·et I e plus ãndisp-en.sa.ble ·des· d·eY.oirs." (Gon--
stituüon de 1893) Lavel ey e, ob. ·cit. , pág 179. 

"Um -rei traidor ao s.eu d·ever perde o d-ireito á obedtencla, é 
um r ebelde ·qu.e póde ser d.epost-o. (IS. Thomaz d'8 A·quinü. D e Re-
gimine Pri n cipum ch. VI., Lave ley e. ob. c!.t. ) 
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E' por isso que não sentimos embwraco •em r.espond·er d·e prom-
IJto á pergunta com que nos honro.u o dist>inC'.:'ii senad-or P'Blo Háo de 
.Janeiro: 

"Qu-ereis -a ·dictadu:ra? Q.uereis a anarehia? 
Não, nã·o qu-er·emos a dicta<dur·a, não queremo.s a anarchia, que-

rem•os, <sim, o r.egimen .d-a lei e <da Constituição . 
F .oi pa:r.a salva,r a Con.stJi,tuição que esse ·exercito, a qThe ~ - J;;x. 

se l'eferiu composto de cidadãos de uma patria livre e não d~ 

pretorianos ·ou cos;sacos, l.evantou.-se com.o u·m só homem1 no dia •6 
de setembro; foi .pa.ra manter a lei em tod-o o seu prestigio que a 

·Guard-a oN<aci•on.al acudiu ao app•ello do gov·erno .e os bruta lllões p.a-
triotko.s •se o.rga'!l•isruram ·e s•e .co·Hoca:m.m ao lado deHe; :füli ainda 
·para •d•efender a ·ma:gestade a.a l-ei que uma parte da .armada :ensu~· 

-deceu-fS•e atos -clam-o.r.es do espirito d·e cl.ass·e para, .em tod·o o p.err-iodo 
<da lucta, só ouvir a v-oz <'La .razão e da autori<'Lwde l·egitima. 
{Apoiados.) 

0 SR. Q. BOCAYUVA dá um aparte. 
O SR. LEoPoLDo DE BuLHÕEs- Nem dictadura e nem anarchía, 

-dizia eu , a <dictadura cahiu a 23 de Nov.embro de 1891, para não 
-se levanta:r mais; a caudilh·agem a 13 d·e Março deste anno, esma-
gada so•b -o peso d-e uma condemna.ção geral. 

O p-ovo quer -o regimEJn .da lei, o povo quer que a ~ei sa 
o(!umpr.a e que deante della se cu:rve o Gov-erno, como o mais obscuro 
1los cidadãos. 

Fóra da lei não ha Gove·r·no forte, não ha Governo que se im-
J>Onha á nação, não ha autori·da:d·e pr.eshgia:da e legitima, tllão ha 
1:rd em e nem se pó de exigir a obediencia dos cidadãos . 

Fóra da lei não ha s·aivaçã-o pa:ra a Republica, ha o naufraglo 
1lella, as usurpações, a violenci'a, a d esordem, a desintegração d·a 
'Patria. 

Como q11er o nobre SE.ma:do.r pelo Estado do Rio que nos c:on-
v·ençamos, o:r-a de -que o sif'iio é -o inte?'q·egno ãa Oonstituiçã.o, a 
-suspensão total. 'embora temperaria, de todas as leis e ga;r.antias, 
-o.ra -que é a lei marcial? 

Não sabemos a que theoria de siti-o se refere S. Ex. 
A da Co.nstituição Federal não ·é •essa, não se appr.oxima dessll. 

<e nem com ella se parece. 
O sitio da .Constituição dos Estados Unidos do Bra.s.fl não (l 

interre,qno da mesma Constituição, •não é diota-d:ura .e n'Bm a sus-
Jl'ensão to.tal d·as .garantiai, como &pTegoam. ' 
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Não é tão pouco a lei mar.cial. E ' um instrumento policial 
para o restabelecimento d·a .ordem e nada mais, determinando a 
Constituição ex.pr-essamente as condições em q,ue o seu emprego é 
legitimo, e fixa.nodo de modo inilludivel a sua ext€1llsão, regulando-
os seus effeitos. 

Não ha como conciliar-se o sitio , tal como acruba d-e ser exposto-
peLo eloquente orador que me precedeu, com a lettra e o espirito-
da nossa .Constituição, dessa Constituição que o Gov.er·no ProvisoriO' 
decretou e que co-nstitue o seu mai-or padrão de gloria . 

Em face do no-sso direito c.onstitudo•nal, po-d emos distinguir :ao:;. 
tres si tuaçõe.s em que se póde achrur o paiz ou parte delle: estado d~ 
paz, estwdo de sitio, esta•do de g~&e!Ta. 

O estado de paz é normal, é aquelle em que a .Constituição e 
a.s leis teem 1Jle.na exe-cução, a segurança é geral, a tranquiUidade 
publica inalter avel, os direitos do sci·d•adãos eucontram absoluta ga-
ranti:a. O -estado de siti-o, provoca;do em r egra por uma grave com-
moção intestina, amplia os poder es policiaes da autoridade civl:lp 
autoriz.ando a suspensão, por limitado tempo, de algumas garan-
tia.s da liberdad-e in-dividual, isto é, _p ermittindo a 'Cl.etenção e o-
desterro. O e-stado de guerra, finalmente, é aquelle em que a ne-
cessid•ade de r epellir uma imvasão extrangeira, de combater o ini-
migo, exige .a proclamação da lei marcial, e qu e a todos ajquelles 
que se acham no theatro das operações se appliquem as le-is de 
guerra. 

O estado de sitio encon-tra o seu assento no art. 80 da Consti-
tuição e o estado de guerr-a no art. 72 § 21, cujas dis-posições syn-
thiz.a.remos assim: 

"·Em c.aso de grave commoção intestina, que p-cmha a pa;tria oCill 
imminente perigo, decr etar-se-ha o sitio, que permittirá a detençãO' 
e o dester.ro (art. 80, § § 1 o a 46 ) • 

Em caso de guerra <ex terna serão postas em execução as leis 
milit are-s para o tempo de guerra, sendo então tolerada a pena de-
n..orte." 

Vê-se, pois, clara.mente que o legi-slador constituinte permitte 
o siti-o no ca,so de commoções intestinas, graves, perigosas para a 
Republica e para a Patria, e a poroclamação da lei marcial (que 
outra couca !não é sinão as leis militares eni tempo d·e guerra) nO' 
cas::> de guerr-a externa .. 
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o estado de sitio não desclassifica jurisdicções e dur.anfe elle 
~:V:ãó se pôde processar e nem julg;ar os ind-iciados em crimes poli-
·"trcús; o estado de guerra ou lei marcial .desclassifica jurisdfcções 
·(lei •n . 631, de 18 de Setembr.o de 18•51) , aJdmitte processos e jul-

:..gamentos ·e a condemnação á pena capital. 
A pena de morte só pód·e ser impo·sta sob r.egimen da lei m~·

~·cial, l ei que só se applica no theatr.o das operações bellicas e iló 
·tém execução no tempo da: guerra externa. 
,. Esta já era de facto a doutrina con·stitucion:al na Monarchia., 
e na R epilblica mais se accentuou, não . admitt.i~do duv.idas, como 

, já vim-os. '-
. Sr. Presiüente, a ·revolução de 15 de NCYVembro de 1889 não 
-veio solapar as liberd-ades pubHoas, .já r econ-hecidas e acafltaas pelo 
:poder , não; v-eio alarg-al-a.s, desenvolvei-as, garantil-as com mais 
:. efficacia. 

Si assim é, como ·comprehend·e-se a doutr·ina ha pouco exposta 
·sobre o estado de sitio, que attri,bue a,o E:.oecutivo, durante a su8-
.Jlensão de garantias, a di'Ctadum, :poderes disoricionarios e lllimi-
'tados? No regimen a!ntigo ninguem ousaria sustentai-a e em face 
•do nosso p.a:cto federal ê •insustentavel . . . 

O Sn. Q. BocAYUVA- No regimen antigo, durante a l'evo1ução 
·iio Ri.o Gra;nde, a5 autorida.des foram autorizadas a prender sem 
•-culpa for·m.ada a um juiz da capital, que deu habeaLrcoTpus a um 
• çriminoso d.aquella 'l'ev.olta, f.oi respons.abilisado. 

O :Sn. LEOPOLDo DE ·BuLHÕES - Tenho em mãos as leis que 
·suspenderam as gara.ntias no Ri'O Grande do Sul e hei de 
·respond,er a V . 'Ex . quando tratar ·dos d·ecDetos do governo actual, 
ae fev.ere-i·ro e março, mandando submette:r a,o fôro militar •Os 

<Criminosos civis. 'Si no· correr da discussão esquecer-me deste 
-pon.to i-mportante, V. Ex. t ea·á a 'bondade de chamlllir-me para 
'·elle. 

Sr . P.r es<idente, .o· estado d e .s.iti.o suspende algumas ga,ranti-as 
'{}a· .li.berd31d-e in·dividual, au.torisa, como vimos, o ·gov-erno a t-omar 
::IDedidas extraordina rias d·e policia, mas não passa. disto . Tudo 
quanto não fôr àetençâo ,e àeS.ve1-ro não pód·e s·er .Jeg.i.tima·do pe1o 
.sitio, pois que -elle só permHte àete.nçcl.o e ã,esten·o. 

<E' vara prev.eni·r os a:busos a que o sitio pôde da:r lugar que 
'a 'Constituição .impõe . ao Ex,ecutivo a obrigação de d.ar contas a.o 
<Congresso das m edidas que houver toma:do e exige a r esponsa-
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:bilidade das autoridad-es que tiven~m ordénwdo taes medidas. 
(Gonst, art. 80, §!§ 3• •e 4• ) . 

\Estado d-a sitio não é -esta;do de gue·rra ou lei mardal e nem 
-eom esta pód-e ser comp<~~ra.do. -Durant-e .o sitio- não ha processos 
n em con-demna.ções, não h•a julgamentos -e n em imp.osiçõ-es de 

_pena; o estado de guer.ra admitte umas .e outras oousas . No es-
tado de paz -e no- estado d-e sitio ninguem pó"d-e ser co.ndemna.do 
á pena de morte ; no r sgimen -da l·ai mar~ial, isto é, no caso ãe 
.gtten·a em erna, a pena ultim-a pód.e ser ruppHcada. A Oonstituição 
re:;;a : "•Fi•ca -rubolida a pena ·de morte, re~alv.a:da.s as leis .rrrilitares 
em tBIIlp-o de guerra (art. 72, § 21)." 

Ora, si o sitio não é l ei mar-cial, como pá-de s er inter·regno 
constitucional? Que inte?Tegno é estEí, .regula.do· pela pr.opria -üons-

·tituição, que pód·e ser susp-enso p e-Lo -Congresso, que só p-ermitte 
a àetençãl~ e o desterro, que não exclue -o habeas-corpus sinão em 

-relação ás 1garantias ·determinadas e suspensas? Que poder:es àis-
crioi!onariOs e immv~aàos confer-e o siüo ao "Executivo, quando lhe 
"impõe a -obr.i-gaçã0 d-e prestar contas d·e seus actos ao P-oder Legis-
la:tiv·o, que póde approval-os .o:u não, e man·da r asponsabi.lis·ar as 
autor.i·da-d-es (inclus-ive o Presidente da R epubHca) pelos abusos 
·que co·rnmetter em? 

iNo prop-rio estado d•e gu-er -ra os comm an-dantes -em chefe, os 
generaes não teem pod-eres discrici•onat"ios e ill'imitados, pois estão 
sujeites ás l·eis que ·r egul-am aquelle estado e r espondem pelos 
a.busos que com.metterem. 

Como póde o sitio ser inten·egno, i-sto é, a absoluta ces-
·sação das leis e da Constitu ição? 

Na commissão d os 21, que ·deu par ecer sobr·e o p-rojecto de 
constitu-ição, offereci-do á as·ilernblé.a constituinte pel-o govern-a 
-provis:o·rio, discutio-se la,rglaJmente esta -materia e foi nessa dis-
cussão que eu apr endi o que a;gora •r-epraduz·o. 

A dout·dna, po:r.tanto, S.r. Presidente\, -do no<hre senador pelo 
"Es-tado ,d·o 'Rio não enaontra apoio na letra da •Cons-tituição .. :En-
co•ntral-0·-ha no espírito da mesma 'ConstHuiçãJo? Esse -esp-i-rito tão 
genuinamente · r ep-Uiblicano •e liVI'e r epeUe a dd·ctadura e o despo-

·t ismo, ·é abso-lutamente i-noon·ciHav.el com os po-d-eres -illi'mitados 
e irresponsaveis . 

Na Republica -a r esponsab-i<lid·a d•e das autoridades, desde a 
JI1ais el evada na hi·arar-Cihia administrativa ou judiciar1a, -até á 
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mais rilod~sta ou obscura, é um -dogma. Todos os poderes politicos·. 
da nação são limit-ados. 

A Con-stituição de 1-&23 abol-Lo ·as penas infamantes, a marca . 
de ferro -que<nte, os aç(}.it~s, o -confisco; a carta federal de 1891 
f a.! além, m-uito .além, r·ev.al:ando ·o .e-spi·ri:to h·uma-n-ita11i•o e . ci vi-
lisador da primeira constitui•nte ·da -Republica, aboUo a pena de 
galés, a pena de ban-i-mento, a pena -d·e .mo,rte . 

Como admittir~se qwe essa Constituição, elrubomda com tanto 
zelo., com tanta pr-a;v;id•encia, i:rrs·pi•!'ada no ma.is v-ivo ·desejo de 
dotl!lr a nossa -patria .co.m um codi-go pülitico modelo -e que ser -
vi·sse em to-das as sitUiações de no-ssa vida social da -mais solida 
garantia -das liberdades pu-bli-cas, como admittir-se, <d-igo, que esse 
pacto feder-al facul-te ao :t;o·de-r Ex-ecutivo, em um mo:m.ent o dado,. 
diant e de um movimento popular .qUialqueo, a sus·pensão de todas 
as suas dispooições, de todas as lés, a .all!lJullação dos outros po--
deres politicos .da nação, a pl'O·cl:am.ação da dictadura? Si assim 
foss.e, a Constituição não seria um co-d-igo d·e l-iberdad-e, s•eria uma_ 
escriptu·ra de captiveiro, co:mo jã o -disse um das espiritos mais 
aleV!an ta-dos e -ful-gurantes da ge,r-ação . ( *) 

O digno r epr-esentante do Est:JJdo- do >Ri-o, s.antindo gran,de d-if--
ficul-dad·e ou reco-nhecen-do -talVJez a imposs-ibilidade de s ustentar· 
a sua theor1a d-e sitie em -face do nosso dir.edto constituci-onal ou· 
dos t extos clal'os -e ex·pliocito-s .d-o art. 80 · d1a Consti tuição, foi 
p~dcura.r :apoio pa.ra ·eUa .nas l·egis-lações e juri-sprudencia ·de 
çmtras nações. 

'Poderemos nós, Sr. Presi<d-en•te, importar disposições legisla--
tiva s -e jur-icSprudencia .estrang-eira, quan-do temos na Constituição 
disposições expressas e te·!'llinantes, ~egulando o· .s itio? E' muito•· 
amor ao que .é estran'gedr-o -e menqspr.eso: ao que é nosso. S1 
ainda o di-r-eito- es-trangei·ro i o-sse mais adi-antado do que 
o -nosso, a importação· d·es·cwbida teria explicação, mas não é, corrw-
o illustre senador se immmbiu -de colliV'ell'cer-nos. Em vez d'l re- -
cordarmos o que fez a ing-la:terra em 1700, a •França abalada pela 
agitação so-cialista, a America -n as ancias d-e uma -guer-ra colossal, 
em {;Ujo golofão -quasi subY.eDteu-se, .consultemos ,o a,rt. 80 da 

. nossa lei fundamental- e -os quatro ·parrugr'a1JhOs em que elle sc-
desmvolve (lê) : 

( *) !Ruy B-arbosa - O Esitado de sitio. 



219 ' 
~· 

"Art. 80. Poder...se-ha d-ecl-ar.ar t:•m estado de sitio qualquer 
'Parte do <ter·r'itorio da União, sus!}endend.o-se ahi .as gara.ntias oon.-
sti.tucioonaes por tem!}o dete;rminado, qu·ando .a •segurfl!nça da Repu.-
blica o exigir, .em caso de aggrc>SJsão .e,strangeiTa, ou commoção in-
te&tina. 

§ 1." Não se achamdo .reunido o Congresso, e c'J1Tendo a pat"r-ia 
i mminente perigo, exercerá essa a ttribui ção .o Pode.r ~x·e-cutivo !fe-
deral. 

2.• Este, porém, dura nte o estado d·esitio, r estringir-se-ha, 
nas meodld•as d·e repressão cOTit ra as pessoas . .a impor : 

1 •, a d·et enção ·em logar não destina,d·o •a os rêos de eri'mes 
communs; 

2•, o des·terro pa;ra outr.os ::;i tios do territ oq·io naci·onal. 
§ 3.• Logo que s e reuni.r o Con gr esso, o PrEJ~;id.ente eLa H.epu.-

blica lhe l'ela ta1·á, motiv·ando-as, as m edi·das d·e excepção que hou-
v.erem sido tomadas. 

§ 4.• As •au.toTid.a.eLes que tenham .ord·enad·o taes .med-idas são 
r·esponsav·e·i·s 'Pelos abusos oo.mmettidos." 

Si em ·Fr.ança, In.glat:erra, Republíoa Ar g.en-tina, ·etc., o· siti·o 
é .lei marcial ou é maiis do que isso, é i nten·egno cons!iit1wional , 
pouco nos impo.rta ; na R e'Publ·ica dos Estad.os Unidos d o Hrasll ê 
só o que .diz o .art. 80 da Constituição : m eio repTessiv o d.e movi-
mentos .r evoludo·na.rios, autoris.and.o o governo a det eT ou a cles-
ten·ar cid.a.dãos, po·d·end•o ser ig.u3Jtmente •emp,reg.ado em C3JS•O de 
inv.asão· €St·rangeira, 'POrque as leis r.egu1ad·oras do estad-o de 
gueTra. (1ei maroi.al) ·Só teem applicação no theaitr.o das ope.ra.ções 
de gueua. 

Ent re os publicis t.as arge:n.tino.s, Sr. Presid·en te. lemb.11ados pelo 
honrad·o s·enador do Rio d.e Janeír:o, encon~r.o um que não pm,ece 
i•nt·e~.r.amen:te fav•o.ra'l'el ás >opiniões extern.ad.as p.rn- S. ~x. Renr.o-
me a Sm·.ri:J.iento que, criticando Julian B.arra:qner{) por p·ro>por .a 
substituiçã{) do sitio pela marcial (critica ali-ás injusta), diz: 

"El estado d.e si.tio ·es una a.t-enuaci-on de las leyes de la guer-
ra. Es la faculta.d pT-ev·entiva d.e imped•ir que se ·cometa e! delito· 
que la .Jey marcial ca;':ltig.aria duramen.te. S·e suspende el derech.o 
de ·sa.ber porquê es uno detenido ó ,a;p.artado de su presur.1to p:ro-
pos ito. 

.· 
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Per<> no ·puede al arr-estado s·er s·umetid.a á juici'Ü. ( 1) .I!Jl es-
tad<> de siti.o, !.a suspen·sion de! habeas·c,o1·pus son la mi·sma cosa, 
con p:alabTas d.Iis.ti-ntas. " 

E j1á que citei o nam·e d.o illustre publieiista Har.r.aquero, sej.a-
me me Ji cit<> ler uri::t trecho d·e sua .abra -- Espi1·ito e Pratica da 
COnlstftuiçãb Argen.tin<t, embora. me ~faste d·elle em alguns .pantos 
secundarias d.a -doutrina que ex.põe (lê): 

"La f.aculta.d de suspend·e;r las . gm1anti:[I)S. •cons titucion.al·es, que 
t1ene en s.i tai!Jtos visas de absolut ismo debe por consiguiente estar 
sujeta á. ·una Pl'Olija y conéienzuda r eg!a.mentaC'ión. 8oJ.o assi ·el 
estado .de sitio será menos :atten1Jruto·ri.o á las ·libertades publicas y 
será mi:r:a:do con menos ho·'rror y aversion. 

Segun nues.tra · constituckin, ·e! estado d·e s·i.ti.a no dá como se 
ha crido facultad es tan extraordirum:ias que ponga n e! honor y la 
vida c1e los ciudad,anos á merced d.e J.os gobernantes ; r es·pecto de 
J.as personas las fa•cu1t[l)d·eoS del Pres•idente ·se limi.ta.n á aTTest.ar ó 
tras.Jadar á los pr·esun.tos c'ti1pables. Per.o, aunque d.oloiToso sea di-
0il'lo, el estado de ~itio .ha rervddo €'11 la Republica Argent'in.a para 
violar todas Jf!JS ga.rantias constitucionales; para castigar õ depo·r.-
ta:r •en yez de trasladaiT ó arresbar, y p.a.ra sa:tisfa:cer müas ó v.en-
ganzas person.al•es. 

El ·estado de s i.t~o .sin J.ey .r.egla:mentari.a, que pr·eci.se los 
poderes y fij e la responsabiJi.d.a .d·e los funcionar.ios, in·cita ~~ abu-
so y á La ,aJrbitra:ri·ed.ad . .Si 'á ·est[l)s r eflexiones .&e agrega 1a ca-
r€'11 C:ia de r.esi)onsabilidad que oana;cte·risa .a l gobierno argentino·, 
t endremos averiguada;s las causas que hacem de! esrtado .d·e siti.o 
una runenaza. cons.ta.nte para los del'echos y libertad·es d.a tod·os los 
llomb1;es que pisen el sueJ.o arg•ent:in.o." 

E' preciso, senh.ares, que o sitio não sej.a ent re nós o que tem 
si·do na vis inha R epublica - .o d.e.scr,edtto da co•nstituição e do ;re-
gimen d em:o·oratico. Nenhuma medida s·e pr·esta mais do que essa 
a os ab.11oos do poder .e aos sophismas· das garant•i:as oonstituci.ouaes. 

Infelizmente, parec-e que vamos seguind-o "Os tristes ex.empl.os da 
Repu·blka Arge.ntina n.o modo de compr-ehend.er o sitio e d·e appll-
cal-o, violando 'ÜS textos expres·sos d.o noss·o •oodigo politico . 

(1} Inbrod . ·do Esp.iritu y Pr.aJtica de la Con.stituci·on Arg·en-
tina. 
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Para evita.r confusões lam·enct:aveü; n.o as.sumpto, Jul ian H•ar:ra-
l}uero, de·po:i<s d·e tr.a:ta.r do s it1o, d-efin-e e caracterisa a lei marcial. 

'Duçamo.J-v : 'li 
"La vrerd·adera def.inidon, Ira genuina i·nterpretaci·on d·e la J.ey 

.marcial, ·es la que dá un pr.of.es.o:r de la celebr-e Unive,J'Siãad d·e HaJr-
vard , cuando dice: La ley marcial es aquella r•egla y autoridad 
militar que ·existe em ti empo de guerra, y es conferida por las 

-leys de la guerra, con r especto á las personas y á las cosas qu8 
se hal!an bajo y dentro dei desígnio de las o.peraciones militares 
_activa,s para hacer la guena, y que estingue y sus.pi·end e por el 

· -mümento los derechos civil<s y los remedios funda>dos ·sobre e-llos, 
en •cuanto pue.da sE>r necessario para el •pleno cumplimiento de los 

--propositos de la guerra, quedando la parte que la pone ern pr.atica, 
responsable p(J>r C'IWlquie?· abuso ae Ut U'/Ltoq·idctd que asi se le 
.contvere . .. 

La p.roclamaJcion · de la ley marcial no importa otra cosa que 
reemplazar las leys ordinarias por la.s leys militares; pera ja??Ws cl 

·absolutismo ó la ãictadura. La ley marcial se aplica tan soJ.o en 
. ' el tea.tro de las operaciones mili tar es, donde verdaderamente p r -3 -

v a.Iece la .guerra, etc." 
rConclusão: sitio é uma causa, lei marcial a outra; tanto o 

-sitio ·como a lei marcial não conf.er em poderes illimitados ao exe-
cutivo, não i·mportam em di otaJdur.a, tnão dão loga.r é interregno 

_·.constitucional. 

O no•bre s enador pelo Rio de Janeiro di•vergiu da commissão 
·em dous pontos, quanto á doutrina sobre ·o .sitio e quanto á apr .• ,_ 
ciação da situação, ·das órcumstancias em que ora se ac-ham esta 
·capital, Nith eroy e S. Paulo . 

.Sobre o primeiro pünto ·de -diver.g.encia já externei tudo quanto 
de momento me occorreu nesta tribuna; passarei agora a occupa.r-

_me do segundo. 
A commissiio affirmou no seu parecer que a decretação do 

--s itio não era e não podia ser a.rbitra.ri.a por parte ·do Congresso 
ou do .Poder E~ecutivo e de facto não o é. A .Constit uição deter-
.mina positivamente as condições em que o emprego 'da extraor-
ditnaTia medida é legi-timo: gra.ve com moção intestina ou i.nvasão 
estrangeira, qu e ponham em imminente perigo a:;; instituições e 

"a patria, etc. 
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Ora, ·Sr. P.r·e·sidente, uma grave co.mmoção é um movimento• 
co.nspil,a;dor manifesto, co.n-heciod•o, publico, dispondo de rp·oderosos .. 
meios de acção e ameaçand-o •propagar-se opelo paiz. 

iNão v·ejo ·nada d"is1!o aqui, nem em iNitheroy ou iS. p,aulo. iRei--
nam em todos estes· pontos ·a calma .a mais profunda, a ltranquilli--
dJad-e -a .mais completa. 

·Póde-•se comprehender -uma commoçãJo per-igosa p.ara a ·R erpu-
blica -e p.al.'a a iP.atria, occulta, Tes-erv·ada, subt erranea, med:rosa e 
qu e d-ella •ni'nguem tem noticia? A propria policia não a receia. 

Não; •a co-mmoção nãJo lé um -ente de .razão, um phantasm-a, uma. 
sombra; é um ·fa.cto publico, r eal, .alarma.nte, que -sobresalta ao 
paiz -inteiro, que -o•bri-ga <O gov·er.uo a t er a ltrop.a d-e prom.ptidão e-
a liJ·Oli·cia vigilante. 

Sr. Presidente, p·ermitta-me que confesse a V. Ex. ·e ao Senado, 
eom a franqu ez,a que o. ca:so- r ecla.m:a - •o unic0 .sobres•alto que· 
existe .JJ:oj·e .no ,Ri{) de Janeiro, em N ithar-oy e ·S. Paulo é o que o .. 
estado de sitio provoca. 

Não ha quem se julgue seguro sob a pressão do sitio, mór-
mente co·mo v.ae •elle sendo ent.;ndido -e executado ... T-em .. se medo· 
d.a polida, rtem-s•e hor.ro•r a,o s•itio. E·st·a m·e:d:ida, tolerav.el -em cir--
cumstancias especiaes, anormalissimas, torna,.se um vexa:me, um:t 
arma de persegui ções e vinga•nças, um perigo publico, quand~ d·e-
cr·etad.a em t empo -de .p·a.z, -em uma s ituaçãio ca.l.ma . 

• Di-sse que a prop-ria policia não reoe_;_,av.a perturbações e para 
assegur.al-o .tenho a palavra -d-o g.overno nas -mensagens d•irigid•as . 
ao Congre'S>'SO, e o· fa cto. d-e t e•r o.btido lice.nç.a para iT pleiteair elei-.. 
ções •em 'Sergipe, o actual chefe de pol-icia desta cap-i·t·al. 

,Pois qua:ndo -o -govern<O licencia -o. seu chefe ·de polida, o seu· 
braço d-ireito para~ .a m:anuitenção ·da :ordem, nã:o é ev.idente que a 
tra;nquillida.d-e publi-ca est!á .ga:I'antid.a nesta ·capital? 

Que ha em •S. ,Pa ul-o, .em Ni-ther.o.y, que ;pos-sa justificar o -s-itio?" 
D es·ejaria ouvil· a •p.alavra do· Sr. •Cai\TIP'O'S •Sanes, pois -si não me·-
falha a memoúa, •S. ·Ex . • a:ttr.ibuia ao -s•itio a d emora d·a organisação 
d·os p-a:rtid.os em .S. Paul-o, -dependendo :d·Ets·sa -o-rga.nisação a ;boa. 
marcha da politica republica.na no estado. 

Nestas circumstancias, me parece inconstitucional a -decreta-
ção d·e sitio para o Districto F ederal, Nitheroy e ·S. Paul-o e a, com-· 
missão d a poder-es não teve ainda ·occasiã:o -de ver .refutad-o-s os' 
argumeruto.s que .apresentou em .seu .parecer, .neste sentido. 
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1Si '0 sitio é hoje necessar.i·o para. a,bafar fermentos u·evolucio-
_nari·os, como se diz, eu pergunto onde nos levará -essa doutrina? 
Ao .abysmo em que se debate a Repilblica ·Argentina, -onde j·á de-

<eretou-Se o sitio por 30 ·ilias em Buenos-Ayr-es, porque um incendio 
dev-orou -o mosteir-o de S. 1Salvado.r -e •ond-e .o .estado d-e •Sitio tor-
·rnou-se -o estado normal. 

·Eu .lamento profu.ndamerute ·que estas ·d.autrinas subv-ers ivas, 
··perigosas, -tenham um orgão tão illustre, tão orientado e d-e tantas 
r -es;ponsrubilida;d.es como o senador palo Estado do Rio. 

S. Ex. referiu-se a-os !Estados Unidos da America, onde a sus-
-p ensão do habeas-corpus só teve loga.r uma vez em um seculo, para 
·eter.nisar entr -e nós •o -estad-o ·d-e sitio. 

Os J!>ov-o-s livr-e-s nã·o toleram a ·suspensão de g-aranti-as sinão 
quando •estas garantias já foram cerceadas por uma •commoção- in-

·tEstina_. g-rav-e, p-ersistente, invenciv.el •pelos maios ordin-ar-i'Os . 
.O sitio •não sus·pende -a Consti tuição, níio il.ttirnge os poderes 

·constituci-onaes, •uão alcança as im·munidad-es parlamentares e .nã0 
póde ·ir a.lém da situação e:&cepcional, -extraordinaria que o pro-
vocou . 

nar-·1-h-e .maior ampl·itude, estendel-o -no tempo, cessada~ as ·per-
t urbações, :que -o determinaram, é annuncia;r, não o anniquillamento 

·da revolta, a ·paz e a ordem constitucional, como em termos inillu-
·diveis o fazem as mensagens d·o ·Pod-er ·Executivo, mas o regimen 
do terro-r, das d-elações, d·as ·suspeitas e das perseguições, tão lutu-

1ento e tris te como .a -propria r evolta. 
Trata.n·do das immunidades parlamentares, •Sr. Pr,esidente, o 

nobre senador .pelo Ri-o d-e Janeiro repr.oduz·iu >a•qui um argumento 
·que :1á -fóra tem se elllJli'egado -contra ·ellas, mas a;bsolutamente s-em 
val-or. 

Disse 1S. Ex.: "Quando os cida.dãos não teem garanti-as, como 
·gozarão ·de immunidades os seus -representantes? Poi.s podeTã um 
·g~po ·de ho.mE!ns pretend-er a 'PO·s·se de pl'erogativas que o povo não 
·tem?" 

Antes de tudo, •Sr. Presidente, a incorre·cção da phrase que o 
nobre Senador me permittirá qu-e ass ignale: O ·Congresso rnãJo é 
um grupo de ·homens, € ·um dos or-gãos da sobera.nia nacio•nal, é um 
poder politioo e ixo de todo o mecanismo constitucional. 

J lá al!guem, é -ce-rto, ·o considerooli, não um si-mples agrupa;men to 
de homens, mas um ajuntamernto illicito, fó.co d-e -c-onspirações, e 

·ma;ndou dissolvel"O á mão armada. 
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Creio '(lUe -o -nobre senador não a,pplaudiu o facto e, pelo con-
trario, lamentou-o; •no em tanto agora •olvida a respeitabilidade da,. 
repres·entla~ão .nacio•nal, autorisan.do a suspeita de ·que deputllldos e 
senadores p!revalecem-se :d-e s uas immunidades •pa ra provocar mo--
vimentos pertubadores da ordem publica. 

tS·enh'Or es, j·á o 'd·isse a Commissão d·e Ccmstituição ·e .Poderes e 
agora repetirei - as immuni daodes .pa-rlamentares não ·são privilc· 
gios :pesso.aes . concedidos aos membros do Congresso, são garantias. 
da;d.as a um poder C'Onstlitudonal afim de que elle possa desempe-
nha[' as suas fu•ncções. 

O Co11>gresso faz a. lei, d-ecreta o -estado de sitio, suspende-o, . 
quando 'Clecreta:do •pelo Poder Execut-ivo, .a:pprova os lllctos deste 
poder , d enuncia, processa ·e j·ulga o Presi·dente da Republica . 

Ora, como poderá exer cer esta•s e outras attribuições sem .a.s. 
prerogativ.as que hoje lhe que.rem n-egar ? 

:Sem as immunidades, ·os .r.epresentantes da nação estão-·á mercê· 
do Pre.sidente da Republica e como cons-eguirão processa-l-o e· jul-
gai-o? 

Qom ·effeito, para anniquHlar de vez o Poder L egislativo, que 
na Republica arrasta uma vi·da ingloria, sinão triste e lamentavel,. 
só fa.ltava este golpe ·decisivo. 

!Neguem aos seus membros a immunMade, que ·não ê só a ir-
responsabilidade da palavra -e d·o v·oto, mas tambem a inviolabili-
dade da, pessoa de cada representante, •fóra do Congresso, e verã-o-
completamente annullado este or.gão d-o poder pu-blico em nosso 
paiz . 

Não ha caminh-o mais r ecto para •ch egar-se á dicta·dura, mas· 
nós combatemos e combateremo-s a ·dict3!dura e ·por •cer to ·nã:o ha de 
o Congresso facilitar-lhe -o 3idV·ento. 

·A immunidade parlamentar ê um privilegio odioso? 
· Ião póde sel-o, pois elle <é dado ao ml!indatario do .povo afim de· 

que o P oder Legislativo defenda •com ind·ependencia, livre d e .qual-
quer coacção, os direitos do poviO e vele 'Pelas liberdades publicas, 
conten-do o Executivo, r-esponsabiHsan"d-o-'0 pelos seus ·excessos . 

. Pó de prestrur-se ao abuso? 
Não o contestarei, mas, mais graves abusos dará .Jogar um Co!l--

gresso sem liberdade, sem tnd ependencia, chancellaria d-o Po·der 
Ex-ecutivo, Tidiculo simulacro de Poder IJegislativo. 

A immunidade •não ê o unico privilegi-o consagrado pela Consti .. 
tuição, nãü ha quem -o ignor·e. 
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O Presidente da •R epublka tambem tem os seus - é processado 
11 julgado, não pelas justiças o!I'dinarias, como os cidadãos que o ele-
geram, ma.s pelo Congresso nos -crimes de responsabilida!le ·e pelo 
1\dbunal Federal, n.os ·crimes communs. 

O s·itio suspender'á ta:mbem es-tas ·prerog.ativas d·o -chefe do Es-
tado? 

'Si s uspende todas as g-arantias, como ·ensinam, não se poderá 
abrir uma •excepção para as ·d·o chefe do .Poder Executiv-a . 

Não, -S'r. P!resi'dente, -o estado de sitio não -alcança as immunida-
d-es 'Parla;mentares, não as •pó de •alcançar; e si essas immuni'da,des 
são necessarias ·em tempo-s ·normaes par a -o regular func-ci-o.namento 
de um -dos po-deres üo•nstitmciona.es, ain-d.a mais necessarias se tol·-
nam -em êpo·cas .an·ormaes, nos períodos ·de agitações -e guerra. 

E' justamente nessas ~ocas, nesses perio-dos que a fiscalisação 
do -Executivo se faz mist&, que a r epressão d·os abus-os se torna in-
-dispensavel para a felicidade da nação e garaontia -das instituiçõe3. 

Nos termos expressos .dos a!ts. 19 e 20 de nossa Constituição, 
os deputados ·e senador.es são inviolaveis por suas .opiniões, palavras 
e v.otos, no exercido ido mandato -e, desde que tiverem recebi·do o 
diploma :até nova •eleição, nã·o p-ode rão ser ·presos e n em processados 
cr.imir1almente s em pnévia -licença de sua Ca:mara, sa:lvo caso de 
flagra;,ncia em crime inaHiançavel. 

N-e-ste •caso (d.a pTisão -em -flagrante) , leva,do .o .process-o a-té pro-
nuncia ·exclusiv-e, a a uto-ri-dade .processante r-emetterá os autos á 
Ca:mara respectiva, ·para resolv-er sobre a procedencia da a,ccusação. 

IT-enho ·ouvido -d'izer-s e, :Sr. ;PresidE!nte, que -o sitio não attinge a 
disposição ·do ;art. 19, mas comvrehend e a, ·do •art. 20, isto é, II'-es·peita 
a •inviolabi!iJd.ade -da ~alavra e não r espeita a invi-olabi-lidade da pes-
soa -do deputado •ou sena;dor. Em •que 'Principio de ·dir-eito ou r-egrâ 
de -hermeneutica se -estriba semelhante -d-i-stincção? E' sophismli-banal 
e nada m ai-s. 

-Qual é a legislação de p.a:iz culto que nâo repro·duz mais ou 
menos as -disposições dos .arts. 19 e 20 da n·ossa Con-stituição? Nos 
Estad.os Unidos .do· Norte gosam os ·deputados -e sE!ll-adores das im- . 
munid-ades varlamentar-es, salv.o •em caso de •crime d-e traição, fe-
lo:nia •e perturbação d·a ordem. E' ·certo que a immun·idade só os pro-
tege durante a viagem de ·1-da ·e yolta •do Co,11gresso ·e durante a sessão 
legislativa. · . 

iNa Inglat-erra., ruma vez o rei ousou violar a immunidade {lar-
lamentar, mandando processar o membro da Cama•ra dos Co=uns. 
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Elioth; .e este desacato ao par)amento, {f1z Ers.k·ine May, muito co:J-
tribuiu para .precipitaT o desfechv fatal da luta com Carlos I, cuj~ 
cabeça rolou •no paU.bulo ( 1). O gran·de prlvilegi.o d-o p·arlaJinento r3-
pousa sobre ·o art. 9• da D ec«tmçãl> dJos àir&itas e tem sido acatado 
oomo inherent·e á ·funcção legislativa (2). 

!Na constituição belg·a deparamos nos arts. 44 e 45 com disposi-
ções ana.!.oga·s ás dos · arts. 19 e 20 do nos·so pacto federal: "Auouu 
membT·e de ·l'une ou de l'autr e ·chambr·e n e peut êt-r e poursuivi ou 
reoherché á l'occasi·on des opinions et ·votes émis 'Par !ui dans l'exer-
cice ·d·e s·es fonctions (art. 44). Aucun membr.e de .J'u•n.e ou ·de l'autr~ 
chambre ne peut, pend•a.nt la durée de la session, être p.oursuivi ni 
arr.eté en ma;tiére de repr·ession, qu'avec l'a:utorisati'on de la cham-
br·e dont i! fa.it partie. samf !e cas de flagrant d eli.ct (art. 45). 

La detentio.n ou la p-oursuite d'un membr·e de !'une ou de l'autre 
chambre est suspendue 'PE'ndant la sessio·n et pour toute sa durée, s i 
la chambr·e l-e r equiert (art. 45)" . 

Thonissen, eommentando esta disposição La constituti-on belge 
annotée, (pa:g. 15·6) d-iz: "Le but de cette disposition .est de favo-
riser e t d-e garantir la libre manifestaUon des pensées et d.es vreux 
des deputés. Le •Congrês National a voulu que chaque membre des 
chambr.es put ex·primer soa -opini-on tout entiére, sans avoir à s~ 

préoccuper ·des ·COnsequences que cette manHestation pourrait .entraL 
ner. L'.article 45 assure u.ne i.n·vioJ.a·bilité légale à la personne de 
cha;que membre du ohef ·de sa conduite parlamentaire, c'est-à-dirç 
que ses actes ne .p·euv·ent pa.s devenir la matiêre d'une p oursuite ju-
diciaire; c'est ainsi .qu'on l'·entend da:ns tous les governements re-

(1) Histoi r e constitutionalle de l'.Anglet erre. E. May. 
(2) •La liberté de la pamle et des débats, comme ·aussi de tous les 

p'rocédés dans le sein du parlament, ne peut être émpe-chée ni mis9 
en q-uestiou, soit dans un.e cour de iustice, .soit a:illeu.rs, 

"Les vaies de ·fait contre un deputé sont sévêrement punies par 
·les tri·bunaux. Si n'est -en •cas de flagrant déHt, a.ucun m embre des 
de11x chambres n·e peut être arrêté sans l',assentiment d·e ·ses coHé-
·gues. Avis d'une a,nestation doit être immediatement don•né a.u pré-
sident, et l 'assemblée odécid.e si elle v-eut faire usage de sa prér.ogative 
et .r.éclamer !e priso•nni.er, ou bien lai·sser la justice suivre son co;urs." 
JnBtitutwns de l'.Anglet&?'e, K·a.rcher, pag. 358. 
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pr.-esentatifs ou p·areille disposit'i!on est i.nscrite -dans ··les· lois consti-tu . 
. tioo-eUes. ,Des ra,iso•n.s à peu .p:ces identiques .ont engag-ê le Oongres 
.Natio·nal à pr-eserver . l•es membres des rl-eux chambres, pendant la 
durée de la sessi·on, de toute a;rrestation ou poursuite -étn matierc 
criminelle, correctionell-e -0u -d-e police, etc." 

Vê-se, pois, senhores, que o dispositivo do art. 20 da nossa Oonll-
tituição ê complementar '<l-o art. 19; est€ affirrna a oirres·ponsab'ilidade 
legal das opiniões e votos do repr-esennamte no seio do Congr.esso ;: 
aquene ga.r~nte a invjolabiH·dade de Sl!la p.ess·oa fóra do reci>ntü .das 
Cama,r,as . .. 

0 •SR. ÜOELHO RODRIGUES - E <l SE!nador o·u deputado póde S<lT 

pr-eso mesmo nos termos da Oonst-itmição. 
0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - Sem duvioda &lgnma, no caso da 

fla,granci'a de crime ina.fiançavel, mas levado o processo até pro.ruun-
da -e~clus-ive, a autoridad-e processante tem qu.e -rernetter os autos a.o 
Senadp üU á Camana .para s-e averiguar a procedenda da accusaçã0. 

O SR. CoELHO RODRIGUES - E a p-risão ê legal. 
O SR. ·LEoPOLDO DE BuLHÕES - Não contestarei, mas legitimlJ.da 

pela flagrancià, não póde o pr.ocesso proseguir, sem Hcença, da resp.e-
ctiva .Camara e -isto ·não só em tempo de paz, como em estado d-e sitio 
ou d-e g-uerra, s-end-o para •notar-se, c::Jmo já o·bservei, que as immu-
nidades são mais necessaria·s nos ·perio-dos anormáes, nas o.ccasiões 
de crise '-d-o ·que ·e-n1 circumstancias a.rdii1ari.as, porque naqhelles pe-
ríodos, na:qu-ellas •occasiões incumbe ao Co·ngresso tomar 'medidas d e 
salvação publica e não pó de f icar um joguete nas mãos d•o Po•der •Elx<J. 
cutiv-o. 

•Sc•nhores, <l nobr,e senador p eLo .Estado -d·o Rio, afina.l, feriu o 
po.nto <em t-orno do qu.al hoJe gravitam .todrus as questões .qu,e se 
de-batem no Congresso: " o estado de siti-o -compr-ehen:den·do as . im-
m•:uE.:idades p.aTlamentares, sus.p.endood'o-as, d:ecretrud-o ·nestas ·con-
dições, força o Gon.g.ress·o a •rudiaT as suas seiSsões:" O siJtio ê-inc-om-
pativel com os tmbalho.s l-egislativoS., ,mas por que ? 

T enho -ouvi-do falla;r na ne-cessidade de affa.star o Congr-esso 
de su•a missão por algum tempo ou talv.ez po·r todo este anno, mas 
aim:I•a não atinei com a razão d-e or·d•em publica que -exija esta me-
dida •ou a pos-sa -jUJsti-ficar. 

iNão ha muito lia nas 111IIemorias ele Ta:que'llliUe que e;m 1848 a . 
Assembl.êa Naci-onal , 3iggred.ida ·por mais de 100.000 o._p erários de 
Paris, -embaraça-da -em sua acção pelas agitações socialistas, cujo 
fóco estava n-a grand·e capital, conf-eriu a dicta;dura .provi-sor.ia a 
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. -Oava!gnac, continu-ando a fn:nccion·ar ao lad<> delle, pal'a •presti-
giai-o, fo·rtalecel-o •e gu.ial-o. \Mais tarde, so.b a ' p.residenda de Luiz 
Napoleão, decr·etou o sitio em !Paris, continuand-o :igualmente a 
funccionar. 

Em 1'86•3, na America do Norte, .proclamou-se a lei marci-al 
e não conSita que durante o regimen ou imperio d·essa lei, o Con-
gresso se julgasse i.ncompatibi!isado para exercer as suas attri-
'buições e, · pelo -contl'ario funccionou. criticou o g<>v·erno, votou leis 
i.mpo.rtantissimas, ·gozand·o .até de certa omnipotencia. 

Jlá em 1776, .quando ainda luot-av.am os ·americanos prura impor 
a Inglaterra o reconhecimento da independe'Ilcia d·e sua nação, o 
Congresso havia conferido a Washington á dictadura por seis me-
zes, sem que por esse facto suspendesse o·u interrompesse as suas 
funcções. (.1) 

-Proro,gou o prazo da d:i.ctadm'a •e ,manteve o pleno -exerci-cio de 
suas •attribuições, sem receio d.e atltritos, -de choques, de susceptitbli-
lidades incompl'ehensiveis nos O·rgão~ -do poder publico, -des·de que 
todos ·os ml!lnt&~tham nos limites de sua acçã:o -e estejam ani,ma:dDs 
dos mesmos sentim~tos patrio-hcos e no<bres. 

Enxer,gou ·o illustre senador pelo ~io de J.an.eiro -no pal'ecer 
da Commissão de ·Pod-eres um prenuncio de desintelligencia entre 
o Legislativ-o e o -ExecUJtivo, mas, senhores, quando tal desaooordo 
fosse .re.aJ., não deve e não pôd-e surprehender ou causar receios ao 
paladino do systema presidefrcial.ista. 

No actual regimen, d·e in.d-epend-encia dos p-oderes, ,p~a que 
haja o -accôrdo ddea\. constante, inquebrantavel do iLegisloativo com 
o ExEicutiv-o 1é preciso que ruquelle .p-od-er •esteja á advinhar os de-
sejos e· vontades do .outro, amoldando-se ás suas ·exigencias i'Llfini-
·tas?_ Nã<>, .POr certD. E' preciso que .as transi-gencias, as cond.es-
cendenci.as;· as contemplações, que a boa harmonia ll'eclama, não 
corram só por conta da represe'Iltação naci·onal. 

A. bist<>ria da Republica ·americana regístr.a longa serd•e de -coo-
flictos, de choques, de desintelHgenci.as entre o Congresso e -o pre-
sidente ~ra RepubUca, mas que foram resolvi-dos <>u affastados s·em 
golpes -de Estado, sem revoluçõ-es,_ sem o -desltl'restigio - do .primeiro 

_.magistrad<> da naçã<> e sem tambem -a-.an.nullação, a morte moral do 
prim·ei:ro 'POdell' da .nação-----"0 Congl'essD .. 

(1) CarÜ-er, Oonstitwtion aes E'tats Unis , V'Ol. 1°. 
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Não obstarute clamam e111.tre nós :-,-;o Congresso deve adiar a 
sua sessão para não oo~r.aquecer ·O .braço do •Ex·ecutivo, para .não 
entorpecer-lhe a acção. V·otemos o .estado d-e sitio e, plllra ampli.aT 
ai:nd,a mais ·os pod:el'les -da a,dministração, ·fechemos as po.rtas do 
Sena;do ·e. -da Camàra ! 

>Mas, sen.ho.res, por qu-e abando.nar-emos os .nossos postos? Que 
peri.gü .nos a.m-eaça? Como intenP'r-et'!l:râ a nação este :a:diamento im-
pr evisto, que ·repercussão produzirá ·elle no ·esltr a:ngeil'o? .A!s cir-
cumsta:ncias do paiz r-ecLamam o ,funcchma:mento d:e tod.os ·os po• 
deres oonstitucionaes e com ·especialidade o do Ooug.r-esso, •e .não 
permittem, não. justificam .esse -en·feixamento d-e pod-er.es extr·am·-
d inar ios em uma só mão. 

A 1hist<oria eu•si-na .que ·essa -centralisação ·de autoT.iod-ade, opera-
da ·em oeris,es agudas, não compromert;te ·a v.i;rtude, não -corrompe a 
alma generosa ·e . grande de um Washington, de um J uarez .mexi-
cano, mag ás vez-es põe á tprov•a a ambição-, a fraqueza d-e um Crom-
well, de um Napoleão, d.e um tSeDr·ano. 

Washi-ngton, com quem já se lembraram de •comparar o bTav.o 
'soldllldo que thooje dirige •os ·destin-os do Braz'il, ;porqu e -um e outro 
consolidara:m o r e·gi-men r ep·wblioano em seu paiz, foi um -estadista 
de fina tempera, de vistas elevadissi..ma:s. F ·oi o ma.i:oT amig·o d·o 
Co-ngresso_ .nunca lhe dispubo.u attribuiçõe.s, embora a lin•ha divi-
so.ri·a da oompetencia legislativa .e .executiva estiv-esse nesse tempo 
a:penas ·esboça:da nos espir.itos. Prócu.r-ou1 presÜgiaT •O Cüngresso, 
•Prote<gel~o contra as tentativas de anniquilamen:to co.m que 'O sur-
prehendiam ·o.s Estados, a:mp·aral-o -contra os p•rotestos que <pantiam 
d:o .exercito, que se ·contrariava eom as negativas de mei·os-soldos 
é pensÕes. 

Wiashing-to.n vi·u sempre no Congress-o um alliado, ·e mais do que 
'isto - um· elemento .in·dispemsavel -:para a consolidação d·as insti-
tuições, .o laço federal por exceUencia, que havia de evitar a des-
i-rrteg.r.ação -das colonias · transfol'matda:s em estados de uma grande 
e poderosa na.ção. (*) 

A política de desconfiança, a que alludiu o n()lbre senador pelo 
Rio de Janeiro, :não existe, não · ·telill .razão para existir: governo e 
Congresso· estãJo :animados dü mesmo .espirJto, inspiram-se nos 
mesmos . sentimentos, caminham -para o mesmo fim. 

(*) C.omelis de Wit!t, H i stoi1·e ckl WQ.JSl!lington. 
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A politica de confiança e d-esconfiança além disto não te1n 
cabimento no ttctua.l Tegimen, que não é pa,rlamentarista. 

Entend·amo-nos . 
. 10 Congresso pód·e divergir ·dO governo no modo d·e encarar a 

siltuação e si a razão estiver ·do uosso lado, força é oonvir qu.e o 
Executivo d-eve ceder, deve modificar ,a su·a J.in•ha d·e con;ducta em 
:bem da. patri•a. 

A Repu•blica estã firme, tem €lll1 cada ci-dadão um d.efensor e 
não precisa para completar a sua evolução de recorrer ·ás medida:; 
extremas, vexator.i·as, que ·g'eram o te'l'J'Or. 

Os mais pertinazes adve1·sarios da situação conservam-se eru 
attitude correatissima no Congresso .e fóra .dell-e, a revoltaJ está 
extincta, dil"o .o g-overno, as scena.s de sangue apenas se desenro-
lam no extremo sul e ·em b1··eve cessarão) repetem as m.ens·rugens 
do V:ice-~.Pl'esidente da iRepublica. 

<Po·is bem, em vez do sitio qu.e ·não se j-ustifica e que a;tem·a a 
p•opuJ.ação pacifica, que pr·ejudi·ca o commercio e repercute lá fótt·a 
como atte.stado de que a paz não ·ex.iste, quando· ·ella <é real, res-
tituamos a li.berdade •á imprensa, aos cidadãos (apoiaclOs) que an-
ceia:m •PO•r ·eUa, r.ecomrmendemos assim -o .gov-er•ruo. e o Congresso á 
sympathia publ-ica. 

Votem-os, sen•hores, o sitio só para. os tres Estad<Os do sul e 
nos term-os d-o projecto. Nã:o é só por a;mo·r aos princípios qu-e a 
Commissão d·e Constituição .e Pod·eres deu ao •PI'ojecto á fôrma 
regulamentar que elle tem, f-o.i por amor á humanidade . .Sim, o 
estado d·e sitio tal ·como tem sido interpretado é ma.is perigos-o do 
que ·O proprio ·estad.o de guer.ra e pód.e ar.rastar as a utoridades a 
exceSISos condemnaveis, a aJbus-os que manchem as pagin.a.s da his-
t:OJ·ia oontemporanea da ·Rep·ublica Br.a.zHeira. 

Chegam a:os nossos ouvi·dos •rumores sinistros q·ue nos enlurt.a.m 
0 coração. Y.eem ·do sul ·esses boatos aterra;dores, ·essas •noticias 
vagas e sombrias. Diz-nos a reflexão que esses boatos são f.a.lsos, 
ql,le essas notici3:1; não são verda;deiras e a f_ que temos no governo 
do nosso paiz, go.verno que não !}r·ecisa do teJTor para vencer, que 
tem a seu lad:o as ·mel·hores forças sociaes, a nação inteira, a uto-
risa-n·os a aff.irmar que -o poder .publico não rubrusa e não ru!Jusa:rá 
de sua victoria, ·não se afastará do caminho que· a l-ei e os senti-
mentos hu.manitari.o-s lhe tra(}am.· 
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Não deve o Congresso, Sr. Presidente, votar uma lei para re-
gular a reorganisação de um 'Estado, como o de .Santa Gatharina. 
cuj.o governo compl'ometteu-se na rev-olta? T-omo -a li•berdade de 
diirigir esta consulta a V. Ex. Nos Estados Unidos o Congresso in-
terveiu na reconstrueção dos Estados rebeldes e parece-me que 
em :face iie nossa üonstituição a, sua competenci.a é clara. 

Termino -agitando essa questão. Acr-edito ter cumprido um 
dever, como republicano, como cidadão br.azileiro, que deseja ver a 
sua patria, f1o.rescer e prosperar •â sombra .de instituiçõ-es adeanta-
das -e livres. Secund-e! tanto quanto me ~i possível o movimento 
abo.Jicionista, e d·epois o federalista, mas n•unca pud-e serv1r a Re-
•PUblica -nos tempos 'diftic·eis de sua -p!'opaganda. Sirv-o-a agora, nos 
estrei tos limit es de .nünha possibilidade, •com sinceri-dad-e, pr-eco-
nisando os princípios que apr-endi na escola li.beral. Si trilho ca-
minho -errado, outros mas auto.risad:os e fortes i.nutilis•arão s·em 
esf-orços -os .mãos effleitos que p:or voo-tura possa produzir a mi.nha 
palavra pallida, mas conv-encida e leal. (Muito bem; muito IJem. 
O omàor é oom.primervtado pelas Srs. senaá.,ores presentes.) 

I 

-0 :SR,. R:AMI•RO B.AJR'CEi!JLOS acredita que as qu-estões •POlí-
ticas e, -especia1mente, as que emocio.nam o espi·rito publico devem 
ser .encaradas sob dons prismas differ-entes: •o doutl'illlario e aquelle 
que entende com a pr-opria vida -e constituição nacional. 

OQ!llquanto o parecer em discussão se não haja affastado d-esse 
~;tonto d·e vista duplo, focça é con1lessar que elle é incompleto. 

A'Bsim que, pretendendo que o estado de sitio apenas suspende 
uma ou outra gara.ntia constitucional, commett-e evidente desa-
certo -e em perf-eita opposição ao art. 80 da Consti tuição da ·Re-
pUlblica. 

Eis por que -não concorda :na limitação e -ex<:epção em .favor de 
d-eterminadas garantias indicadas no prur.ecer, especia-lmente quanto 
ao habeas-corpus,. p-reservado na proposição '3;nalysada. 

O que póde ser um estado de sitio com o habeas-cm·1J1LSr pergun-
ta o orador.' 

E' sem duvida uma medida ineffi-caz, .nulla e sem o m.aior al-
cance. 

A sitJuação -exige .medidas ·de energia, que restabel-eçam a or-
d am e f.irmem 0 ex-ercício harmonico dos poderes .publicos. 

Não é, pois_. opportuno discutir doutrinas, pois que a de..."'rdem 
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não .resulta da falta destas, IIll'll.S do concurso de ambições mal con-
tidas e da completa .d-eficiencia d·e educaçã;o civi-ca .dentro do paiz. 

A adopção, portanto, d·o parecer, a .diminuição noo pod'eres, 
que d·ev-em ser conferidos ao chefe do Executiv.o, para cons·olidar 
as jnstituições mal seguras, importaria em g.r.ave .p·erig~o para o 
paiz, ouja -opinião quasi un•aJilime ampara soberana o illustre P.i-e-
sf.d.ente .da 'Republica, a quem se dev.erá .a paz .e a prosperidad-e 
nacional. ()· 

O :SR. LIDOPO'LDO BULHõES - Sr. Pr·esidente, limitar-me-hEi 
a ·resp·onder a ·dous topico·s d-o discurso do Hlustre .senador .pelo 
Rio !Grande ·do 1Sul. 

S. Ex. alludiu á conferencia que ·o .Sr. ministro .do interi·or -e 
justiça :teve <Com a Commissão de ConstUu.ição •e ·Pocieres .e •em 
nome delle fez á casa um•a declaração. INã-o indag{!}rei si taes d e-
clarações em n·om·e ·do .g-overno ou do ministro s·e comp3id·ecem com 
o adual regimen, com as praxes do Cong~resso. 

·A commissã.o te'lldo d·e .pronunciarr--se sobr.e o <pr-ojecto doa C-ama-
ra. proj•ecto que tratava de uma medida d.e admi•nistra.ção, qual a 
da manutenção da ·ordem ·publica, e não tendo sido solicitada pro_ 
vid·encia alguma n.este sentido pelo governo, julgou indispens3ivel 
ouvir ·o Sr. min'istro da justiça. 

Compr-ehende-se que esta casa quebra.ri•a a <tr·ad.Jção :gLoriosa, a 
que 'a:lludiu .S. Ex., .s-i votasse u:m.a resolução de .estrudo de si'tio, sem 
que o gov·erno tivesse solicitado em mensagem, positivament-e. essa 
medi·d'a, •OU 'a justificad·o d·e'Vidame'llte ;no seio .d-a commissão de 
poderes. 

O ST. m!inistro do i·nterior e ju.stiça .deu pro'mpta;mente as ·in-
formações ao 'seu .alcance, habilitando a ·commissão a propôr ·O quf! 
p.ropoz. 

'A CCIJll'llÜssão tinha conhecime'llto •das men•sagens annunci-3Jn_ 
do ·O ·anniquilame'llto do revolta, t•inha iido· nos jo.rnaes d·esta c31p.ital 
a ·Circular d·o chefe <l·e policia d-o Rio G.r.3Jnde do Sul, d•ando por con-
dui•da ·a guerra, nada sabia ao certo das ci.rcumstancias d·e Santa 
Catha.rina ·e d·o Paraná •e pur -isso quiz ouvi.r ·o gov.erno. Sobre esta 
capital, IS. Paulo e Nithero-y o Sr. ministro .nãda adiantou. 

A confe:renc'ia foi .para ·esclarecimento -e orientação d·a commis_ 
são de pod·eres ... 

O SR. RAliHRO :B.AllcELLOS - · Não nego. 
0 SR. •LEOPOLDO DE 'BUiLHÕES - , .. O .Sr. ministro da justiça nã l 

faz ·parte da commissão, não levaria o seu desej-o ao ponto de exigir 
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qu·e ella subscrevesse o que S. Ex. quizesse lhe ·d-ict-ar, ·eTITb~ra a . 
encontrasse ·do!}il e des·ejosa de lhe ser agra>davel. 

Ü SR. RAliURO BARCELLOS. - Naturalmente. A commissão disse 
ap enas qu·e ti·nha ouvido o •rrüll'i&tro .·em co.nfererucia; n.ad•a .mais. 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - .Q parecer é da commissão •e ex-
clusivamente della e si•nto que não pudesse ser feito .d-e collaboração 
com ·o ·illustr-e socretario {[.e IDsta:do, porque .assim tornar-s·e_hi·a odis-
pensavel a decj:ara.çfuo que o 'Senado acaba de ouvi-r .e que :prov,av-el- . 
mente vae firmar, sinão um aresto, um precedente nes·ba cas·a. 

S. Ex. lembrou .ao Sena;do -a votaçfuo que .aqui tev-e logar •o an-no 
atraz·ado sobre as Lmmunid·a;des p•arlamentares e a apresentou -oamo 
um aresto·, que dev-e .forçar hoJe esta casa a da;r ao assumpto a 
mesma solução . 

.S. Ex. se esquece d·e que o Senad-o tem •hoje .elementos noYos, 
extranhos á decisão -do anno passad-o, .e que si póde revogar as 
]!ro·prias leis, r.eco'llhecendo a -sua inconv-en·i-enda ou -imprest:abiiMa.. 
d-e, qu.a:nto m.a;i.g -os arestos .que não ·são leis? 

P.retend·oc-se-h a elevar o cures to -a a ltura de ·um p·r:incip·io cons_ 
ti.tucioonal? ColloquemoLo já ao lado ·dos ;princip·ios da fór.rna repu-
•bJ.ica>na fed~aJtiva ·e -igualdad.e da rep·res·entação no-·Se;nado, -os quaes 
não podem ser ref.orma;d-os em tempo algum . .. 

ISr. Presidenne, aresto é uma palav.ra juri·dica' que significa juJ-
gaido de um tri·buna.l de justiça sobre um ponno controvers·o do di-
~.eito. Si um aresto , ·em dooisões judidarias, s•obre .po.ntos controver_ 
sos, -nem sempre forma doutrina, ·C<>IDO pód:e mrna votação d-o Sena:do, 
admitt:Jindo-se p()II' hYVothese qu-e seja ·aresto (·e tSó por hy-pothese 
póde s•el --o ) , .obrig·ar ·esta t><>r.por.açãó a ·r.e:solver uma questfuo da 
.mesma 'ID·a>n•eira 'J?OT que a ;reso.Jveu OU suppoz teLa r.esolvidü, na 
sessão -passa:da? 

IDi.go - su]!p.oz tel-a .resolv-i-do, porque a dectsã<> compete aos 
d·ou.s ramos do Pod-er Legi-slativo ·e o Senado ·nã:o póde impo~ á Ca-
mar.a o s·eu modo de ver, •a sua :opiniã:o, m·~melllte quando -ella trL 
umph-ou aqu•i por instignificante mai-oria. 

Nãio ha ·ar-esto ·e quand·o houvesse ·p•elo acco.rdo da Caniara, se-
i·i-a ·nullo porque não ha aresto co•ntra direito expresso, ·contra a J.ei. 

Os .pr;opri·os tri·bun':les .aba.IIld-ona:m os á;r.e•stos qu:an·do il'econ·h-ooem 
que não consagram m.elho•r doutrina, o S·en:adQ ·é que ha d-e ficar 
amaJr.rado a u-ma dtcisãio sua, ·da.·da -em ·presença ·de "Circums•t:a>ncias 
trans>itoriaJS, sob a impressã:o d·e fact-os pa>ssageiros? 

Di•sse. o n-obre senador qu-e cas immu.ni>d·ad·es sãci perig.osas. po-
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liem habilit-ar os representantes da nação· a f•azer do Oongr esso um 
fóco de :conS;pi11ações ·e -d:a .tribuna uma 'al'lila d e :!l'I.'O:p-aganda sedL 
ciosa. 

Sr. Presidente, ·o p.ovo ·não e leg-e oonospkad<ores, não <Confere 
mandato p·ara traJmm·-s·e cons);1•kações contra ·as >instit uições ·e co11t1'a 

l bl • I • [. 
a Q l'{ em .pu 1ca, ao contrario, incumbe ruos s·eus T-ep-resentam.tes de 
fiscalizar a execuçãio das lei.s, ·de dar o e:x,emplo d·e a-crutamento e 
I'8speito á constituição, de res-ponsabilizar aquelles que as transgr·e-
d-irem .. . 

O SR iRA~1IRO BARCELLos - Entretanto o estrudo de siti'O va,i 
servir para o povo que tem repr-esentantes que a busam. 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - E' certo que essa immunida-de 
póde ,PI'estanse ao :abuso ... 

U:M SR. SENADOR -- Pacr-.a ·iss-o ruhi está :o rregtmentJo. 
0 SR. LIDOPOLDO DE BULHÕES - M•as pelo facto da electridda;de e 

do vapoT !J}rcdruzirem d:esa$1il'es, deve a ·i<nd-ustr.ia ·deixar d•e ·emP·I'~egar, 

de,. servir-ae dessas rorças ?, 1 

As immunidades, •podem -prestaJr-se ao abus'o, m•rus a.s vantagens 
que deUas se colhem siio tão importJaiJotes que o ·peri•g.o a que podem 
d·a;r J.ogar desappa,rece . 

.Si 'O T·€'Pl'esootante d·a naçãJo, em vez d·e cU'm:p-rir p s•eu dever, 
to-r.na.se u:m oo•nspi-rad·oa· e a:busa d·as franqueza,s da tr.ibuna, á som-
bra .da immun'idade, esse senlllidor ou dej)utad:o póde ser pT.ocessa;do. 
por-que naturalmente lá fóra ~·erá attr·ah·1do p·a,ra ·rus :reuniões, onde 
se -ooncertrum os ;plrunos ·d>e p:erturbaçã;o d·a :o-rd:em, ·tomará parte n.os 
conselhos d-os sap·rudOII'es da paz pub1ka -e pod·erá -ser ·a,p-anhado •erll 

fl~gran•te pela poHci 
~Si ·do ·P:oc18!!' 'Legi.slativo, -digo, d·e alguns memhros do ·Poder Le-

gi:slativo p-odem previ·r -consptirações •contrr.a a R·epublica, d.o Pocl-er 
Executi-vo ta:gJ.bem o mesmo perigo póde .sru.rgi<r e o ·3 de noV'embro 
que <ainda não ·deve ter siodo -expungido da memori:a publica, a,hi está 
paTa pr-ov•al-o. 

•Por que priva'!' um ,pod-er de suas :prerogativas, d-es.pojal-o de 
sua.s garantioo ·e deixar o outro ,poder 'Cie •POsse d'rus suas, f.acili-
ta'Ildo--lhe a invasão ·de tod0 O• dominil() da autoricla;de? 

09 ,poder:es ·d-evem ser in.dep·en.dentes •e hal'!Jllonicos e como ·col-
!o.car ·q Leg-is-lativo :em po<soição suli>~~t-er:na, em -de-grad-a:nte d<ependen_ 
cia do Execli'ti-v-o? 

Além de ineon.s.titud-o-n.al, ·ha nessa tentativ·a imp~tr'io·Vica um 
grand·e perigo, p-at<ente aos olho-s de todos. Niio -pareee mais cu:rial 
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que s·e !risque de vez ·d·o God;ig·o rundann.e-ntal um ·dos pocre1'es .p•o.Jit•icos 
da nação? (A.poi(l;dos). 

Sr. P·roo<identJe; iliv.e ·s•e'Illp'De recei.os vag.os de que. a Re<publica 
luctar.ia com gnllnd·es diffilculdad!es para entrar e firmar ·a ·ordem 
constitudona.l, attenta a pujança do Poder Ex-ecutivo no actual 
Pegimen, os no.ssos a:nbecedentes de govern-o pess·aal ·e a fraqueza do 
Oo·ng;resso. Eu p.revia a.s invasões que se •t eem da,do, ~ tempo de 
perfeita paz, ·e que se teem .rep.rod•uzi'<i-o ·dur.ant:e a rev•o•lta de modo 
t:xl que h:oje o Ex;ecu.Uvo é ·legislativo .e judi-ci•ario e já nem tolera 
que ·o Gongresso fun·cdone, que ·o jud,icrari'o 'e~e.rça suas ·attribu·i-
ções ·consütJuci·onJ:xes. 

·A imp.ertin-encia v;em de . longe. V. Ex. ha de ·record·ar-se -d·e 
que, quando se .r euniu a ·asssmbJ.éa oonstitui·nte, le-vantou-se .para 
propor uma moção , •confe-rindo ao govEirilo p·rovi!So.ri-o as funcções 
executivas ·por entender que de:xnte da:quelle poder nenhum outro 
p•oderia ·exils-tir, que bud-o devia :eJniaJila!r do Legislativ.o. 1 

Esta <moção foi -ampJoi.ada pel.o uo'b11e s enardo:r pelo Rio Grande 
do Sul, .da,n-d-o ·ao Poder Executivo, então o Governo proviso.rio, a;J.ém 
d·as execu-tivas as funcções legislativ-as ordi.narias, porque o minis-
tr-o ela. faz;enda que1ria completar ·ou des1'-az·e.r as s·ua,s refo.rmas fL 
n'anceir·as. 

O .SR. RA.MIRo -BARCELLos - A m•inha emenda foi ·provoca.cla pelo 
facto de querer a Constituinte ser Poder Executivo . 

0 .SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - ldéa da qual V. Ex. mais tard e 
devia ter se arr-ependi-do, ·po·rque ·ella deu J-ogar ·a essas cr-ea.ções de 
bancos, que V. Ex. teve ·de ·combater e combateu -com brilho e effi-
cacia. 

O SR. •RAi\URO BARCELLOS - Isto é outra cousa; a Constituinte 
queda se tra,nsform.ar em con·vençã;o na,cional, o ·que seria ruma bal -
burdia, uma anarchia . 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES- 'Mais tarde, Sr. Presid·eJnte, a Con'l-
titui•nte não se sentiu segura, teve d·e .a,pressar a sua obra; e o pro-
prio tCongnesso. Ca,mara dos Deputados ·e .Senado, -revelava a sua ·in-
quietação quanto á estabiHdade ele s·ua vida. V. Ex . sabe das luctas 
que sustentá:mo.s, elas causas que as motivaram e da. solução ou desfe-
cho que ti v eram: o <Congnesso foi dissolvido á mão armada. E por 
que? LPo1'que foi provocado, porque queria ter ·autonomia •na orga,nisa-
ção de sua ordem do -dia, ·na direcção de seus trabalhos, pO!l'<J.ue -emfi.m 
tev-e .a velleidade de exercer as ,suas attri·J:mições constituciona.es. 

Depois, Sr. Presidente, v-e'iu o 10 d e abril, muitos dos membros 
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do Congresso foram presos e desterrados como conspiJ·adores, .e como 
cidadãos perderam s uas patentes e ca.1:1gos vital·idos. O Gongres;;v 
a]}prov'()u todos os actos do governo e amnistiou os d.esterrados. 
Votei com a maioria, sustentand'() .o gov-erno. 

UlVr Sn. ·SEN ADou - E V. •Ex. não se arrependeu ? 
0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - Não me arr ep·end·i, porque votei 

con'Victo d·e que a:certa.va então, mas não ·quiz protestar contra os ex-
cessos do governo, poi·s houve excessos, e dist'() é ·que me arrependo. 

Mais tarde ainda, ·Sr. Presidente, o .Congr·esso teve de t'()mar co-
nhecimento da grave questão que se impunha á sua cogitação e qu~ 
não sei si se pód·e considerar resolvida - a questão economi:ca. 
complicada no paiz pelDs actos da dictad ura de 1890. O Co.ng.resso, 
em sua ingenuidade, suppoz ·que tinha competencia para. enfren-
tar com o momentoso •pro·blema e procurava .da.r-lhe solução. 

V. Ex. srube e foi testemunha do que succed·eu. 
·Encerrou~se apressa:damente ·O •Ü'Ürltgresso, fica.ndo o project:> 

financeiro n.o Senado, e dias depois a r·eforma era f.3Ha por decreto 
do Poder Executivo ... 

Reunid-o o Congress-o, teve .elle de approvar ·esse d-ecreto sem 
o direito ·de alterar-lhe uma vírgula .. A obra era tão perfeita qu P. 
não admitti'a reparo algum , collaboraçã-o alguma d:> poder que devi<~. 
"·Este Gongn:·sso que su-rgiu commigo de uma revo.lução que me 
pareceu ·qrue ·exer·cer ass·im o mandato, era esquecer a minha propria 
dignidade pessoal. Não ha ·de ser com o meu. voto que· o Congresso 
ha <J..e amnuHar-se. 

U111 •SR. 'SENADOR - ·Mas nesse tempo aquelles que votaram con-
tra passaram por cons•pira.Jd·ores. 

(Muito bem.) 
O .SR. iLEOPOLDO DE BuLHÕEs ~ Vê V. Ex. a que :perigo es-

tamos expostos. 
<Sr. 1Presid·ente, vota,ndo este projecto, o Senado nada. mais faz 

do que reivindicar um direito, o direito de conceder o estado de 
siti-o tal qual ·esta insti-tuição foi estabelecida pel·o voto do leg·isla-
dor .com;tituinte, tal como existe em nossa carta ·constituciona.l . 

Votando .este •projecto nã,o vamos aff<ro•ntar o Poder Executivo 
e nem r·etribuir-lhe as offensas que nos tem feíto . Elle tem exigido 
tudo, :rnas creio que nã,o levará a sua exigencia a.o ponto d·e dizer: 
"·Este Cong·resso que surgiu commigo d.e uma r·evolução, que me 
tem ampara:do nas occasiões as mais difficeis , dado ao meu go-
verno um a,poio dedioadiss1mo, torna-se incompatível commigo por-
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que quer estabelecer a doutrina constitucional em materia de ·es-
tado de siUo". Qua.ndo o g.ov·erno se sentir incompatível com o 
Congr.esso, o estará ·com a lei e ·Com .o paiz. 

A revolta estJá vencida, senhor·es, a na.ção fati.gada, sinão ex-
hausta, quer paz, quer ordem, quer legalidade. 

O Gong!"esso dev.e contiruuar no ·ex·ercici-o de suas attribuições. 
perfeitamente garantido. 

Funccionand-o o Co•ngresso, auxilian·do o Executido, dando-lh8 
bodos ·os meios d·e governo •que solicitar, attestará ao estrangei;:u 
que a .paz esbá restaJbeleci-da ·e 'firmada nesta capital e que em 
brev·e o estJará em todo o paiz; é que •a 15 de novembro o ·novo Presi-
dente, o primeiro Presidente ·eleito pelo povo, assumindo as re-
deas do gov·erno, .não ter:ã de luctar com as difficuldades creadao.; 
pelas perturbações ·da ord·em pwbUca, difHculda'Cles ·que tanto teem 
assoberbad.o o govern-o actual e atribulado •O heroico Vice-P.re-
sidente da ·Republica, no ultimo quartel de sua vida. (Muito bem, 
muit.o .. àem.) 

O SlR. VI'RIGTILIO DAíMAZIO v.am á tribuna contrafeito pe1o 
seu estado de saude e pelo adeanta.do da hora. Mas tem neces-
sidade d·e manif.estar a sua opinião e, arrostando, embora, as 
difficuldad·es que ·O'fferece a •enfermida,de que o tem prostrado, 
quer e ha de cumprir o seu dever. 

Antes, poTém, de considerações de qualquer es.peci.e precisa 
deHnir :a sua attitude perante os :aco.ntecim.entos da situação, per-
allit e as circumstancias que troux·erarrn por tão longo prazo emba-
raçada a vida nacional. 

Na tarefa que sa impõe •narra <e lembra ao Senado as suas 
opiniões, os sentimentos que o anim~w.am em relação á revolta e 
ao Presidente da Republica, expondo os motivos ·que o levam a 
estar de accordo com a mruioria da Camara relativamente ao es-
tado d-e s-itio. 

Deixará a tribuna pedindo a:o Senado que o consid·er·e com a. 
palavra na sessão immedi:ata e para tal fim vae enviar á Mesa 
um requerimento. 

'E' a.ppr.ovado o r•equerimento. 
A discussão fi·ca adiada pela hora. 



J I 

]I ~ 1 { 'l• ~ .. , .. 
{ 1!.1 ' I[ .~' I I I'J •. 111' ' 

·•I ' I I) 'I 

" . 
t[ 

' . 'f ~~ t I 

I' 1 ' 
1 

11 
f' I O I , .. 

I I)J' I 'I . ' r ,., 
\t li li f f ,. I .... r 1 

.l\\ 

ll 

t•f 
I . 

r •i u 
Ir: •" ,, • j J ., ·.~ t ., .I 

Jt r,, 
' 

n 

" f ' j f 

lll ll ,j [r 

r• 
J 4' " I '')' 

r, 

"'I 

r l ,, I 



SESSÃO DE 9 DE JULHO 

O SR. VIRGLl..IO DAMAZIO - Sr. Presidente, aind!a enfer-mo, 2.• discussão 
venb,0 occupar o posto de h~mra que me ·foi confiado pela nação na da proposição 
plenitude ·de sua soberania. Agra,deço ao Semvdo a extrema benevo- u. 1 
lencia que •teve para commi.go, não só ouvi-ndo .as ·poucas palavras 
que pude ·pronunoLrur no•s ultimos minutos da •sessão de .sa:bbald"O, 
cC'mo ta,mbem p·emnittindo que eu cont•inuass·e ainda hoje a. -occupar 
a tribuna, .para iproseguir ll!as considerações que tinha ·começaldo. 

E a;ntes d·e ir ma.Ls adiante :peço a V. Ex. e ainda ao Senado 
qt..e me prestem o 3/poi.o da sua attenção ·e da sua padencia, para ou-
v.ir_;rne no .que tiv.er ·de aqui exP"end·er, .menos pelo merecimento que 
possam ter as minh3JS palavras (não apoia(àos), do que pela rele-
v&ncia :d.o -assumpto, de tal magn'itude que n·enhu:m <>utro conheço 
que possa com elle enfrentar siquer, quanto mais ser-l·he superior 
neste s•entiod:o. 

!Nunca, •Sr. Presidente, ao assomar â tribuna, me senti fraquear 
t:;;nto, ao peso. de tama:nha responsabilidade qua:nto hoje; .nunca 
senti tão pequena a minha individualidade co.mpara.da com a gran-
deza da missão, de que hoje sou humHCLe •interpr.ete; nunca me senti 
tão humilh·ado .pela inO'P·ia de dotes ·intellectuaes e de C!'ibuna (não 
apoiaàos) que a •natureza tão proÍUga aliás, mas desigual como é 
sempre, concedeu a outros em abuud·ancia, com superflouid3Jde mes-
mo, co•mo , ·entre outJro·s, a'O .no'bl1e sena;d't}T que inici'Ou este deoote. 

>Não desCOToçoa.rei , ·p·orém, Sr. P.reBidente; nã;o devo fazel-o. 
En·trarei nesta !iça abroqwela.do na consciencia do meu dever. 

tendo pür ·no•rte a verdade e o di.rei.bo, e ·por ·ob:}ectivo Q engrandeci_ 
mento .da R>epubl'i·ca, .para a .qual hrumiJ.dem00nte, como ·operll!rio, ·con-
tribui, e a felicidaJde do povo que .amQ sobre todas as cousas. 

Entrando em materi'a, crei-o, não poderei s-eguir melhoT cam·inho 
do que acompanhar o nobre senador qu.e inici.Qu o debate com 
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ar1uene lumi:nooeiss:imo ·di•scunso que nós todos l·he o•uvimos -com at-
tençã:o religiosa,. •e que a;pplau:di -sempre pela fõr.ma che•i-a de belle. 
ZaJS, si bem qoue dell e -divirj-a, •e f·und.a.mentalme<n-te, •em :muitos p-on-tos. 

E como tenha .ti-do -a fortuna de ·lêr p-oT -extenso •esse ·di•scurs:o, 
pub:icad•o p.el.a i·mp.r e-nsa de hontem, fo'I"t:una tanto maior .quanto nãJO 
tinha ti-do a de -ouvir ra S. ·Ex. desde o principio da sua oração, po-
der ei aJcormpanhal-o mrai'S facilmente no meth<odo •Segui-d-o IJ)Or .S. Ex. 

Tratar-ei -do primeiro po•nt-o de ·diver-g·encia entre 6 . Ex. e a 
maâo:ria d·a -comm1ssàlo de co.nstitúi.Ção .e p·ode!'es, is•to é, rda ·aprecia_ 
çã-o d·aJS circu:mstandas em que se -encontra o nosso paiz ·errn relação 
á materi-a em qou-ootão, a s·3.beT, á d·eclar-ação do estado d e sitto; tra-
ta!!"ei, em seguida, do outr.o .ponto d•e d·esaccordo em que está S Ex., 
isto é, da apredoaçfuo -dou,túrl!al d•os · pri.Il!Cli•pi:i'O·S souB,te:r,J:ta,dro.s ,p·eDa 
mai-Ol'i:a da -nobi'e cormmis'S·ã:o. 

Entran·d-o ·n·o de:s•e.nvolvimento do · ·assump·to, -p-ar-eceu-me que -a 
materia, do primeiro ponto, conforme a ord·em seguida por S . Ex., 
podi.a..rse l'·esumir .n•as tres ~egui.ntes -questõe-s: 1.0 E' hoje ·n·ooesSiaria 
a decretação do estado de sitio, com-o• veiu da Camara d-os Srs. Depu· 
tado,s? 2.0 Que é ou deve ser o estado de sitio? 3.0 O sitio é uma me. 
dida d-e J?-·atu.reza p-r-eventiv-a ou r e.pressivra? 

·Pa.rn nesolver a primei-ra querstã:o, S. Ex. a'Present-a tres :foii!bes de 
.inspimção e convicção: 1°, os t ermos das mensagens dirigidas ulti-
mam-ente 'Pelo -chefe do P.od·er Executivo •ao Congresso Nracio·nal; 2°, 
a ·ela.boraçã-o do proprio r>r.ojecto da Camara dos Srs. Deputados; ·3., 
e, ·acima tde tud.o -isso, o exam•e d·as cir-cu:m-stan-cias y,eaes .e effectivas 
em que ainda .se enco.ntTa a •nossa p:atria. 

Accei·be:rnor.;; •a ·cO'ntrover.s-ia so'bre ·es:te.s ti'es poilltos e v·ej-rumos si 
S. Ex. podia chegar logicamente •ás conclusões a que chegou. 

Nas m e.nsagenrs, quer .na dia ·abertura da ·sessíio legi-S>lati v a a 7 
de mai-o, quer na espedal, r elativa ruo estrudo de siüo, datada de 26 
do mez passado, na:o vejo um·a só .pal-avrn que justifique •esta neoes-
sid-aJde, e acho que S. Ex. nen•huma razã:o tem para fundar-se nas 
me-n.sagens, ban•to m·ai.s prornunci•aill·dl() !rmds a.cl!i•ante -em seu discuTso 
e<Stas pala v.ra:s, n·as qu!l!es eu :me lo·u-vo intei..r3Jffien te: 

"Sórriente -o chefe d·o 'Poder Ex•ecutiv'O ·e~tá -app.arelha.do ·pelo 
conhecimento das circumstancias, umas patemtes e outras occulta.s, 
conhe.cend-o o terrt,e.no, não só '!la sua s'Upe:rfióe. mas nos s·eus s·ubter_ 
raneos·." 

Acceito·-o, si.m; mras, ·s·endo aS>s•im, reoonhece'lld-o, co•mo told:os n'õs 
reconl~eüemos. o . mel•i'n'dl'e, a -dig:n:id:a.de, a ·cmTecçã:o do chefe da 
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Nação, a consci·enda dos •dever.es do seu alto oo.rgo, o desejo e opTo-
posito de desempenhai-o ·á risca, des·af-i.ando ·e desmentindo as fal-
sas 'P'revisões .d.os i.nimigos, oo.mo .está p:r;óva:d·o e a Republioo <lh'o 
agra,d•ece, e red·obra:ndo cada .cli·a de activMad•e, •Íilllalterav·el, a ld·es-
paito de tod·as as .difficu1d·ad.es suscitla:das, de todos .os interess€5 
oontraniad•os, de tod•os •OIS pe·rig.os aff:r;onta:d•os .pessoalmente; s .endo 
Misim, Sr. Presidente, nàJo ·po·ss·o admi:ttir, repito, que .o .Sr. rmwe-
cha,l Vice_Fr•esi·dente da Rcpublka, com ,ss·sa comp•etencia tnnegavel 
e esse conhecimento profund.o, e superi.or a todos :>s mais, das neces-
si.da,iLes d•o •momtl!lto .e este cara.cter ·s·:>bra:nc·eiro e P"atriotico , pudes-
s.e qu·ffi'eT :esconder a,o corp·o loegis~ativ.o, a quem se dkigia em men_ 
oogem esiPSCia:l ao assu;m.pto a conv,eni·encia de conünU'aT o esta:do 
de sitiQ P"Or mais um mez ·ou pelo tempo que 0 julgasse preciso. 

iPorta;nt;o, .Sr. Presidente, da mensagem em que se lê que a 
commoção intestina que pertur·bou a paz do paiz foi suffQcada em 
13 de marQo no seu reducto mais consideravel, perdm·a!Ildo apenas 
alguns de seus .eüeitos e ·oontimmvndQ a ·lucta aP"en·as .em algumru; 
!'legiões ·d•o e~tr.emo sul, não pose:lo I•ogiüa;mente tirar o'\l'bra ,conalusã:o 
sinão estia: o Sr. marechal ·Vice,PresidoE>nte da Rep·ublica e o pri-
mei:ro a ·decla<raT-~l.'OS que não h:a m1üs n.eces&i•d·ade des:saJS medi.das 
de •excepçãJo, que con•&tituem o esta:do de sit-i.o; l'eli:&mente .para a 
Republka, a .paz está a T•estabeleoer-se e a guerra, a maldita guerra 
da revQHa, pód·e diZJer-<se já pr-estes a ser jugulada. 

A se~unda fonte de i•nspiração, onde foi <beber o seu modo 
de pensar o illustre repr-esentante do Estado do Rio de Janeir.o, é 
a ela:boração ·do projecto do estado de sitio d.a üamara dos Srs. 
Deputados. 

Este projectQ ·é precedido d·e considerandos, com algúns dos 
quaes est<Ju •em desaccôrdo, •conforme •a:qui o disse no sa:bba:do . 

A:tlfasto·'lne completa,mente da doutri•na seguida Tio primeiro, 
creio, destes co11sid·eramdos, isto é,. de que é preciso o .estado de 
sitio, porque ·o governo .ainda tem ·que .apurar r·esponsabilida:des 
da revolta ·d·e 6 de setembro. 

O gov:er.n•o, :Sr. Presidente, i-sto é, todos os .agentes d<J Poder 
Executivo, desde o que estiver mais alto até o .ultimo, tem por 
dev•er, ·em qualquer tempo em ·que se trate da applicação das leis, 
auxiliar .a magistllatura dell:a 'incumbida, ·e :üo·rnecer-lihe como 
fructo de sua a:ctividad.e ·e de suas pesquizas todos os eloementOil 
de ·convi-cção, tod•as as provas, todos os pormenoPes de fact<Js ou 
actos, ;que puder.em ser adduzi,dos, para lev·arem os magistr-ados 
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a uma consequencia certa, fatal, ,que não pôde ser sinão uma sen-
tença. 

1E ' a regra, justamente, o que acabo de d-izer: o estudo e :t 

av;alia,ção desses d·iv·ersos elementos, colligidos pelo P.oder Exe-
cutivo, são submettidos á acção da jurisdicção ordinaria, á apre-
ciação .e julgamento do iPoder Judioiario. 

'Só por ·excepção, •em um caso constitucional parücularissil:nc. 
podem · fu.ncções taes ca.ber a outro pod.er e é o legislativo : n os 
casos de responsabilid.alde do Presidente da Republica, no qual este 
poder tem fun·oções judiciarias e jurisd1cção politica especial; c 
justamente por isso, Sr. Pres·id,;•nte, é que ao Pod·er Judiciario, uni-
camente, .cabe ·apurar estas r esponsa,biHdades, a que se refere o 
consid·erando, isso d•epois de saspenso o estado ·de sitio, termi-
nando pela .expedição das sentenças que l•he fol·em ditadas pelo 
peso, pela avali·ação dessas mesma,s responsabili'dooes, oonfron-
tadas com os elementos de convicção ad·duzidos n::>s res.pectivos p:r:o-
cessos. 

Quer seja na ju:risdicção civil, -quer seja •na jurisdicção milita<, 
não ha ·tribunaes sem que leis anteriormente os tenham ~reado; 
nenhuma jurisd·icção pôde s·er ·CJ'.eada sinão opor meio do poder com-
petente, que ·é o Poder Legis·lativo. 

A terceira fonte, Sr: Pr.esidente, d·e inspiração do n·obre sen:.t.-
dor foi o exame ·das circumstancias reaes e effectivas em que ainda 
se encontra o nosso paiz. 

Em oonsequencia deste estudo, do exame :a que procedeu. 
S. Ex . . concluiu que a declaração do ·estado de sitio é .ainda uma 
medida ·exigi·da pelos mais serias interesses do bem ·p,ub]ico. 

1Sim; tatmbem a mai•bori:a da coJllllílliossão assim -o entellldeu em 
r-elação aos Estados do sul (-causa ·notav.el!), contra ·a ol}inião de 
IS. Ex., que em um topi•co do seu discurso diz que estes Es·tados 
são justamente os pontos ond·e tal medid·a não é absoluta,mente 
necess•a.ria. 

0 .SR. Q. BOCAYUVA - Apoia,d.o. 
O SR. VmGILIO J)AMA~J!o - !Não d.isste '"•relaJtivamente neces-

saria" . 
O SR. Q. lBocAYUVÀ -Não ·é aibs:olutamente necessari·a. 
O SR. VmGILIO DAMAZIO- Tomo nota. Mas si não é necessaria 

.nesses pontos ... isto é, s i a medi·da .pó de s·er disp·ensada ahi, ·onde 
ainda ha resto de oommoção e de -gu·erra, •então, pergunto, -o que 
é ·que a.etermina a sua necessidade nesses outros tres Estados, 
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S. J'aulo, Rio de • Janeiro e Capital F·ederal, para os quaes . 0 pro-
jecto vindo ·da Camara manda que seja prorog.ado <> estado de 
sitio? 

Diz :S. Ex . que é porque o fermcTito, o levedo· dessas impurezas, 
que 1-eva:ntou a revolta, alastrou~se daqui como verdad-eira enfer-
midade ·contagiosa; e pergunta S. Ex.: em taes condições, "em um 
centro as·sim contaminado, .ond·e f e-rvilham ai.nda ne-ste momento 
pretenções sinistras de uma futura .e desejada vingança . . . " 

O SR . .SARMENTo - Isto é s8Jbi.do. 
0 SR. "VIRGILIO DAMAZIO - Note O Senado: "onde fervilham 

pretenções de uma vingança desejada no futuro, d-ev-em se dar 
novos .alentos a, essa mesma r evolta?" 

N-ovos alentos á mesma revolta, que está acabada ou, como 
diz a mensag-em, que a 13 de março foi suffocada no seu r ·2du-
cto mais considerave-1, resta,n1do a])enas alguns effeitos nas regiões 
do ·extremo sul?!' 

E porqu-e, não só -aqu:i, 1mas .ean outro.s :pontos, os revoltosos 
enoontraram sympa:thias, auxilias e •elemen:tos para co·mbater o 
g-overno ·da Rep•ublica, entende S. Ex. que nesses pontos não. se 
pód·e sus·pender o .estJa,do de sitio, "•subtrahindo-os a,ssim á juris. 
dicção excepCÍ!onal •da força que os mantem, si não na obediencia 
volu ntari-a, ao menos na passividad.e." 

Mas·, Sr. iPr·esiident.e, desde que nestes pontos .apenas fervi-
lham des·ej-os d-e futur·a virugamça, é escusada a. medida proposta 
que não é efficaz, não IJ)Ód·e s-el --o, a não quererem tornai-a indefi-
Jüdame·nte, perpet·uamen te. 

P.ois porque Ira quem pense que póde aind-a nutri·r esperan-
ças d e desforra., porque ha quem sympathise ainda com a r.evo·Ita, 
porque ha quem espere ainda pela volta de el-rei D. Sebastião, 
porque ha a lguns ou muitos transviados que acr-editam .ainda vir 
a ser vict-oriosos, porque ha tresloucados que possam ter esta in-
genuidade, :porqu-2 ha p-erverso.s que ruminam odios, por t.udo isto 
s-erão justificadas as medida·s de excepção, que tão odiosas são 
c tantos embaraços traz,em a todos os ramos da vida social e 
tantos prejuizos aos interesses vitaes, economicos e financeiros 
do paiz? 

Mas, s·enhoTes, o que pó.de fazer o emprego dessa força -eslna-
grudora, qual a S. Ex. se afigura, a do estad-o de sitio•, incapaz 
~ntretanto d·e destruir os germens da revalta, po·hs que della es-

16 
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pera apenas S. Ex. a pass ividade, que é a tranqu.ilJi.dade appa-
rente? 

Quer. com effeito, saber S. Ex. o que deve acontecer? Acon-
tecerã que a fo•rça mantida em apparente passividade por outra 
maior, essa força de resistencia assim comprimida, essa força re-
prezada, longe de diminuir, accumular-se-ha, multi.pl.icar-se-ha. E' 
a lei da força; podem transformai-a, não destruil-a; chamem-na 
força physica, força organica, força moral, o resultado é sempre 
o mesmo. Com relação ã força moral, os desvarios do sentimento 
cívico, as perversões do patriotismo, as suggestões do espírito de 
revolta, uma vez comprimidos pela perseguição, quando por despro-
vidos de recursos já não podem ;prejudicar, manteem-se pelo pro-
selytismo e, em ve z de se attenuarem, pelo contrario avigoram-
se com o soffrimento, e ma.i& perigosos porque mais reservados 
tendem a perpetuar-se. E - ta é a verdade. 

O SR. JO'.io CoRDEill!O - E ' melhor o excesso da liberdade, a 
licença? 

O SR. VtRGILIO DA:lL<\ZIO - Licença é o contrario de liberdade. 
Exoesso de liberdade, para V. Ex., tem a mesma significação que 
para aquelles a quem se r eferia Mme. Roland, quando ao subir 
ao cadafal&:> exclamav·a : " O' liberdade! QUantos crimes com.mettem-
se em. t eu nome! " Não! A licença pôde dar-se em .ple no despotis-
mo. A licença não é o excesso, é a J;>erversão da liberdade. 

Partanto. Sr. Presidente, respGndo negativamente ao primeiro 
quesito posto pelo nobre senador pelo Rio de Janeiro, ·isto é, so-
bre a necessidade da declaração do estado de sitio, .particularmen-
te para a Capital Federal, comarca de Nictheroy e Estado de São 
",Paulo. Acceitarei, eom a nobre maioria da commissão, a conti-
nuação dessa medida sómente para os Est.ados do sul. 

~1as em que eonsiste e deve con&istir o estado de sitio? 
Eis a segunda que stão, Sr. Preside nte, em cuja elucidação é 

mister que me proponha a entrar, para o que continúo a solicitar 
a benevola attenção do Senado. 

o que é o -estado de sitio, Sr. !Presidente, no modo de com-
preh-ender do nobre orador a quem Tespondo ? 

" Penso, diz . . Ex., que a declaração do estado de sitio não 
importa outra causa rnai.s do que a declaração de um interregn~ 
constitucional, a instituição de urna verdadeira dictadura constl-
tucional embora Testricta e provisoria." 



245 

-Sr. Presidente, não ·posso deix-ar de, mesmo constran·gid·o no 
respeito <IUe eonsagro ao nobre senador, enunciar todo .a meu as-
sombro, .poir;;; que outra palavra não -encontro .pa·r.a exprimir o 
mixto de pasmo •e de tristeza que se apoderou de mim, quando li 
(porque pensava ter no sabbado {J.Uvirdo _mal .as palavra:s de S. Ex.) 
esta expressão: - -dictadura constitucional. 

Mas nós -·estavamos ·habituados, Sr. Pres·idente, .a chamar o 
tE-mpo que mediou de 15 de novembro de 1889 a 24 de feve1·siro 
de 1891 - tempo ·d-e -dictrudura. Nós dizíamos que a •Constitui . 
ção, então promulgarda, tinha suoc·ed·ido á dicta.dur.a. No dia 3 de 
uovembro, quand-o vibrou o golpe -de estado, dissolvendo o Con-
gresso sem l}oder constitucio•na)mente fazel -o, o marechal Deodoro 
ti-nha -assumLdo -a di·cta:d:ur.a, dizíamos nós, precisamente por ter 
elle rnsgad.a a Con-stituição. M.a.s dictadura constitucional o que 
é ·: O que ipóde s•er rdictadura constituciol1!al? Nã0 posso compr-e-
hend-er ·-es•se accôr-do de dous termos antinomicos. Pó de s·er obtu-
sáJo ·d·o meu espírito, póde ser que .as minhas faculdad·es mentaes 
nãJo possam chegar até lá; mas o que me parece a verdade é que 
a mi.nha estranheza é fundada e ninguem poderá comprehender 
n·em ·e:x:pJi.car essa ·concepção erronea de àictaclu1·a co.nstituc.ional. 

O estado de sitio não é nem póde ser isto. 
O SR. J O!Ãb CoRDEIRO - E' uma dictadu-ra autor.isada p-ela Con-

stituição. 
O SR. VIRGILIO DAli~Azro - Não . Em primeiro lpgar a Consti-

tuição não pôde autori-sar -a s·UP'PTessão da mesma Constituição ... 
o SR. JOÃo 'coRDEIRO - IM-as ·a.utorisa o estado rde s·itio. 
O SR. VIRGILIO DAMAZIO - ... mas não autor.isa, nem .póde au-

torisar o pr.o.prio suicid:io. Mostr-e S. Ex. isso na Constituição : 
a :dkta:dura tolerad-a em ca.so nenhum, no s-itio ou fóra d·elle. A 
Con-stituição é j,ustamente um baluarte oontr-a a dictadu·ra; <J. 

Con·st-ituição é .um apo-io inabalavel, é um recurso supremo, é 
um r.emedio d-ecisivo contra to•d·O a rbítrio . .A Constituição não 
pó de autorisal-o; nella não se encontra, nem se pó de encontrar. 
v. Ex. nem ninguem me ·JI!OStrará um vislumbre que seja de jusc 
ti fi cação para essa extranha locução : d-ictaàu?-a cornstitucionnl. 

Mas, afinal, o que q.uiz IS. Ex. -entender por àictaàuTa con-
stituciona.l? Encontro mai·s adiante, no ·discur.so d-e -S. :jllx., al-
guma col,lsa que quer me parecer que é a ex:pr essão de seu .pen-
samento a r~spei~e~. 
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Pa;ra S. Ex. o -estado de siti·o é a l·ei marci.al e esta é a di -
ctadura constitucional . Encontrei nas palavras qu e vou ler a cha-
ve, me parece, dessa locução que me assombra. Disse S. Ex. 
(lendo) : "A procla:mação -da lei marcial faz cessar to-das as ju. 
risdicções ·constitucionaes e civis ... " Repito as .ex.pressõ-es : " A de-
claração da lei marcial (synonyma para S. Ex. da dictadura. con-
stitucional e do estado de sitio) faz cessar todas as jurisdicções 
constitucionae.s ·e civi•s, porqu,e ·daJhi em diante a palavra é dada 
.ás autori.dades militares e a jurisd.icção da espada é a unka que 
tem o dir·eito de exigir e d·e impôr obedi-enci·a ." 

O Sn. JoÃo GoRDElllo - Perfeitamente. 
0 •SR. VIRGILIO DAMAZIO - Valha-me Deus! Isto é mais do 

que o despotismo moscovita, transplamta;do lá d·as steppes da R us-
s·ia autocratica ou dos gelos da Siberia :para ·d-entro do nosso Bra-
zil, para a pr.o.p_ria ·ca:pi.tal dos nossos Estado-s republicanos . 

Pois uma sociedade .politi.oa cujo aliceTce assenta na li•ber.da-
de constitucional, uma organisação nacional como é a n.o·ssa, que 
se preza de s·er a r eP'res·entação demo•ci"atica mais eleva.da que 
actu.almente é puss·ivel, .isto oé, a d·a Repu•b!i.ca F·eder ativa, pôde 
conter em seu seio o germe•n mortífero ou póde acceitar a p.ossi-
bilid·a;d·e siquer •de •s-emelhante concepção? 

Não, Hr. Presidente . Em nome do povo brasile iro, ·em nome 
dos batalhadores r epubU.can:os, a cujo numero ·eu, illa algum tem-
po, J}ertenç.o 0 em cujas fileiras combati os abusos, os ·exce·&Sos 
viol•entos ou não ·da monarchia, durante a qual entretanto n unca. n in-
guem se lembrou d·e erigir ·em .systema a dictadura constitucio-
nal, protesto contra .s·emelhante ·expres·são e -contra s emelhante 
concepção. 

0 ISR. LEOPOLDO DE BULHÕES - E V. Ex. tem a responsabili-
da;de tradicion.al. 

O Sn. J o'Ão !CoRDEIRO - Mas não tem .p·rocuração dada por 
mim, po.rque não dou procuração a n.inguem para pensar como 
quer. 

0 SR. VIRGILIO DA~IAZIO - 1\l[as, Sr. Presidente, será verd•adl' 
a;o men:os que o estado de sitio ·seja a lei marcial, 0 domínio da 
lei militar, mesmo como ·ella é, ou antes, era entre nós? 

Não € ainda :assim ·exacto, não é a verdade . 
E par.a amparar-me com .uma opinião que tod·OS ;respeitamos, 

e sobretudo nós ambos, eu e S. Ex., d·e autoridade que o é t8.n~o 
nesta ma.teria que S. !Ex. muito bem fez em cital -a, escuda:ndo -se 
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com ella em :parte .do seu discurso, na relativa a immuuida.cles 
parLamentar-es, tambem a citarei •em r elação a esta. questão - · lei 
marcial é o mesmo que -o estado d e sitio? 

Peço Ji.cença para declinar o nome dessa autoridade: é o 
Sr. Cam>pos Salles nosso collega, sen•ador por ·S. Paulo. 

Nesse mesmo d.iscurso, citad·o .pelo nobr·e s-enador p elo Rio de 
Jan-eiro, se encontram as .seguintes .palavras (le:nclo) : 

"Dist·ingo entre a lei mardal e o estado -de sitio ... " 
O iSu. Q. BocAYUVA - Apoiad-o. E ·p eço licença, sem querer 

interromp er a V. Ex., para diz e·r-lhe que não avancei esta propo-
sição que o es-tad·o de sitio ·entre nós era a lei marcial. Não acha 
isto no meu discurso. 

0 SR. LEOPOLDO DE BuLHÕES - ·V. Ex. -dis·se que ·era um inter-
l'egno constituci-onal. 

O SR. Q. BocAYUVA - I•sto sim. Tanto russ im que a decl-aração 
da lei marcial em t oda parte d-o mund-o faz cessar .a do estado 
de sitio, razão pela qual J?-ão julgo neces·sari-o a~ppl.ical~a ao Rio 
Grande do Sul. 

O SR. VIRGILIO DA:MAZIO - Então, deixo de continuar .a ler a 
opinião do 6r. Camp.os SaUes ... 

O SR. Q. ·BocAYUVA dã um apar.te. 
O .SR. VrRGILIO ·DA:MAZIO - ... e simplesmente r esponderei a 

V. Ex. so·br-e o que acaba 'li e dizer-me, no seu a'Parte ·que -ouvi com 
a attenção qu e me m er ece; citarei as .proprias palav-rrus do seu dis-
curso; 'V. ililx. m e dil'ã si foram b em 10uvidas ou bem tomadas, ou 
s; são um erro. (Lendio): 

"Nos Estados Unidos ... " 
O SR. Q. BocAYUVA- Nos Esta,dos Unidos ... 
0 SR. VIRGILIO DAliUZIO - V. Ex . ouça ( continuanclo a lê1') : 

"Ntos Estados Unidos o equivalent e da declaração -do estado de s;-
tio autorisado .pela noss-a Constituição é, como sa'beis, a pro cla-
mação da .J.ei marcial. " 

O SR. Q. BocAYUVA - Apoiado; é .isso mesmo. 
EJl.es l·ã não teem ·estado de sitio, teem estad-o de paz 0~1 el e 

guerra. 
0 .SR. VIRGILIO DA111AZIO - Perdôe-me V. Ex. ; dou á ·expres-

são equivaleln.te a significação que lhe é pro.pria. 
Como é que .a l ei marcial, que é como V. Ex. ·diz. o estado 

a-e gueTI'a, pôde ·equivaler ao sitio que não •O é, como bem diz o 
Sr . Cam>pos Salles? 
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Mas a lei marcial entre nós ao que ser.á então equivalente nos 
F..;stados Unidos? 

O •SR. LEo'PoLDo DE BULHÕEs - O estado de sitio nos Estados 
Uni-dos da America do Norte é a suspensão do l!Jabeas- co1·pus. 

O S1t. Q. BocAYUVA- O que está no meu discurs·o é o seguinte: 
"Nos Estrudos Unidos o e·quivalente da ·deClaranção do estado de 

sitio é a proclamação• da l-ei marcial. " 
O SI:. ·VIRGILIO DA:MAZIO - Então para V. Ex. a lei marci-al 

il.mer.icaua é .equivalente ao nosso sitio, mas ·este não é nossa lei 
ma:rcial ou de guerra? 

·Beja; entretanto, permitta que insista, cui'<lei ouvi·r divet·sa-
:mente ·quando V. Ex. pr.anundou o seu disourso. 

O SR. J o\Ãio CORDEIRO - Elle ·n em quiz, n•em dhsse isso. 
Ü SR. VIRGILIO DA:MAZIO - Perdão; -eu ouvi ~al, convenh.o. 
Comtudo ·estava junto de S. Ex. ·e em aparte protestei quan-

do o •ouvi :d.izer: 
- " O esta-do -de sitio é equivalente á lei marcial." 
Mas vejo .agora que ouvi mal; mas só ·em parte enganei-me; 

porque para .S. Ex. o nosso esta,do de sitio é, de facto e po·r pre-
tenso direito, >a.i·nda p eor do que a lei marcial. 

-ü SR. ·LEOPOLDo DE Bur,HõEs - Tal como está sendo entendido. 
·O .SR. VIRGILIO DA:MAzro - Desde que o nobre s·enador p·elo 

Rio de Janeiro faz esta distincção, eu acceito a sua . . affir.mativa 
penitenciando-me por ter ·entendido mal .as s ua;s palavras; m as 
a conclusão que tiro agora <la correcção é ·esta, permittam-me a 
phrase: foi peor a emenda que •O soneto. 

Neste caso, em ve:?J d·e ser eq1:1ivalente .ou o mesmo que a lei 
marcial, conforme .S. Ex., o estado de sitio é muito peor do que 
a lei marcial; Iior{[ue a lEli marcial. .. 

O SR. L:E:oPoLoo DE BuLHÕES - Não -dá poderes discricionarios 
á espada. 

O .SR. VIRGILIO DA:MAZIO - Justamente ; ·a lei marcial não traz 
a ."suspensão d as juri·sdicções constituci-onae.s, políticas ou ci-
vis e; a Iei marci-al não "é a pal·3.Vra dada ás autorida-des milita-
res exclusivamente, não é a jurisdicção arbitraria e inappeUavel 
da espada, unica que tenh·a o direito de impor e exigir obedien-
cia." 

A legislação ma:rcial entre nós ou as l-eis ·de guen.a, ·o que é 
"· m êsma .causa. ultimamente empregadas, exhumadas, por 3.1Ssim 
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dizer, en·contram-se prim·eiramente no 1deol'eto de 24 d·e outubro 
de 1838, lançado immedi.atamente depois da r·evolução vencida na 
Bahia em :principio daquene anuo, revolução ·em que ho-uve ho·s-
tilidades d·e guerra, e •actos de barbar.ia e l'!e·r·ocidade, de parte a 
parte, tão graTIJdes que nós, embora já distantes muitos annos dos 
acontecimentos, podemos conjectura~ que o foram como os que se 
d·eram ultimamente. 

Basta lembrar que na occa;sião doe penetrarem na ddad·e as 
fo·rças cha;madas então legaes, vencid-os os revoltosos que tinham 
proclamado a R epubli·ca sob a direcção do Dr. Sabino Vieira, 
houve quem ateasse incendio ·em parte da cidad·e; e nas casas in-
cendiadas, ·aqueHes ·que ·eram •apanba:dos ·oom 'as armas na, mão e 
mesmo outros reconhecidos ou soopoütos como rebeldes, eram 
J.ançados ao fogo e queimados vivos. 

Em perversidade, pois, em actos de atrocidade, parece que 
infelizmente os facto·s de hoj-e são a T·ep.roducção das mesmas sc,e-
nas de horror ·que desde 'O rpri·ndpio do mwndo se re·petem, sem-
pre · que .as paixões humanas exaltadas transbordam ·em furor e 
obliteram tanto as noções do ·dev·er como as v-ozes da con•sci~ncia 

e do sentimento humano. · 
Pois bem; em 1838 promulgou-se uma lei provocada qu er po1· 

estes :factos, analogos .a-os que na actuali(lad·e se passaram, quer 
tambem pela :rev·olta r epublicana, então ·em plena IJ'Uja•nça no Rio 
Gran·de; mas qu811' •saber o Senado em que consistia essa ·lei mi-
litar? 

Vou J.er o art. 2•, unico que trata da especie (lê ): 
"No caso de rebellião poderá o g-overno ordenar que se ob-

servem no exerc;itp as l-eis militaTes ·em tempo de guerra. " 
Na mesma data (24 de outubTo de 1838j ex.pediu-se um r·e-

gulallll·ento para ·execução da lei. Ouça o iSenado (lê): 
"Arti'go uni co. .AJs . I eis militares que· .regulàrri ·em tempo ·de 

guerra são ap·pUcav·eis.: 
1 • aquella pa1·te àb exerc;ito <estacionada nas ·provincia;s que 

se a;cham ou se houverem de aahar em estado de ·rebellião; 
2•, aquella pa?1te elo exermto que se achar em provindas qua 

for.em invadidas por forças rebeldes; 
3•, aquella parte •(/;.o ·exercito que tiv·er ordem :de marchar pa-

ra algum dos ·pontos acima designados. " 
Nem nina palav>ra fóra 'dist-o; e assim continuou a legislação 

mmtar até 1851.- :' ' , ·i~ 
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O SR. L!!:OPOLDO DE BuLHÕEs - Só tem applicação no .theatro 
.Ca guerr.a. 

O Sn. VIH.GILro D AJ\UZIO -E ao exercito . A <Segunda lei exhu-
ma:da, de 18 de setembro -de 1851, contém dous artig;os unicos, di-

. zen-do o segundo que - "ficam revoga:d.as as dis~osições em con-
t-rar i·o." 

A mate ria .poi-s está .toda ·contida no a.rt. 1 • ; e e.ste artigo ·CO-

meça p elas •seguintes .palavra:s, ás qua•eiS estão subQJI'diiJJadas as 
disposições de todos os p a.ra.g1·aphos ( liê ): 

"Art . I:• N>o caso -de _guerra externa •Serão ~·un.iélos . . . .etc." 
E o § 5.• -diz: (lê) : 
"Os crimes de ·que tratam •O.S §\§ 1 •. 2•, 3• ·e 4• da presente lei, 

bem como o,s de true tratam os arts. 70, 71, 72, 73 e 7·6 do ·Ood.igo 
Crimina l, serão, qtwndo co?nnt&ttidos po1· paisanos, .processados e 
julgad ~s na fôrma d·a . .J"i n. 562 de 2 de ju:lho de 1850." 

Quer.em ainda, saber os nobres senad-ores em 9ue consistia a 
lei de 2 de iulho -de 18-50? 

No seguinte, apenas, {lê): 
"Lei ·n. -562, ·etc. -Marca ·o·s crimes que dev-em ·ser processados 

pelos juizes municipaes .e julgados pelos juizes de direito." 
Vê, portanto, o .Senado, demonstrado á •sa:ciedade que o que ·en-

tre nós era ou ·é Iei marcial, 'I'estringe-se, limita-se •ex-clusivamen-
te ·á esphera da competencia ;militar em tempo de guerra externa; 
·e aind.a mesmo equiparand-o ao caso de guerra ·externa o .ca•so d·e 
guerra civil, não estão compr·ehendidos !las disposições da seve-
ridade marcial, :nem sujeitos á ju•risd.icção dos tribunaes milita-
res, aquelloes s-obre -os quaes pesa •o esta:do de s itio, isto é, -os pai-
sanos. 

E antes de ir mais lo!lge, S.r. Presidente, já que cheguei a 
tocar neste ponto, na faculdade -de ·appUcar a legisação milita!' 
em tempo d e gu.erra externa a10 cas-o de .guerra civil, direi que, 
qua.Jquer que seja .a conveniencia disto, por mais ·eleva:das e con-
vincentes que sejam as ·r.azõ es que l-evam .alguns a pensar que as-
sim conv6111, entr etanto, o que deve ficar bem firmado, é que o 
fazel-o é da no.ssa -competencia -exclus.iva, isto -é, só o Congr.esso. 
com a sancção do · Pre.si·dente tda Republica, pôde determinar se-
melhante >applic'ação. 

Não é .ao Poder Executivo que compete fazer leis, interpre-
tai-as, s uspendel-as ou r evogal-a:s. Não é do Poder Executivo essa 
fun cção; ella é propri.a ·d·o P-oder L eg·islativo; e,_ quando mesmo 
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aquelle tenha de d ar em determi·nado caso uma .interpretação pa:. 
ra ap.pli-cação de leis mHitares, essa não pód:e !deixar de •ser r es-
trictiva; é ·O caso d.a oaiosa restr·ingenaa. Só o Congresso pód8, 
portanto, me•diante os tra,mites constitucionaes, ampliar ao caso· 
do r ebellião e collll a.pplicação a paisanos a legislação militar r e-
lativa á rguerra e.xterna. 

Sr. Pres-idente, tenho conseguido, ·p-arece-me, co)llpletar a 
demons'tração que tiuha em mente, demon stração que desejo que 
tenha Udo a fo'ftuna d.e expor com cla:reza, de modo a ser ouvida 
e attendida pelo Senado. 

O estado ·d·e siti·o, portanto, não é positivamente a lei mar-
cial; n-isto o nobre .senador p elo R io de J a:neiro concorda commi-
go. Ainda menos pó de ser a dictadur.a -cons·titucional: isso não 
está e não ·podia ·estar ·e·scri.pto na lei funldam.ental. 

Não está ·escrip.to, mas que :Um por ta, dir-me-ha ·S. E x.? 
Com effeilto, Sr. :Presidente, ha um t opico do discurso de 

S . Ex., que a proposito occorre ·e dlá a med.ida da doutrina conce-
bida e ·sustentada por S . ·Ex. sobre o estado d·e sitio: a .mais ex-
tranha, a mais .perigo&a •das ·doutrin·as, de cuja sustentação eu 
nunca pensaria ver incumbiT-se um verdadei.ro .r epublicano, e 
S. Ex. meno.s do que .outro qualqu e.r. 

"-Quando não fosse ·este" a saber: da .instituição da dictadu-
ra .peLa decr.etaçpão do estado ·de ·sitio, "quand-o nàJo fosse este o 
espi.rito da Constituição, h a uma lei sup·erior a todas as .consti-
tui'ções - a lei •da suprema necessidad•e, Tespeitada por todos os 
povos, lei que ·se impõ~ p•ela fatal'id.ade d·as cir·cumstandas e que 
impul3a os indivíduos ·e .as ·sociedades ao empr·ego da ·resistencia 
e ao abuso da força, na legitiJma ·defesa da sua coruservação e d.a 
sua •existencia." 

Sr. Presi·dente, a quem lesse estas linhas sem saber -lhe o au-
tor a!'igwrar-·se-hi.a que. possuído. de in·explicavel •p.an ico ou em 
occasiãio de um vesrudeJl.o horrível, alguem que tinha deante dos 
olhos o manifesto do marechal 'Deodoro Jogo após o• golpe de es-
tado. ·escrevera essas .palavras. 

Devemos Jem'brar-nos d·e •que ta;mbem ali se usou do · Pl'etex-
to da salvação publi ca e da urgenda de conjurar um .perigo im-
min.ente, p ara lançar o paiz no estado• de sitio. Tambem ali se 
annunciou ou denuncio·u .a €xistencia de uma con:spiraçiio alimen -
tada n·o estrang·eiro, e que tinha •raizes no ·Seio ·do Cong·resso Na-
cional , cujo funccionam ento ·era m.ister tolher . Sómente, em vez 
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de promover-·se ·O ,aJdiamento, e .sempre ·em noo:ne da suprema lei 
da salv-ação publica, i)rerer,ir.am empurrar p·wra um lado a Consti-
tuição e dissolveram o Congresso . 

· Sr. Presidente, será isto, .porventura, o que S. Ex. considera 
uma d.ictadura constitucional ou superconstitudonal? Po·rtanto, o 
estado ·de sitio entáo lançaJdo e assim considerado, .e m esmo a dis-
solução do Congr esso, achavam sua justificação na ·r·azã:o de salva-
ção publica invoca-da .pelo marechal Deodoro? 

Ma:s nós ,p en.savamos então div.ersa:m.ente e :por isso reagimos 
pela r evolução de 23 de novembro, para á qual contribuiu com 
S. Ex. a maj,oria do Con.g·resso •e as forças armadas d·e terra e 
ma:r, acabando com essa dictadura. Dever ei então -cr-eT, Sr. Pre-
sidente, que essa revolução não tinha razão de ser como reivindi-
cação constitucional ·e .rnerecia ser •esmag<lld·a antes de nascer pela 
dictadura que ,substHuira a propria vontade á Constituição pos-
tergada em nome da salvação publica? 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - ill[uito bem. Não é •COnspirar. 
o pugnar .pela lei, o pugnar pela consolidação da Repu'blica. 

0 SR. VIRGILI'O DAMAZIO - Para fazer, ISr. Presidente, calaJr 
seu modo de v·er no animo do Senado ·e em ger al no daquelles que 
ouviram ou leram tão funesta doutrina, S. Ex. ainda emp·regou 
um argumento singular, que não sei mesmo ·CO'Ill'O qualifique. 

Neg·ando, .diz S . Ex., o estado d·e sitio á Capital F ederal, á 
Nitheroy e ao Estado d e S. Paulo, o Congresso Nadonal tenta 
"ferir de paralysia o mesmo braço musculoso e ·forte que foi o 
amparo da Republica, e a garantia da sobrevivencia da prop-ria 
Constituição", isto é, o braço do .Sr. Mar·echal Presidente da R epu-
blica. 

Não, senhores, isto é a.mesquinha:r de :mais a força daquelle 
braço, que suffocaria como suffO·cou •a l'evorta, combatend-o contra 
ella com o sitio ou sem elle. O estooo de sitio fo i impoTtante au-
xiliar, é certo, mas indir-ectlllmente e .sob outr-o· ponto de vista. 
Durante a r evolta o que j.ustifi.cava-o era antes, a necessida:de de 
-colher elementos de informação, não só para frustr.a1r os planos 
inimigos, como ta.mbem para a futura :apuração de responsabilida-
des que tem de ser feita ainda pelo Pod•er Judiciario. R epito, Sr. 
Presidente,. que estou convencido e sempre tiv·e ·esta ·convicção. 
que ·extern ei desde o inicio da revolta, estou conv•encido de que o 
chef·e da nação havia de vencei-a pela força da!5 armas; noo, não 
foi o sitio que venceu a ll'·evolta. 
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Não amesquinhemos .as cousa;s ; para a defesa da patria e da;s 
instituições não con-cor.reu sinão secundar.i:amente o estado de si-
tio; ·quem as garantiu e salvou ·defiinitivamente foi o sentimento 
pa;triotico da, maioria da Nação •B.razileir.a, .:l'o•i .a escól cívico aqui 
representado pela mocidade das -escola;s de guerra e civis e bata-
lhõc.s voluntarios que, com o va;lente ex·ercito e a parte fiel da 
marinha, enthusiastas, obedientes e dedicados, acomp~nharam -o 
Mar·echal F lor.iano ·e o .aj.uodaram a debellar a revolta, e ·estou con-
V·enc1do, repito ainda, que com o ·esta;do de sitio ou sem elle, ha-
viam de chegiw ao m esmo resultado. 

Mas, S·r . P.residente, antes de ir mais longe permitta~me V . 
Ex. que externe o 'sentimento de extranheza que me desper tou ou"-
tro topico do d·iscur·so do nobre sena;dor. Ao ouvil-o di r-se-hia 
que -o espírito de .S. Ex. era suggestionado por algum ·out-ro es-
·pir i to zombeteiro, deixando-se S. Ex. illl[)'l'•essionar po-r :phanta-
sias, duendes •e r eceios .infundados, de modo que eu poderia dizer, 
ouvindo--o, como outr'ora um grande republicano e um dos maio-
res v ultos da ,F.r.ança e od.o seculo, Victor Hugo, lamentando que 
".seja uma da;s fatalidades da humanidade esta;r condemnada ao 
eterno combate .dos phantasmas". 

Era, .assim, antes um combatente contra phantasmas . do que, 
com-o S. Ex. chamou a .si proprio, uma cassandra feliz, quando 
proferia .as palavras a que me refiro. 

Não se pódoe com effeito, S·r. Presi•dente, comprehender de ou-
tro modo essas palaw.as de S . Ex . que, a s erem tomadas . ao pé 
da lettra, impunham-lhe uma severa responsabilidade e uma obri-
gação directa e· positiva. a qu e S. Ex. não podia eximir-se. O Se-
nado ouv.iu .admirado estas palavras, que S. Ex. não trepidou em 
proferir: "a revolta, senhores, teve e tem !fepresentantes no seio 
do pro·prio Congresso Nacional." 

Sr . Presidente, ou essas expressões nada mais significam do 
que. como digo, uma oexaggeração de phantasia exaltada em um 
arroubo ode efoquencia e não col'respondem ·str.ictamente ao seu 
modo de p·ensar na propria occasião e ainda menos as suas con-
vicçõ es firmadas em provas,· como devem ·sel-o, ou então desta 
tribuna .provoco a 1S. Ex. a que cumpra o seu dever de repre-
sentante do povo, .si mais é isso· que o de simples cid.a.dão. 

E d.ígo e repito, 8-r. P.r·esidente. póde haver · ou ter havido 
membros do Congresso que sympathisem ·ou tenham sympathisado 
com a revolta; mas, si mais além não foram, a liberdade d.e pen-
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sarnento é um d·os nosso·s dogmas: .a susp·eição e a imputação cri -
min-osa não se podem ·estender a-os que em conversa sobre a .re-
volta, em pa.rticular, se lhe tenham mostra.do tolerantes, admit-
to mesmo que .sympathicos, externando a respeito as suas opiniões, 
fr.anca, ,porém platonica.mente. 

Eu .posso assim fallar; sou insusp·eito, sempre a cond-emnei, 
sabem-no todos, ·em particular e em .publico. 

Mas, si em vez disso, aquelles a quem .S. Ex. quiz referir-se, 
teem entrado em concilia:bulos e continuam a entrar; si po.r actos 
positiv-os, odirectamente e por factos, na phrase ·da J.ei, tem con-
tribuíd-o e •continua.m a con1Jribuior p.ara alimentar a ·revolta; si 
aqui, em contacto comnosco, ·em n-osso recinto ou no outro, h.a com 
effeito mem:bros do <Congresso Naci-onal, em relação aos quaes 
S. Ex. sabe que &e dá este facto, que reclama immediata e s·eve-
ra repre•ssão, então S. Ex. ta.mbem sabe qual € o seu .d·ever. 

Si ·S. Ex. sabe a,o certo quaes são os •que concorrer.am ·e con-
tinuam a concoi"rer para •a r·evolta de que são agentes aqui, .mi-
rando ·a queda das instituições de que são representantes e que 
dev.iam z·elar e defender, ·então· é d•ever de S. E x. denunciai--os •e 
serã dever do Congresso depois d·e julgados os fa;ctos prmitür que 
o poder competente apur·e a respons·abiJi.dad·e dos cu!.pad-os e os 
puna na fór.m.a ·da lei. 

Mas, si IS. Ex. não sabe ao certo ·co usa alguma, ·e repete ape-
nas boato·s, permitta, Sr. Presidente que ·eu lamente a facilidade 
da •a:sseveração. 

ToTIIlail'do, por.ém, Sr. Presi·d·ente, ã questão principal que eu 
procu:rav•a a-es-ol'V'er refuta:n.d-o não só a doutr.ina que :equi.para o 
nosso estado de s-irtio ã J,ei marcial nos ·Estad·os Unidos, como tam-
bem a que considera a sua decla:ração co.mo capaz de ·suspender 
todas ·as fu.ncções 'Civis ·e a propria Constituição ·e.m proveito do 
Pod·er Exacut:ivo .arvo:raodo ·em dictadura, .consinrtam v. Ex. e o 
Senado, que adduz·a <JS textos que s-o•bl'·e o ·estado de siti.o po·demos 
enc<Jntrar nos codigos po!.iticos dos povos da America Hespanhola 
mais adiantados, ·um dos quaEs se·rviu mesmo de fonrte para a 
nossa .Constituição, neste .e em ·outm.s po.ntos, o da R epublica Ar-
g e!l'tin:a, cuja J.eitu:ra vem elucidar perfeitamente a mat&ia em 
questão e demonstrar á evidencia o que d·eve ·se.r o ·estado ·de sitio 
entre nós, conforme o que é explicitamente declarado nas const1-
tu:ições d·esses .pov-os. 

I(Jom ·eflleito, attenda o Sena:do para o .que •a respeito dispõe 
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dente da Co-nstituição chilena. 

O estado de sitio .na Republica Argentina acha-se definido nas 
palavras do art . 23 d.a slla ·constituição., •as quaes en·ce-r·r.am uma 
lição inteira CLe di.re·ito publico·. :SaJbe o Senado que lá, como aqui, 
ê o Congresso que em caso de commoção intestina declara o estado 
de ·sitio ·e em su.a a.usenda o presidente da Repu'blica. 

"Porém àura..nte o sitio (diz o -a:rt. 23) ;não po·derá o pr.esi-
dente ooncle1n.n11-r por s·i ne1n applic~Lr p.en;as. 'Seu ·pod·er se l:imi-
tarã -a respeito das pessoas -a prendel-a:s ou transferil--as de um 
ponto pa.ra outro ila IIlação, 8i ezzas não preterir<e1n sahir ào teT-
ritorio argentino." 

Veja V. -Ex., Sr. P.resi·dente, qu.a.n.ta diff.erença, qu.e contraste 
mes-mo, entre a brandura de pJ'oced-er que s.a ·CO[Lsigna n•estas ulti-
mas palavras e os r igo.res ·da interp-r-etação dada por ·nós a.o estado 
ele sitio! Alli o :re.vo.ltoso ou ·o suspeito que póde ser pr-eso pelo 
estado ·de sitio ou d-esterrado, si p-refere sahi·r do te.rri-torio argen-
üno·, pód-e fazel-o e não se ·des-igna loga.r para -onda ·d·eva ir. Basta 
atravessa.r o rio, por -ex-emplo, para Montevidêo. Está conseguido 
o fim da lei, que evid-entemente não ê ·outro sinão o de afastar ·e 
dispersar ·os ·elementos a.dv-ersos que juntos e concentrados consti-
tuíam uma -g-ra:nde ameaça para a or-d·am publica . . um ünminent·e 
per~go nacional. 

O -es•ta.do ·de s:itio como -o te•mos IIlem de longe se par-ece com 
isto; aqui €:nten-d·em que -é ·o pr-edomínio- cl.a lei militar. 

0 SR. LEOPOLDO DE -BULHÕES -· E' pei·o.r ·dO que isso, porque 
pela l-ei milita.r o indiv-iduo .responde pelos abusos que pratica-

O SR. VIRGILIO D AMAZIO - 1S·i lançarmos os O•lhos para a lei 
constitucio;nal do Ohile, v-eremos iguaes ou :a.nalogas ·disposições 
que coJJ.Si.gna.m a mesma brandura, a mesma to-leran•c:a, o mesmo 
respeito- para <eom a 11berdade -ainda nos seus d<esvi-os e .reprimin-do 
os desva.rios que porventura em aLome della se planejam e estej!llm 
prestes a •executar-se ou em pri·ncipios de .ex-ecução. 

-Diz o ar.t. H>:2 -da Constituição chi·l-ena (lê) : 
"QUtan-d-o um ou varia-s pontos da republica forem declarados 

em estado d-e sitio fi.cam concediodaJS ·ao .presidente d-a 'Republica 
trto só mente as seguintes faculdades: 

"1", de P<ren-der as pessoas ean suas proprias caS'as ou em lo-
gaiies que não sejam carc-eres nem ean o;ntoi'os que •estej-am desti-
nados ã detelllção ou púsão de :r,éos commu;ns." 
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!Nem, portan<t(}, nas ·es>tações policiaes; é uma m edida de 
s-imp.les ·s•equestração .tempo·ratl'.ia, para -inutilisação •dos .esfotl'ços 
pessowes dos inimigos -inte:rnos da paz, dos qu.e ·consp.ir.am contra 
a ord·em pu.bH<ca ·e o Gov·e:I11lo .constitu~do. 

·'' 2", ·de transladau· .as pes·sO{lJS de um d-ep;art:amento para outro 
da Republica." 

E' o mesmo, vê o S.en·ad.o, que na Co,nstituição argerutin:a. 
Eis, por>tanto, .S.r. P.r•esidente, .em que ·C'Oa:lsics.te o •estado- d·e 

siüo, medida que, crnes1no assim <branda, não se encontra ,na sabia 
0001Stitu.ição dos Estados Unidos, f.o:nte .commum p-ara os povos 
da America latina,' especialmente seus p·rincipaes t!'·ep·rese11.tantes 
de :IJ889, a R·epubJi.ca c!~:rgentina •e ~ R epubl.Ica d:o Chile ; as qu:aes 
altiás suavisam, como vemo.s, <essa m-edida, que o gJ·ande ·chUeno 
Lastarria qual.if.ieou de "inconsequend:a destr-uid-m·a da •bas·e p.rin-
mordi•al ·de qualquer con•sbitulção liv-re 'e cons·ervação ·da reminis-
Qencia, amo.rosamen·te guardada peLas mo·nar.chias, d:as republicas 
impe.r~eitas da antiguidade". 

:Uiquitd•ada, •ST. Presi-dente, esta qu·estáJo, paJssaTei á terceira, 
relwtiva á •natureza da m ed·ida,, considerada quanto .ao momento 
d e -~:>mp.r.eg.al -a com efficaci:a. S. Ex. •em seu discurso neg-a que o 
estado de si.Uo seja uma med·id.a r -epor·ess-iv,a •e sustenta que a o con-
trario é ul!lla medida sómenrte prev-entiva. 

J>.ar-ece •com •effeito, ST. :Pr<esidente, .que ~ ·esta .a theocia con-
·ceb<ida .pelo nohr·e sena·dor, ·ou 'a inte;]]i-g.encia ·dada por ·S. Ex. ao 
o<bj·edo ·e 'fins d·essa med-i-da, po.rquaill.to leio >BID seu discurso 
(lendo): 

·"S.i -o •estaJd·o de sitio não fosse uma medida pr.ecauoio!llal paíl'.a 
evitar a ,explosão ·de um mal de que a s-oci-edade s-e sinta ·amel-
çada, seria -uma •med.ida o·ciosa ·e inutil. Não é depois .que a r .e-
v-o,luçã;o arvora a sua bandei.ra .e v-em com as •aTmaJs :na mão· afLron-
tar o · go·V•&'!llo, que o :estad-o d:e sitio pó de toc o'U :a.pp•!.icação ou 
-effeito. O estad.o de sitio fod justamente conside•rado e concedido 
como :uma mecl.id·a precaucional ·para •evitar semel'hant.es -cala;m1-
dacles, e si assim não tosste, não ter~a absolut:amoente applicação, 
·mem eNeito .. " 

Poil'tanto, sustenta <S. Ex. que o estado de sftio: •é uma m·edicla, 
·exclusiva e •essenci:a1mente, p11eventivà ·e :não ·uma mecl:ida .repl'etJ-
siva. 

·Sustento, Si!' . .. P.r·esidente, que ê uma medida que -não pócl•e s:er 
€xclusiv:a.mente pnevenrt-iv.a, n-em ·dev·e 'sélr •emp:!'egada pa,ra ·es:s-e 
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effedto sinão quamdo tambem 1á fôJ' r-epressiva ; sustento, que em 
todo caso :em que fôr rep.ress.iv·a ha de ser fO:rç,osamente preven-
tiva; é um r e·cwrso· destina do •essencialmemte a r eprimir o mal já 
existente, mas faz·c:n·do-o .pr.evenirá mrui·o·r m:al. · 

O Sn. CogLHO RODHIGUI•:s - E' uma e outra cousa. 
0 SR. VIRGILIO DA.MAZIO -< !Disse •S. Ex:. que a sua opinião evi-

. dencia-s:e pelos p:ro•prios ·termos do arbigo da Constituição, que a 
esta medida se r efer.e. 

Diz a nossa Coill•stitu.lçã0 que 'O sitio pod erá ser decla.rado 
quando a segur-ança ela R epubliaa o •ex.Lgi·r em caso >d-e aggressã:o 
estrang•aira, ou commoção i.ntesüna. .São os termos d.o ·art. 80, em 
cujo §· 1" lê..s·e :ain<da: 

." Não s•e achando reunid·o o {)o,ngresso e •co·rr·endo .a patria 
im?ntinen t e per-igo ·exer oer·á essa .attribuição o Poder Executivo F·e-
daral. " 

Ora, Vlejamos o que <é imminent e per-igo. 
Imminente perigo :não ·é n•em m esmo perigo ]}rox•imo; .proximo 

não é .ainda imminente. 
Immi.nente <é o que .está prestes a ·cahi:r, quasi a explodi-r, em 

ponto de i!'ealizar-·se. 
Não creio ·er.rar: .Sr. LP·r·es·idente, dizend-o qu•e essa expressãJo 

constitucional - <imminenci-a de perigo - é •correspondente a ·Ou-
t ra de terminologia -criminal qne limita uma phase do delicto, ist-o 
é - t entativa de deHcto - , a mbas caracterisada.s por actos pr.epara-
to.rios e princip.ios de ex·ecução. 

O -Gongr.esso o·u o· .gov·erno :sabê.rão que coil'.r·e .a patl'ia perigo 
imminente, quando tiver.em ·ccmh.ecimento quer po·r parte de au-
to:ri·dades, que:r p.o:r d·enuncias é investigações •urgentemenrte feitas, 
d; que já ha, ou (como -disse •S. · •Ex. ruo seu discu.rso em .relação 
a0 illosso cas'O antes de 6 de setembro) já havia conc')lhbul-os, já 
cbr1l!mav.am :os conspirado.res a r evol ta, já ·p.Janejav.am ·o levante 
contr.a as autorida,des e a;s leis, tsto é, já ·havia ructos pTeparatorios, 
porV' mtuil'a principio de .execuçãü., ·embora ainda :não· ch.egad:os ao 
conheciment o p.ublico, ain·da nãJo t rruduz•ido.s .em ·crime de TE?Jbellião, 
mas j•á constituindo certamente o de conspiração. 

Mas nessa .occasiãJo, pergunto, com a d·eclar'açãJo de sitio haveria 
]!r·ev.enção pu·ra <e simplesmente? Não; meste ca.so ihav.eria pr.ev·en-
ção e •repressãJo, como ha p·r.ev·enção -e :repressãJo .quaa:tdo o ·estado 
d,e sitio é lançado mesmo depois da ·explosão .da r·evolta, ·como 
entre lllÓS o fo i p:elo Oonglnesso ·e p·elo 'Ch efe ·da· Nação depo<is da 
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revolta -de 6 d'e setembro. E a p·roposi•to, releva lembrar que foi 
tambem muito d·e·pois od·e ter-se d·ecJ.arado a :r•ev.olta no Rio Gr.a:nd.e 
do .Sul, que lá fo1 lançado o estado od·e sitio .. 

T-odas a~ v-eze-s que se oocr-.rige, p.revi.ne-s.e, .e ·e~te ê um T·esul-
tad.o espe·r.ado ·da a:p.plicação -das p·:mas; uma das vantag-ens co-
lhidas pela pena ·ê es:sa -de prevooi..r crimes futuros, quer imp.edindo 
materia.J,mErnte o criminoso de courtinuar a fazeil" o mal, quer cor-
r.igi•nü o-o ·e me:lho:r.ando-o. quer -e~emp.!ifi-cando para aque11es que 
conhecmtdo o facto souberem da sua pun;ição. 

Não ha, po.i··, pena :alg-uma que seja simp-lesmente repr.essiv-21., 
toda ella ê preveutiva tambem. 

E posto qua não cheguem .a t& car.act-eT d-e penas, as medid.as 
reprcs:;ivas d-o esta;do ·d <: síti-o taanhem pr.evrin-em; mas, para qu" 
P·OrS'Sa .este Sffi' ~razoavrelmente ·decla:raldo, é precisü que rO ·p.erigo da 
pat ri:a j'á .seja imminoo-te, risto €, que jrá haja o que ~reprimir, já 
haja medidas de r-epr-essão a tomar, em uma palavra, já haja pelo 
menos conspi-raçãJO, ·e resta ·es.tej.a tão pujantemente 'Orrganisada, 
que n ã o possa a a'l.lto.ridade domin·al-a ·com as -medriodas ·de r epres-
Si:lio nocmaes, sem que -haja mis.terr de lançar mão do ·recurso ex-
cepcional d-o esta,d•o ·<1e •sitio. 

Em aan•bos os -casos pr.ev·in·e~se Tepriil1lin·do, mas . p·recisam·ent-e 
na J ep.ressão •é que •está a prev.anção. 

rOs ex•emp1os ou ras citações adduzidas por 8. Ex. para éot·-
•robo:r.ar o seu mo·d·o da v&, J.ouge de -o auxHriarem, ao co•ntrari.O, 
s&v-em-se d-e ar-gu-mento ·para compn·ov-ar o .qu•e acabo rdre diz·er, 
cormo vo.u ,mostr.aT ao S:enado. 

Na opinião •d!e A:IcO'sta (lê): "O estad.o de sitio -emprega-se 
não só mo momento do ataque rOi.l da comm.oção, como· tam1>em 
corm mais effkaoi:a, po:r p.r.evenil ~os"; porta-nto., é d·e ü·pi.ruião que 
"basta que haj-a p·IYI·igo immin.entJe." 

Vê, pois, o .Senado que Aloosta está l·o.nge d·e pe_nsar que o 
s-1-tio d-e-clarado -d·epods de manif.es.ta:da a commoçã:o uão tenha "a.b-
so!lutamente ap-plicaçã:o :ll;eiJ.l reff.airtos", pensa sómoote que quanto 
mais pr-eveni!!', m·as -effrl.caz será. Ha, porrém, um limit-e á p-r-even-
çã-o.; é preciso que s·ej.a -immi.n,ente ·O P·er1go, iste é, que a co.mmo-
ção estej-a pr-estes a -exp·lod.ir. 

Oitou ainda S. Ex . .as p·alawas rd.e rSarmi-ooto. Diz .Sarmi-ento 
qne o esta.d.o d·e si·ti-o é uma med.i-da pJ:.ev·en.tiva.; ma.s aoe.rescénta 
(lê): "p.a~ra que, tratrund.o~se · de U:llla sUJblevrá.çã:o, ~sta nã:o se es-
tenda e ~ro.pag-u.e." 



Ora, Sr. P-rEsiodent<:, ou ·eu não ten.h.o noção ·éxacta da sdin~
·ficação d.a.s expressões, OU então -p.ara que alg-uma COUSa, uma SU-

blevação, poir ex·emplo, se estenda e se propa·gue, é .n.ecessa,rio que 
já exista. 

E ' , po.is, não só fra imminenda, como depo•is de neclillrado. de-
.JlOÍS d·e plli>lld:pi:ado um mov,imoo•to i:nsu.rreccional, q'Ue t em ig·uaJ-
m ente Joga r a a·ppi.icação 'Clo estado de siti·o. 

fl!3 palav.r:l!S de 8:armi6JI1to, po1is, citadas por .S. Ex., em vez 
·d-e auX'ilial-o., so-c.oo;r;r-em-me n esta opinião. 

O me.smo se dá ·COIIIl a opin.ião tambem dtaJda p"O;r S. Ex .. d-e 
Av-<ll n.;: sd.a.. Diz Av.eHweda (lê ): 

"T.em por fim o esta.do d.e sitio impedir a r eacção 'Pel'ni-ciosa 
·dos que, .sympathisand-o com a revolução, p C.dem ronne·ce-r-lhe r G-
cu.rsos ou a.l €•ntaha com os seu,s aux•Hios." 

'Logo e.Jla, a 'l'·evolução, d·sv•e já ex~sti.r p.a.ra que possa p<res~~r

.s-e-1he auxilio, a:l•e·ntal-a. 
Não se presta auxilio ao que não existe ainda . 
. Das au•torid.a:de-s cita das por ·s. Ex. se c.o.n c-J.u:e portanto . que o 

esta·d·o de ·sitio p·r-ev·in·e porque Te·prime. 
Dwdo :por t E•rmin.aJda esta primaJi.ra parte corres·pond·E>Il te · taill:-

'bem á p-rimeira pa,rf:e ·d·o discurso •d·e ·S. ·Ex., liiQ:ue b em assenta'do 
qUe ·O •estad·O d e Si·tÍO ainda entre nÓS nã o é COID·prehP•ll·dido COmO 
dev.e ;,.ar, e .nãJo é a lei ma:rcial, e m enos a1nda a dictaJdura, n~ 

_a constitucional, nem aquella que S. Ex. citando Machiavel, a'UtO-
ridaJde para as r epu:blicas :itaJ,ia>llas de s eu t empo, que er,a,m •rep<u-
blicas a.pe.na.s de n-o.rne, oncb :não. hav·ia v.erdaJdei·ra democracia, foi 
excavar do Liv\ro ào Principe (lê) : 

"As r:epublicas que no momento supremo dos perigos não ap-
pe!l.am para as dictadwras, ·estão arrui·nadas, .estão p-erdi•das." 

Es t E. cpinião, Sr. Pre~i'd·::.n.te . p el.as cond·iç5.zs da organis·ação 
política das -r.epublicas a que era .applicarda., no teompo ·em que f.oi 
druda, não póde :resurgok para f·undamento d-e dill'·eito nas r epublicas 
d·e hoje. 

0 SR. COELHO RODRIGUES - E ha .qu21m sustente que O Livro 
ào Princ-ipe fo i .uma satyra á monarch.ia, e que é pr·eciso ser lido 
nas E'nt r•elinhaJS. 

o :sn: VmGr:o:o DAMAZIO -PassM'ei agora á segunda parte d:O 
discurso ·de .S. Ex., aq·ueHa que diz res.peito ás i'ommunidaJd·es pái'la" 
m en tar.es. 

Pod a-r-se-hia pe>11sar, S:r. PresidE>Ilte, que eu , por is·so pertenço 
17 
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a,o Con-gressv, tentrar>ia nesta -prurte constrangi-do-; mas ·não, abso-
lutamente nã,o. 

Jâ o ddss·e ·em ,pubU.co, •trart:an!do ode uma que-stãa, •em que in-· 
clidoentemente ta,mbem tocou 1S. IEJx. no seu -d:iscui'so, a questão ·do-
adiam-ento tdrus sessões do Oongli'-esso du,rante o estado de siti-o, e· 
agora o .rep.ito: qualoquer q•ue s-eja a interpretção que o Con-g.resso· 
dê â questão das i.mmu:ruid-des, a mi.nha opi-nião é, que ao •Congresso 
.cumpre ficar .em 'suas fun-cções e .t1131balhar no -d-esempenho do se\L 
l!llandaJtO, :haja O que :houveQ·, ·Caia a r.espO•nsabiHdad·e d-os rub)lSOS, 

si elles se od•ei'em_. sob!'e quem quer que seja. 
Entendo -que nos cumpre não farer menos do que o S enado d!!' 

iRoma, quan·do i·B:r-enno batia âs :pl}rtas da cidad-e, e a popul.ação dn-
tei·m fugia es:pav-orJda ;para ·longe •e a or-d·em equesb1'e reuni·d·a a-o 
exercito ·tratava de combater oOS inimigo.s -da, patt·ia. 

<Nes-sa supr-ema emergenoia,. os s·eULado·res ·ro-manos não a:ban-· 
d-anaram seu posto; -co•nservaram-se em suas curues, immoveis e 
t!Lo .tranqui-Hos, de aspecto tão sereno -e mages.t-os-o, tão pouco s·e-
mel•hante a0 d-e ho.m·ens assus.ta.do.s, que -os ga.ul-ezes que ·invad-iram 
o recinto pen•saram que eram ·as-tatuas, e Jloi sóm811lte qu'<lndo um. 
guenei.ro tocou .na .ba.nba d-e •um s-enad-or e E'iste -o fer.iu com o-
bastão •que ·era insígnia d•a s-ua d-i-gn-i•dade, que, conhecido o erro, 
começou a carni·ficin-a de que 0 •Senado f-oi victima. 

•Long;e ·estou de preten-dea·, Sr. P.r·esiden.te, que o Oong.r·esso bra-· 
zileior-o -possa ter reoe·io de co-usa semelhante, e a m·im mesmo pe-r-
gunto por que razãlo n-os amed.nontariamos por fa:lta das dmmuni-
dad•es em questã:o, pa.ra .não cumprirmos todos os ·nossos devel"es ·de 
m embros d-e -u.m dos bres po-d•eres n.aci•o•naes, d·ev-eres ·que .nos -foram 
conriados -com a missão que ;nós acceita.mos ],iwemente, e de que 
']!!'estamos ]iivremoo:te -comp-r.omisso, nã,o só no r-ecinto -d:o Congres-
so, mas .â face ·da Nação-? 

iDeVel!ll'OS, tSr. Pr-esiden-te, e espero em Deus que h!!ive mos de 
oonbinu!llr, pr.ecisam-em-te nesbe mom-ento critico, -sem IJ;eSffirtar do 
·posto ·de honra .que a Nação n·os confiou, haja ou .não haja declara-
çã,o do -es•ta-d•o d-E~ si·bio._. haja ou nã;o haja manutenção d·e immu-
lll:f.d.a:d-e·s poa,rlaJIDentar,es; hav-emos de m-ostraT q.ue co.nti-null!mos a 
ser repr-esentantes do povo e ·dos Es-tados da iRepUibli-ca, ·em uma 
e outra. C!llmara, co.nscdos dos -dir-eitos qu-e nos assdstem, mas tam-
bem .co•mpen.et-rados dos nQssos dever.es e r -esolvidos a pug-nar -por 
e·~,., e a cumpriT os outros, haja -o -que horuv-er, e at€ ao ·po.nto "'"" 
que fôr IID'is>ter, ·d-e . !IICCÔ·rdo com. o Es-tatuto constiotucdoonal. 
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Si assim me •pr-onuncio, Sr . . Presidente, sobre as cha,mada:s i-m-
munida:des -prurlameilltares, e, entnetanto, vou pugnwr .p.ela sua in-
vri-ol-abili<da-de, ·é po.rque, já o d•Lsse, isso é pal·a mim um ponto de 
doutrina. As formalidad-es dos arts. 19 e .20 so.bre immunidades 
paTl:a:mentames ;não podem s-er ·disp•ensa:das s inão po.r meio de r:e--
Lorma constituoioilla:l; e nen·hum memtb.r0 do S-en·a:do ou da Cama,ra. 
dos Dep.uta:dos pódé diz.er que, s·i -for-em Pecon•h!ecidos pela Con-
g.resso, ;p:ne.sC\i•nd-trá del!tas. Não pó'de p:resoin·di:r, porque, .segundo o, 
nosso d·il'eito -co•nstitucional, -ella,s são garlllnüda:s do Poder Legis-
Iaotivo, como ad•e!l!nobe provar-e!. 

UM ;SR. SENADOR d•á um apa:rte. 
0 ·SR. VIRGILIO DAMAZIO - Ouço a justa O·bservação de um. 

coHega, e prura que i:liilo haja duvi-da sobr.e o sentido do qu-e acabG 
de dizer, decloar0 .que não quero affirmar que um senador ou depu-
tad-o não pód•e renunci:ar a abr-o•quelar_,s,e com as -imiúuni·d-a:d-es pa:r-
lamen.tar.es ;par.a não ser imm•ed!ia:t!l!men.te julgad-o, nos casos <1e-
p.risão -em flag-rante poT Cil'iÍme i·naffiançav-el; certamente que pôde. 
:t'azel-o ; .pôd-e -opta:r pelo •iiDillled-i•ato julga,mento, não ha duvi.dJa; 
mas o ·que não póde é ·d•izer: ·eu não qu ero ter immunidaCLes parla-· 
·mentar-es. porque entendo que as -não {[.evo ter pe1o •estado <1e 5itto,. 
i-sto é, .quero que a:o Congresso nâJo seJa impe;tr:a.da licença p.a,ra eu. 
ser pr-eso, -em crime affi,ançav•el, ou em crime inaff<ia.nçavel si 
não ll'ouven- ·flagrllln·te. Não dep-ende isso da VlDnbad.e de ca:da mem-
ibro do Co•ngr-esso. 

•Pros.eguindo, porém, e pa1ra caminha.r mais me:thod•icament.e,.. 
vamos Vler 0 que .são ·immuni-dades p·ar-la,menta.r-e<.;. !São g-arantias . 
constitu-oi-oo·a,es? Incon·besta,v.elmoote. Flr>ivHegio é que nãJo, abso- · 
lutamente. 

Poderíamos antes dizer que são pr.er-o.gativas, p.orque Pl' eTO-

gativ.a se cha,ma a somma de direitps l~ga.doo a funcções s•up.remas, 
s-oberanas ou, em linguagem antiga, magestati-ca:s; e hoj-e as fun'--
cções mag.estaticas paU" nós ;t'econhectdas .na Republ~-ca, são j.\lSita-
m•ente as que ·iiiCJum-bem a,os ro·rgão.s da sobenarioa n>a,cional, re-
pres·entruda ·pD'r igual, com haTmon-ia e i.nde.pendeucia mutua, pelo-
P.resid~n·te da REl!Puhli-ca, pelo Congres-so Nacional ·e pelo .Sup:rem<P 
Tri•bunal F -ederei. 

;São, p·o-is /Sr. Presi-dente, gaTaJntias coustLtuciütiirues a,s immu-
nidollld·es dos a;rts . 1-9 ,e 20 da CcrostituiçãJo . 

.M-as, o que ~e -entende por g-a.ranltlia,s ·constitucionoa:es ? 
A meu V•eT, Sr. P.r.esidente, to:da declru'B.ção d-e -dd.r-eito na lei:. 
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constitucional; toda d·isposição nella inscri[l.ta ·pare def.i.nir ou . 
delimitar direitos, ou ·que .estrubelece attribuições ou competencia;:;,. 
quer s·etia em a·e.Jação ruo indJividuo, quer ·ao cidrudãJo .mem·bro da 
-communhão poHttka, quer em 'relação aos poder·es poUticos da 
Na.ção. o<rgãJos d·e su.a sobeJ'lW·ia, é uma g.rurant:i-a .constituc'i.Qnal; 
JlOTqu.:_e, assegu<r·a ·e affiança d'ir·eitos cuja ·vi·olação impo.rrta a ·efre-
ctivid.rud·e <J,e uma sancçãJo que se ·encontra n.a•s le·is orgal!1ioas cor-
r.elalivas áqiiellrus dispos-ições constitucionllies. 

Distingo· tr.es grupos, Sr. P:r.es1.d.e!l>te, .em que naturalmônte se 
110deun dJi·strHmir todaJS as ga1·an:tias .constitucionaes. As garantias 
indi·vid'llaes formam o p.rimeir:G gr·u>po. 

Es.taJS estão •exdu.s-ivamente, como todos srubem. tnclui·das nas 
dis:posiçõ•es do art. 72 da no.s·sa ConsütuiçãJo, e dhsti!l>guem-se de 
todas aJS mai·s, .po~·que ·d·ecl-a,ram d-i'!'eitos cuja .natul'eza nãJo é .poli-
tica, d·e libe:rdade, s·eguranç'a, .e ·P·l'Oil)ri•edade ind:iv·idurues, llissegu-
rando-os a cid·llidãGs brazHeiros com-o a es.tra,ng·z·iros, a homens 
com-o a mul:her:es. 

DeUa se distinguem aJS g&rantias p.o.Jiticas d-o ctdadão brru:i-
leiro, affil'm3Jdas em varias diS<p.osições <le o·utros artigo.s da 'Cons-
tituição. F-c<i ·em virtud.e ·de uma destas que no dia 1• d.e março, 
ha qu'll:tr-o mez.zs, tiveram log·ar as ei·eições JilpUl'adlliS .no Congl'esso . 

.Pro•cedeu..se a E•S·sas ·e-ldçõ.es, ·em ple-no estado ·de siti•o, e;:n 17 
Est&dos da Rep·ublica e na Capi·tal F ·ederal. 

IRetuin~ramHse jel-ei:to:r•es, ;1lm·Jll!arrum:-;s•e !IDE!sas, ~rece•berllim-s•e e 
apura11am-se votos, houv-e pr.otestos e contra. protestos, expediram-se 
-dip'lamas, ·e o l"esultad·o d·e tud•o is'to veiu para o Congresso que o 
approvou, v.eriHcan-do pod•eres d·e de.pubrudos •e senrudo:res e a.pu-
~a,n-do a escolha de Pr-esidente e V.ice-P:residen·te da Repu:lflica. 

NãJo a.ohou o Con~rooso que I() 1estado de sitio p.ud·asse s 0r coil-
trari-o ao .ex·e<rcicio ou suspender a .g·a:rantia desse direito 'I}OliUco, 
-e ruté manifestou-se a .l'espeito -ex>p·ressam.·ente, vota\lldo co'iltra uma 
proposta d•e annu1lação eleito;r.al, ·aq.ui apresenta•da pJr u m mem" 
bro do Congresso. 

As .garantias de direitos politkos do cidadão, -consequenteme!l-
te, não fkam suspensas pelo ·esta:do de siti•G. 

A·lém dos direitos •poli:ticGS garofflti<los oo cidadão B:razHe-iro 
que está no gozo delles, ha :sr. (p.11es-idente, o qua pod:exia,mos cha-
mar diT<eirtos dos ;pod·eres poHticos; e ·p·or que não? As ®ttri.buições 
,e limitJes ·dos ·POderes . poHticos, orgão da s·oh2il"a,n-ia .nrucional, são 
declarados nos arti-gos res.pectiv;cs <la Co·n.stitutçã:o como .outraJS 
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ta.ntas ~r.anti.as, affirmadaa pel".ante a Nação, para que estes po-
deres .não .ex-oT>bitem impun·emente d·a:s respectivas espheras d,e 
acção. 

O me-smo que •S·e d.á para com .o-s cid:rudã::.a, dá-se prura o:>m os 
poder-es ;poHtioos. 'Oad.a um tem ·expres•sos na l>ei constitucional '~ 
seus di:reito.s, is-to é, a sua -e-s:p·h•era d·e acção e ~om-petenci-3.. d e que 
não d eV'em ex.orbita.r, ma•s cuja .man"Ute'!lção Ihes cumpre -defz·nd~·r 

contra vio·laçã:o, aPbitTio ou •pr-epote•ncia de o•utr:o. 
O .ar-t. 80 da Constituição, •pouco cuiod·a,do na redacção, com 

outros do · noosso Estatuto, d·iz que o estad-o ·de si•ti·o susp-ende as 
g'a1·an.t'1Jas constitu cionaes .no ·P'Oillto -do te.Pritonio em que é d-ecla-
ra,do. 

Jlá vimos que quanto á garantia do direito •polít-ico do sufLr:a-
gio fez-·se diversamente; nem se julgou violada a -lei fundamental 
em iMarço prox·i.mo passado. 

Ouv·imos, entretanto, S:r . P-residente, .re:peti<lo por .todas as 
fórma-s o sagunte a,rgumento: si as garantias con.sütuJCionaes são 
suspen•s·as pelo Estado de sitio, e as immun·idades parlamentares 
são conai-doera-das_. COliDO -devem s el-o, garantias, devem ser inclui-
-d·a.s na r eg;ra co•IllStituci·onal, qu.e não t em ex<Jepção·. 

Examinemos este argumento co-m a pr·e·cis:a calma. 
tEm prim-eiro logar em qual d-o-s g·r.upos -d·e garantias consti-

tucion·aes estão co-ilocad·as ·esta,a immunidad-es ? 
No tercei·ro dos gPupos que fi.gu:rei; cham:al-'3.S-hei~ 'j)eÇo li-

cença ao Senado para em;preg.ar esta exlJ'T.essão, garanti-as institu-
ciona,es, como •chamei e to d.os chamam gara,ntia-s iud·ivi-dua·es as 
do art. 72 e garantias politicas as que asseguram o exercício do~ 
-di·rei<tos poli.Ucos do ci-dadão. 

Antes, p.ol'ém, de d·emonst-rar, S:r. Presi·d·ente, que as immu-
nidad·2•S Pftrla:menta'l'es são r.esalvad:as '!lO es:tado de -si.ti·o, come-
çar-ei por pro•var ·que n•em mes-mo tod-as as .g.aT>an-ti.as indiv·iod:uaes, 
a qUie s·e .r.efe:r>em os 31 pa.ragl"aphoos do ·a:rt. 72 d•a 'Constituição Fe-
d·eral, são, .nem p.od·em ser suspens-as pelo ·esta:d'o d e sitio. Acceitat· 
o .oon-lirario disto fôr.a a.dm:itür o absurd.o como so•lução herme-
neutica. 

EstJe meu modo -de -pensa;r, :Sr. Pr•esid·ente, está d-a accord·o com 
a: limitação feita ,pe1a nobre maioria da Q()m<missão de Constituição 
e Pod·eroes, ·restringi.ndo a sus·P'~nsã,o 'Cle gara,nti.as ás comprehendi-
das nas dis•posiçõ168 d-e ce:r.tos p•a:r.a.gra;phos do referido art. 72 . 

E pa:r.a prov~, S:r. P!I'esidente, a <J•pinião que sustento vou, com 
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l'isco de fatigar ainda mu·ito o Sena:d·o · (não apoiados) , p.:;rcorrer 
~sse art. 72 e seus paragraphos em rapido commentario. 

Q-uando muito, oi·to au nov.e das ga:rantias d·estes ·p·aragrapbos 
··estão suj•ei ta:s á suspensão pelü est·a,do d,e ·si.Uo. 

Com effeito, .Sr. fu.esiden1Je, a garantia d·o §· 2• não pôde evf-
·dentemente s er s•uspemm .por essa medid·a. Este para,grapho é 
·a,quel.le q-ue consagTa. a igualdalde de tod.os p.eran.te a lei. a abolição 
doe privüegios de nascimento, •etc.; .porventura o rest.ado de s·itio 
iaz susp.end·er .as .seguranças deste parag.raprho? Resm;cita os pri-
-vi1egios nobiliarchoicos, ·com os ma:rquez.es. con·des, ])rurões, oom-
:m enodado.res, conse•lheil1os da co.rõa? 

'Ta:mbem as ga.rantias dos paragraphos 3•, 4•, 5•, 6• e 7•, abso-
lutarmen•te não po•dem ser suspensas pelo esta:do de sitio; são 
·esses os pruragu:aphos qu.e se :Iieferem ·á liberdade r·eligio•sa e seus 
-co:rollarios, Ji.berdade de cultos, secularisação de cemi.uerios, fran-
<qnea:dos á d·e tod·os .os rH.o's 'l'eligi.oso.s, -indepen·d·encia -entre q.ua.l-
.quer •igtneja e a União e os Est a:das que não pod·em .subv·encionar 
nenhurma, J.aicidade da instruccão official, r.e•co·nh·eci-mento do ca-
samento civH, salvo aos nu-bentes o dir.eito de casarem religi'O•Sa-
mente die .a:ccôr.do com .suas crenças. 

To·das estas garantias· da Ube·rdade de conscienci•a -em materia 
de 11'-elirgião, com;a,gradas nestes cinco paragraphos, não -podem ser 
;s·us<p~ens·as ·pelo .estado de siti.o, é evi'd-ente. 

O § .9• diz que é um di;r·eitc· sagrado o de petiçã 0 e r epr.es·enta-
ç ão -oontra abusos das autoridades. 

M-esmo admittindo essa pretensa, dictadura constitucional, nã:o 
se dirá, est.ou certo que ella seja leva:da ao ponto ·de que não possa a 
victima de ·um a;bu.so da autoii'ida.d·e suba:lter :na queixar-se á su-
perio;r de que essa subalt::Jrna t -enha iUudido rubusiv.a:m ente a or-
dem r ecebida, mesm.o Mhitl'aria . 

·Esta Jibel'da:de de representação. continuaria .pois durante 0 es-
tado d e siti·o, -ainda na ·peior, ·na mais odiosa da:s hypotheses . 

.Porventura, Sr. Presidente, fica:1'á sus•p.eu.sa a garantia do § 1ft, 
·qu-e diz qu·e ni-ngruem se~-á julgado· ou sentenci-ad-o sinão por aut.o-
Tidad•e competent e, -e conforme lei anteri-or? 

Ni1o: a:s autoridades judicia:rias •exis-tentes quando ·O sitio é de-
dal!'ado, são as mesmas ·que durante elle contin.uaan -a funcci.onar e 
que do.s .a:busos que ·co-mmetta:m te'!'ão dre da:r co-nta ao Con.gre:sso 
logo d•ep-ois· de r eunido, .s.2gun•do está co-nsign.a:d.o no §· 3• do art. 80 
:da Consti-tuiçã:o. 
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Essas a;utor1d:a.des sentenciam, não po:r ord.em ou â vontlW.e d,e 
;superior que não conhecem e•m •es·p·he·ra d,o poder publico que não 
seja a sua, mas confo:rm•e -e :em viTtude de l ei que jâ -o seja .a,ntes 
<1o sitio. 

tSi assim não fosse, o Po-der Executivo, du.rante o sitio, tornar-
:se-hia tambem ,P•oder L egislati-vo -e .ai•n:da Judicia rio. 

'E tsto seria peior que di·cta:d•ura; seria a a;n:a:rchia re.pl'esen-
tativa. cara~cteris·a,da pela confusão, sus.pe!1são, ou a,ntes supp-ressão 
'<los p-oderes constituciona:es, absorvido e cond-ensados nas mãos ·do 
ex-ecutivo. 

Vejamos agora a gaTantia do § 17. Este 'P·aragrapho trata do 
dtreito d~ •propriedade; garante a -propriedade, salv-o ·a desa.pro-

_.pri.ação por uülida;d•e :ou ·neces•sidaJd·e -publica; ahi s·e co.mp:r.eh:ende, 
p·ois, a n·ecessida;de que o vov•ern•o tenha de alguma p~·oprie·dade 

Pa!l'a o-peraçõ33 de guerra -<m para -outro fim -durante .o esta;do de 
·si!tio. :PortaiD.to, esta disposição tamhem evidentemente não é sus-
p·ensa por esse estado. 

Vei:irumos o §· 19: é aqu•e.llte qUJe .gruna;nte que •nenhuma p:ena 
'1J:assar:â da pes·soa ·d·o delinque.nte·. Porventura o estado de sitie 
sus·pen{f:e a disp-osição garantidora deste paragra:pho? E' od·oso 
perg.untal-o. Nzm ta;mp-cmco suS'p'ende a do § 20, que decla:Ta a,boli-
·das as penas de gaJrés e banimento: o estado de sitio ·não resuscita 
estas penas. Do mesmo modo qua;nto ao § -21, que garante· a abolil-
-ção da pena de morte, reservadas tão sóm€nte as ·disposi ções :da;s· leis 
mil-itares em temp.o {}e guer.ra. O m·esmo dâ-se <lOm o § 23 que ga-
ral!lte a abolição do- fôro privilegiado em causas que por natureza 

·não p ertençam a juizes especia,es. ·E com o § 24 que g;arante a li-
·b·erdade profissional. . 

Seguem-se os §r§ 25, 26 e 27 que !garantem .os privilegies de in-
-venção industrial, os direitos de aut-or de o·bras litterarias ou ar-
tísticas, a. propri edad'e de marcas de fabrica. 

O SR. iFRANOISco MACHADO - P-or que não toca no § 22, re la:fivo 
·:ao habe.as- corpus? 

Desde que o poder da autoridade é r estrícto, me parece que o 
habeas-corpus dev-e ter Jogar. 

O SR. VIRGILio DAMAZIO - Perfeitam ente ; deixarei esta ques-
-tão para o fim. 

No mesmo caso que •os apo.ntad<>s até agora estão os ·§·§ 22 -e· 29, 
que sã:o C!)rollarios dos que ga:rantem ·a' liberdad·e· religiÓsa, por-
'1;!uanto asse-gur am qne motivo· >nenhum d-e· cNmça ou funcção reli_~ " 



• 

~.fosa poderá determinar perda de ·direitos, nem eximir do cum-
primento de deveres prescriptos por lei. 

. S~gue-se o § 30 onde se .declara. que n.inguem pôde ser obrigad:r· 
a pagar impostos não autorisados por lei. ·Evidenteme'!lte esta dis--
posição tambem se não suspende pelo estado ·de sitio. 

Finalmente no ~ 31 é ·garruntida a instituição do jury. 
Vê, pois, o Sena.do -que, de 31 paragraphos d'O . art. 72 que con-. 

sa:gram outras tantas garantias individuaes, o estado de sitio põde-· 
apenas suspen-der oorca. de nov·e cujas d-isposições se referem ou 11 
mani-festa.ções· da liberdade indiv-idual (como as de reunião, lO<:o·-
moção, etc.) ou ~a_ ce-rtas formalidades que •affimnam o .respeito de,-
vido á. mesma liberdad·e ainda nos casos da sua privação legal, o'.l 
que permittem o Sffil resta:belecimento .quand-o tolhida illegalmente. 
E m-esmo sobre ·este ultimo ·caso, Sr. ,Presid·elllte, ha duvid-as ou pelo" 
menos restricções. 

Com effeito, o ·§ -22, que t,rata d-o nab:e'as,coTpus d.iz que .dar-se-na 
este remedio juridico sempre q-ue o individuo soffr-er ou si achar· 
em imminente perigo ·de soffrer violencia ·ou coacção, por lillegali· 
lid;(]àe ou abuso àe poàeT. 

•Pergunt-o, Sr. :Presid·ente, durante o estado de sitio, ·desd·e que . 
o pod<er fica investido da faculdade constitucional de declarar sus-
penas taes ou taes garantias, si um individuo l'lequeT-er hwbea;s.·cor-
pus em vista, de supp.osta violação• destas garantias (mas odellas só)· 
terlá '!l.ireito a elle? Claro 'é que não, parque não ha a hi illegalidade · 
lllem abuso d·e pod-er. 'N·este caso, v pod-er nãio -faz .mais do .que exe--
cutar aquillo para -que ·está· devidamente auto:r.izadQ<. 

Figuremos, pol'lém, uma ·hypothese (que f·elizmente rnfuo se <d'al'á, .. 
dev-emos ·esperai-o, pela segur'alllça -que t-emos do -criterio do chefe-
do P:oder Executivo), suppo_nhamos, digo, que-o governo exeouta•ndo-
as medidas d·e repressão, no estado de sitio prendesse os detentos-• 
politicos em eadeias carnmuns ou decretasse para alguns a expul-
são f-orçada d-o teni to.ri o na.ci-onal. 

.P;ergunt-o: estando encerrad-o o Congresso, este$ cidadã-os ·po. 
de rão -ou não pedir aos tr.ihunoaes o respeito ou -a restabelecimento .. 
dos s·eus direitos por meio do habea.'rcorpus? Podem, sem duvida. 

Po!I'trento, mesm-o no estado d,e sitio pód·e dar-se o habeas-corpus •. 
:para os cri.m·es politic-os em determinados casos; mas :principa.lment<l·· 
para -os -crimes communs, qua!ndo -a viol-encia ou o• ·c-onstrangimento· 
que soffrer o dda;dã-o •queixoso não tiver relação com as med.idas de· 
repressã<O executadas por motivo -do siti-o. 



Para ·estes casos ·o habeas-corpus não pód~ estar suspenso, é a 
mi·nh.a humilde opinião; •e por i-sto entendo que ·bem fez ·a · Com-
missão de Constitui-ção e •Poderes quando ex-cluiu ~sta de' entre 
aquellas garatnti-as cuja susupensã,o, pr.opoz, n 0 projecto S'l.lbstitutivo 
que ·em ·Seu pa.r.ecer offereceu. 

•Si, .pois, 1Sr. Presidente, nem ~ disposição ·suspensiva das ga-
rantias oonstitucionaes expressas no art. 180 attinge a todos os pa-

. r·agraphos do art. 72 I"elativos a garantias individuaes ; si, ·cOililo· 
eu ha pouco ·disse ·e é inccmtestavel, po.r·que se· prova ·com ·:flacto re-
centíssimo, as .garantias dos direitos politic·os .do cidadão subsistem 
ainda durant~ o esta:do de sitio; é com as 1garamtias que chamei 
institucionaes que se p&d·e dar semelhante susup·ensão? 

Não, Sr. Presidente, estas garantias são as que permittem a rea-
lização do dogma constitucional do art. 1·5, que ·diz que os ·Poder·~s 

Legislativo, Ex·ecutivo e Jud.iciario, or·gãos da soberania naci.oolal, 
são harmonioos ~ i•ndependentes entre si. E' precisamente a; exe-
cução fi.el e restricta dos direitos decorrentes das attribuições e li-
nl.ites destes poderes; é .precisamente o respeito ás garantias oo:n-
tidas nas proposi~ões ·exar'adas nos artigos respectivos d·a nossa 
Constituição• e as·segura,das peLa sancção das leia penaes correspon-
dentes, ·como seja:m, por exemplo, a lei de responsabilidade do iPre-
si:!iente da 1Republica e o Cod·igo ·Penal; é pre.cisamente a absoluta 
inviolabilidade das garantias institucion.aes, que firma a. ·estabili-
lidade das instituições que fundamos, e ha de consolidar a Repu-
·blica Fed.erativa, tal como nós a ccmquistámos, a procla,mámos, a 
·Organizá.mos ·e promettemos sustentai-a e d·efendel-a em 24 de ·f·e-
vereiro de 1891. 

Entre essas garantias institucionaes estão as .que pertencem ao 
Poder Legislativo. 

P er tencem-lhe, Sr. Presid•ente, po·rque lhe são consubstanoiaes 
e i.mmanentes á nl!ltureza. ·d·e s·uas funcções. Destas garam.U.ats, as 
chaml!ldas immunidades parlamentares não o são dos deput'aldos 
n<<;m dos . senadcil"es, ·mas sim d.o Congr-esso. 

Ellas traduzem s~mploesmente a homenagem prestada ao mesmo· 
Cong•r€1SS'O p.or o'l.ltl"o p.od:er que é seu igual ·e delle independente, 
mas que d·ev.a r espeitar a harmonia constitucional 'IJ'l"escripta no 
l!lrt. l!5, ped~ndo-lhe "perm'issão p·ara a.ppJi-oaT aos g.e:us membro()s as 
oon.diçõ·es ·e comminações da lei penal <Co:mmU!ID aos cidadãos. E o 
Congresso, p·esand:o o aUega.d-o em vista do interesse nacional, d<e-
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dde que_ si.:m ou adia, suspendendo apena:s pr.ovisori·a:mente, note- . 
&e •bem, a ap:pl'icação pedi.da. .. 

"Mas es·tas gar.anrtioo são uma excepção 'injusta", d iz.em e a:q:tl•i 
mesmo, ··neste r_edn·to_. ouvi•mol-o.· d'izer, "constituem um ·P•ri-vilegio 
.concedido a um g·l'UP'O de homoens. "· 

Não, Sr. Pres'idente, ·p.ri~ilegi'() . não .sã'() . Privil egio é uma dis-
posição da l-ei constitucional estat-g.ida em vista de Uiill interesse 
de familia:s, de raça, de a:sso'Ciações; ma;s não póde sel-.o uma d·is-
posição de lei constitucional estatuída em vista >d·e um interesse 
p'll:blico. 

Nã<l, .uma d isposição que é dictada pelo inter esse na·donal não 
pód·e se:r um p·r'ivilegi.o. 

"'Mas é, ·em. todo caso, uma .excepção o·dio.sa ", dizem ainda. 
Então, tan·t o é odiosa no temp0 de sitio, ·como fóra deUe .qua:n-

do ainda niug11€m se ,Jembr.a.r <1::: combater as irumunida:des parla-
mentares. 

'Então peç·am a ref.o,rma oonst'itudonal e a:ca:bem com as immu-
nidades p;arl.a:menta:T<es m e.smo nos tempos no·rmaes; qu,e si ha 
nel1as -odius·o, mais av.ulta •el·l e então. 

Com effeito, fõra do esta.do d•e s i tio·, •si o s·enador ou .o depu-
tado comme:tter crimes oommun.s os mais atr-ozes, os mals hedi-

. o·n.do.s, si niio f.o•r P·r<eso em fl agrarute d·elicto, o facto será lev.ado 
ao ponl!ecimrento da respe·ctiva Cama.ra, p edindo-se-~he licença para 
que seja p.rovidencia:do ·Como cumpre. 

IPoi•s st qua,ndo s•e trata de taes crim·es de direito comruum, 
f6ra d.o estad-o de siüo_. niio se acha que seja odi'()•Sa ·esta p.rero-
oga:Uv.a, men-os do r.epresentan.te, r•epi;to, do que do po.der d•e qu-e 
eUe é membro, como é que ella ·Se to·rna od.io•sa nos crim1es polí-
ticos? IP.orque o que houver neste•s de hediondo, o que ·h.ouv.er de 
repellente, o qu•e h.ouv·er de atroz (.como as factos ho.rror.osos .e que 

se ·em.p·ar·elham ás maior es perversidades .e •selvagerias apontadas 
nas .pagin'as lás vezes tão sombrias da historia e de que t e·em ·sido 
theatro os Es:tad·os qu.e a bar<bara g.uerra d·e irmiios tem ,aJssola>do·) 
•consti-tue não mais crime politko, mll!s orime de .direHo .commum. 

tSim, essas atrocidad·es não sã.o crimes políticos, a bsolutamente 
não; -o -crime político .es!Já na cons!}iração. na s ublevação armada, 
n-as ·luctas . contra as fo,rças l·egaJe·s, nas ope.r.açõas da gu.er.ra civil; 
anaJs um inimigo que s•e ap.risiona com as armas na m ão, e ain,da 

:mer10's, um cidadão ·desarmado e não m'ilita:ILte, não pôde ser C'()ll-

demnad.o a ser decap-itado, degolad.o, o;u por qu.alq,uer fôrma tru-
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'Cidado, com ou se-m processo, sob pena d·e conmertter-se o màis 
<Cruel dos crimes communs, <J d e assa-ssinato covarde, :revesüdo dás 
:circumstandas mais ·.aggravantes. 

· IM.a.s ainda objectam, Sr. •Presidente, co.ntra a manuteq]_ção- das 
i.mmunidades par.lam~ntar.es, .e assim o ouvi rw discurso do nobre 

·~senado.r a . • qu8'D1 ten•ho a honra de r esponder:-"·que sobr·etud·o MS 
crimes politkos a immunidade seria a impunidade." 

0 SR. FRANClSUO MACHADO - E' U'lll exag.g.ero; protesto contra 
·isso : 

O SR. _YrRGJLIO DAMAZio - Gomo, .Sr. Pr-esidente! Pois já ·está 
·varr.i.do da me.moria do •S.enado ·O fac to que aqui se d·eu {) anno pas-
sado e para o ·qual nós todos contlfibuimos, de se .dar licença ao 

.P.oder E:x~ecutivo que a impetrara pa ra proces·s?_r .um dos nossos 
coll-egas, o s·enatJ..or Wandenko<llt? Não foi por um crime politico 
que eUe foi lJ'reso, o de conspi.ração; e nós não conced8'Dl·os a li-
-cença p.edi-d·a, ? 

Entào to i imp1,1nidad.e a i•mmnnida.ue par<la:mentar re·spei.tada? 
Não fo·i, n•em ser'á nunca. 
E é occasião de di:õe:r .o que penso, r espondendo ás palavras que 

·en.contro no discurso do nohre s·ena.dor quando diz .que é necessar·io 
que o Go·n-gre•s·so seja ·Jo.gico seja firme, .seja coherente, isto é, que 

-votando .a manutenção da.s immunidades sej-am avocados da.s pri-
sões em qu<l se .encontr am os p.roprios •revoltosos que teem man-
-dato a des.empenha.r n<J seio deste Congresso." 

<St a vo-tação do Congresso confirmar a inv-i.olabili·dB.Jde drus im-
·mullidades par.lamentares, Sr. Presidente, o ·que o Poder Executivo 
·terá de faz er , e .estou certo de que ·o fará correcta e immedia-
taJIUe-nte, será da:r conta ao Congresso do que .houve.r em relação a 
-esses r evoHo:SO·S, seus m·embrüs, que delinquir·am e .que s·e acham 
'SO•b custodia, pedind·o a necessa.ria permissão para que continue o 
j)I'OOOSSO. 

O S•enado e a Cama.ra uos Deputados íh 'a concederão, não te-
'Il.ho .duvi-da .a.lguma, .com.o o fiz eram no ·caso a que ha 'POUco me re-
feri. Não é, pO'is, a •consequencia log-ica abrir ·as prisões •e soltaJ.· 

·na :rua os detentos p'Or crime inafhvnçavel; a · consequencia lo-
gica é simp.1esmÍm<te .p•assal-os da•s mãos da au.toridad'e que os d·e-
tem preventivamente para a esphera da a·uto'l'idade competente 

:para jÚlgal-os. 
O ·Ex·ecutivo, · pro.p:c•sto a v.eJa.r e -bater-se· p•ela s•egu'i'ança da 
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RepubHca, destroçou~os .e prend·eu-o•s; a;o J •udicia rio ca~be conv-en-
cei-os sen.ten:cial-os. 

Mias, Sr. p.r,esidente, conünuando ainda por pouc os momentoa. 
'lllp.enas, po.rque me a:cho -cança;do, res•umiTei o que d~sse ou podla. 
acoresoentar 3:Cie11ca da questão da;s immunida:d·es parl-amentares, 
em ail:gumas proposições, que .enunciam as razões capi.taes peLas. 
quaes .e1las ·não podE:m d-eixar d-e ser mantidas. E s-;:;as razõ·es são-: 

1.• A natul'eza -das mesmas immunidades, que são, sim, gara,n . 
tias .oon•sti-tuciona,es, m as, n ã o d e direitos individ·uaes, n em de di--. 
reito:s po<liticos do ci·dadão, mas d e attri'buições <fundamentaes, in-
trínsecas -e tnheren tes aos .p :Jd·eres que sã0 ·orgãos da soberania na-
ciona l. 

2.• A i·nd·ep•endencia dos poder•es -entre si ·conforme o art. 15 
da Constituição. Si .o Poder Executiv-o póde lançar mão a um .m em-
bro do Poder Legis>la:tiovo fõ:ra dos casos e fol'ma.lida:des constitu-
ci.ona,es . sem pl'estaJr a ohome:nagem que a Constituição ordena que -
p,l'es1Je á Casa de .que elle -é membro, nã.o -ha a ind-ep.end•encia reci-
proca d esses m esmos 'P'Odei"<es. Evidentemente .o Executivo fica em 
plano superr-ior; ·evi·denteme<nte é o Congr.esso que fi-ca -em plano 
plano •sup·erio~; evidentemente é o .Congresso, que ·fica -em condição· 
inferior ·e de.pend-ent e ·do outl'o. 

3.• A dis-po-siçã-o constit u-cional -que conf.er.e ao Congress-:J pri-
vativa,m-ente o dineit o de loança,r o estado -de si;tio -quamdo €ille es-
tiV'er r euni-do. Poi·s, rGorrno ,querem os rwrb!'es s•en ado·r-es ·que tedos: 
t enrham o n ecessar•io desp·r endi:me<nto e a bnegação d-o•s i·ntE·r esses-
do pr<J:p.r!•o -e,t, p-a;ra, srubendo que, uma v-zz Lançado o estad.o d-e 
sitio, vã:J per•de·r a g-arantia das immunidad·es de que gozam, ·dei--
xa;rem -de refl e·ctir, h esitar e m2smo ter.give~rsa.r, em vez- ·de impar--
dalmen:'ue e com irsençã:o ·e i·nde))t:<ndencia darem o s:eu v-oto? 

4.• A tun.~çã:o !"'eleva:ntis·sirrna que in·cu-mb.e a-o Congresso de· 
j-ul-ga;r, ap·p.rovanc1o, pl'oll'o.g·a.nd.o ·o·u susp-endendo o estado d•é sitio' 
declarad-o •e'm sua aus-encia p-f:,l-o P od-er l!J:x<e·cutivo. 

5.• A funcção de nã.~ .ID€1IlO'r r.elevancia_ entna as -ou-tras da . 
competencia -do Congresso Nacional, d.a a;P.cusa.r pela Camar-a. dos. 
D ep·uta:do·s e 'p.l'o•oessa.r e julgaT pelo :s ·enaJdo, os crimes de r.es·pou-
sabilirdrud·e commettidos p·eJo Pr-esidente da Rlepublioa. Si o Cou-
gr.esso decid-i'!' como -r-egra, qu1e ·as immunidade•s pa.rla:m•en-tares fi -
oaru suspe.nsru; pelo -estado tlé siti-o, ficará perf.aitamente burlad-a_ 
semelh.a!n'be attriibuição. Comp.rehtend.e o Seruado -que um Presidente 
da Repub<Iica, que ·em -quailquer tempn r·ecouhecesS-e· que estava sob> 



:a imminencia de uma .a,ccusa.çllio ·que eJle i!"eceia~~·e que lhe fo•sse. 
1leita p·ela Camrura dos D2-puta;d-os, e de cuja proced·enci~ tivesse 
consciencia, facilmente inutiHsfllria o Congress-o; declararia, qua;n, 
-dú este ·estivess·e pTox·imo a reunir-se, o esta;d.o d.e si'tio sob o pre-
tlêocto de uma commoçi.\.0 immir!'ente d~ que •O gov.er~o- tivess.e' . os 
·nos, e, ·não havendo a bai!'>I'eiT·a da:s immunida;des parla;mc:ntane;;,_ 
p;tmd·eria os membr·os do Cong.resso que lhe fo•s·sem adv·ers·os ou 
desafLectos, ·d•erro:tan.ct.0 p-ortánto· uma op·p.os.içao D·erigosa, creando, 
uma maioda rurtifici-al ·OU de occasião, e .pol'ta:nt·o, conjurando· .o 
J>er!go immin·ente da sua resp.onsabihsaçruo pelo Congr.es·so. Neste 
<caso a suspensão das immunldad.es parLamen:tfllres •s·erla apenas .a 
sa1fV.agua.rd.á do a.r.bitrio d·o Ex·ecutiv·o, e nada mais. 

rl\'ias, dir-:me-ha talv•ez o Sena.do, esta hypothe.se .não te n plau-
si,billdfllde. Pois haverá pres-idente algum ca.paz de .a.busar até este 
ponto? 

,Senho·res, nllio vão tão lüng·e .os factos · justificativos .de meu;; 
·~receios, e o · estudo do passa.do dev.e ensinar-no,s a preveni-r o fu·· 
tu.ro. Em novembr-o •de l r891, ha. pois menos de tres ann·os, tendo"se 
·decretado di.a•s amtes a .lei d•e I'espo:nsa.bilidad.e pr.esi·d·encial, inco·r-
reu a maioria d·O Cong1re.sso ·nas iras d·u .governo; mas como est~ 

ainda pensava ,que constltudonalmente -nada vadia faz er-se contra 
membro.s d·e um pode•r -defendido pelas suas ·immunid.ades r esolveu· 
agir fó>ra da Gonsti.tu·içã;o e ·d·ecretou a dissolução do Congresso e 
a -declaração ·do estad-o de siti·o. P10is bem, S·r. P·resid-ente, supp.o-
nha V. Ex . . que já .estav·a estftlbelecida pelo p.ro•p-rio Cong.vessu a 
SUSpen~ão da,s immunida.deS par.lamentares por declMaÇ§oO do es-
tado de sitio; a cou·sa ter-se-·hia simplifica;do .e dentí'·O da Consti~ 
·tuição. 

Não haveria necessidade da diss-olução do Congress-o, cuja 
s~Sisão €•Sitava a termina;r. B-astaria que, d·eclal'ado ·então -o ·e·stado 
d'El sitio, se p:rendess·em alguns mais ousado·s -ou menos doeeis; e 
s~ria •bem ~ossivel que na p•roxima reunião, •d'a.hi a mezes, -.a opposi-
·çãoadverti-da ·se conservasse caut·elosa:ment8 dentro. d•os seus justos 
Teceio.s, :e assim ·fosse c-o~juralda ·por a lgum tempo, mesmo por 
:mui:to tempo, a tempestrude gue o chefe . do Po·der Ex·ecutiv.o, com 
·rnzão ou sem .ella, julgav.a !mminente sobre ·a sua cabeça. 

· 6." F'inalmérrte, Sr. ·Presid·ent•e, a conserv·ação do unico ·c .su: 
premo ·r.ooú.~s-o ' ,c~n,~.titudonaY cont·ra ·abus.o•s -commetüdo:S, ·nas ·m..e: 
'IÍidas 'd.e ·rep,r·essão cón·tra flls ·.p,es&oas·, pela stisp~nsão das 'gfllranÜflJS 
Jnd-i~id·~ae.s, · é a in.;iolabi!idá,d·e das· iminuiifdades ·parlámentares. 
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, Si estas fQrem suspensas ·perderão os cida.dãos o unico ba-
lua.rte legal que lhes r esta contra ·eXJorl>i·tancias, contra a~rl>itrios,. 

contra .abusos das ·autoridade·s que ·tenham ordenaJdo as medidas 
de excep·çãlo, tomooas pelo ·estauo ·de sitio. Esse r·ecurso, esse ba-
luarte, está na segurança formal do § 4° do .art. 80 da Constit'lll-
ção, mas. que só ·Póde ser effica~mente garantida pelo Congresso· 
.prestigiado e forte de suas i'mmunida·des . Estas, portanto, devem 
ser r eligiosament-e mantidas, não em beneficio ·exclusivo dos mem-
bNl!!l ·dO Ccmgresso, mas em garantia dos direitos do povo, em b.o-
menag.em á soberania da nação, de que é orgão o mesmo Con-
g.resso. 

Sr. Presi'liente estou ca!llsado, ·e r.ealmente é gra.nde a minha. 
gratidão para com o Sena:do, que me t em ouvido com tanta bene-
volencia, mas que d·eve estar fatigado d·e t e·r-me concedido a sua: 
preci·osa attenção com ta<nta .paciencia, at€ ag.ora. (Não apotiados) 

Vou, pois, t erminar, Sr. Pl'€·sidente. 
Slllbbado, o nobre repre·s·entante do Rio ·de J.anei<ro, pronun-

do'll umas palavras que .Jhe p·eço v.enia para. adoptar r e.petindo-as 
ao terminar o qu-e tinha a dizer. São as seguintes: 

"·S·.:nhores , a suprema n ecess i·da·de de toda e qualquer socie-
drudoC O·rga.nisada é .a da ordem pub-lica; é a da segurrança da fa-
milia, que deve viver c onfiante no s·eu lar; é a da tranquillidade 
d o c pErar.io, que preci.;;.a dcs·::a garantia ,pa;ra o seu trabalho; é 
a do ·sucego 'li e tod.os os cida dãos, agentes e collaboradores do· 
progr.e.sso nacional." 

Pois bem, senho•r es para a realisação desta as,piraçã,o, v.oto 
patriotico d·o nobre senador, ao qual n.os aJssociamos todos; •paJra. 
obter a seguraillça das .famili:as, .a tran·quiUid'a.d e dos operario.s e 
o socego dos ·cidadães; para conseguir a .ordem, não a immobi-
lidrude, m.as a ordem fecunda e viva, eu só vej.o um .m ei-o : levanta,r 
o estado de si t io que, ha dez mezes, .pesa como uma nuv·em de 
chumbo sobre o povo d e '8. Paulo, da tCaJpital Fed•eral e de Ni-· 
theroy. 

F.açamol-·o, porém, Sr. Presid·ente, de accôrdo com o lumiii.o-
so par.ecer d.a maioria da commissã.o e teremos prestado homena-
gem, não -.;&mente ·a,o l'audabilissimo ·deseüo do iJlObr·e senador .pelo· 
·Rio d·e Ja.neiro, que apenas julgo que se engana no modo ·de 
realisal-·o, como tambem taos verdadeiros ·princípi-os democr.aticos. 
e \finalmente a,os direitos inalienaveis de 'nossos concidadã/os, qu~ 
t eremos alli'Viado d·a pressão 11errea insepru:ravel ·do •estado Ide ·sitio. 
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Tenhamos, s.enhores, de:mte dos olhos a ma<cim.a do grande 
Tocquevme, que tomo a Liberdade d·e citar: Assim como (dizia 
elle na sua monumental Democracia na Aomerica) não ha gran-
des homens sem virtude, tambem não ha grandes povos sem res-
peito p·elos direitos." 

Tenhamos, aind·a, s•enhores deante dos olhos, as palavras de 
W•ashingt'On naquclla carta memo.ravel e tocante que ao retirar-
se da vioda publica, em setembro de 17!16, dLrigiu como um adeus 
ao grande povo, d·o qual póde <li~er-se que elle era I() pai queri-
d-o, como tambem o era ·da grande creação poliUca 'que, com a 
n ova naci-onali<dad·e despontav.a: a da republica federativa. 

Eil-aJS, as palavras do mai-s virtuoso dos grandes homens, na 
p'hrasc d·o Gui~ct : 

'"•Importa que .aquenes que, e m um p.aiz liv-re , ,participam do 
gcv•erno, se contenham •nos limites que lhes imp-oz a constituição, 
e que uns não .inva.dam as attribuiçõe,s dos outros. Este espi·rito 
de inva:são tEnde a ooncentrar to dos os pode-res em um só e, por 
consegu1nte, a estabelecer o despotismo . Basta saber quão nat u-
r~es ao coração humano são o amor do poder e a tendencia a abu-
sar de lle, para s·entir e sta.s verdad·es." 

Eis -o que dizia Was hington, senhores; mediterno.s sobre a ad-
vertencia .e o conselho do pat:r.iarcha americano . 

.Sr. Presid·ente, tomarei ainda a liberda.d·e, ao concluir, de 
repeti·r as bel! as expressões que encontrei no <liscurso de S. Ex., 
pro-ferido no sabbado, quando deprecava o nosso patriotismo .. . 

R·ep•etindo as 1lalav·r.a.s do nobre s enador, e.ng.asto-as entr e as 
mlnh.acs como um punhado de diamant~s, para que possam dar es-
pl en-dor a-o :meu discurso. 

"Depreco, dizfa•nos S. Ex., -o v-osso pat riotismo, a vossa ab-
n·eg.ação, .a vo.ssa sabedo·ria, para que dahi resulte tranquillidade 
de animo tão perturbada hoje no seio da nação." 

Sim; mas o . uni co me io de conseguil-os, Srs. sena<lores, vol-o 
a.ffirmo, é raJS:ga.r o véo somb.rio que, s egundo a phrase de S. Ex., 
escon<Ie a Constituiçã.o aos olhos da Patria; é rest'lllbelecer o do-
m.lnio da Joe1. · 

Que soeja para noo uma ve.rdade, uma reali-dade positiva e pra-
tica, o .aphorioSJill() .em que se r,esume a felicidade dos povos. sub 
Zege li.b&'traJs. (Muito bem,· mwito bem.) 



O SR. CAMPOS SALLES (movimento àe attenção, profundo 
-§ilenr:~o) - Sr. Pres·ldente, nas circumstancias em que me cabe 
:a .palavra, comprehend·o a necesidade de r·esu:mir o ·m:ai·s que fôr 
possível as considerações que tenho a fazer. 

Preferir-La, Sr. ·Presidente, que o Congr.esso se a.cha,sse agorã 
eril presença de u·m acto bastante claro e exl)'li-cito da ·parte do 
Pod (lr ~~·ecutivo, que, guiando-o e dirigindo--o no ·estudo e exame 
iia situação d-o paiz ·e ,das medidas reclamadas, o lliabilita,sse a uma 
qeliberaçiLo pe·rfeitamente de accô·rdo com as necesidades do mo-
mento. 

!Estamos positivamente na phase ini·cial 'd·e experiencias de -um 
r.egimen que começa a ser posto. em p.ratica, e isto nos acl.ver-
te d e que ·estamos em um periodo em que d·evem ser lançada;; as 
rq·elhores, .a,s verdadeiras prax<eS, pois que os preced·entes que ho-
.je ficarem estabelecidos, terão de ex.ercer grande influencia ma.is tar-
de na eonducta d·os depositarias do poder publico . 

Em taes ci.rcumstancias, tratando-se d·e uma medida de · go~ 
v.el'fno, pois que ao governo é que cump-re .utilisar-se dos meiu5 que 
lhe vão ser concedidos pela nossa deliberaçã,o para rest:tuir á 
calma â socieda.d.e brasileira, seria preferivel .que o Executivo se 
houv·esse a.JI}resentwdo ao Congresso, desv~ndando clara e franca-
ment-e 0 seu pensamen to acerca do actual estaJdo de cousas e 
indi·cwndo -com igual níti·d·ez as medidas 'legislativas, q11·aesquer que 
fossem a sua •gravidade e -natureza. que lhe parecesse neeessarias 
para .garantia d·a ordem, da paz publica e defesa das instituições .. 

Por esta -fói1Illa, a r esponsabi!.ídad·e ·d·e cad;a um dos poder·es 
nesta .em.ergencia ficaria bem assignalada e posta em evid.encia, 
sem as sombras dos suboorfugios ou de inconveni-entes so.phiso 
mas. 

M·a.s, a, ausencia -de u.m documento ·assim con-cebido ·e emana-
do do Executivo, .. inquestionavelmente cr·ea uma situação mais 
ou m•enos constrangedora para aquelles que, -como nós, teem de 
d·eliberar. 

- VozEs - !Muito. bem. 
O Sn. CA~fPOS SALLES Entretanto .parece que esa lacuna es-. 

t~ s.€ndo ou vae ·sendo ·em pa:rte supp·rida. 
O Sr:. Q. B .ocAYUVA - A-poi.ado. 
O SR. CAMPos SAr..LES - Um dos ramos do Congres.so Nacio~ 

nal, assumindo a !"esponsabllidade que lhe cabe muito dlrectac 



275 

ment·e n.a iniciativ:J. de uma d·eliberação dc·sta natureza, deixou 
ver qae, .segundo a sua apr.eciação, a situação do paiz ainda é 
bastante g-rave para reda:rnar ·a pro'l'og.ação do estado de siti-o. 

O .S.R. Q. BocAYUVA - P·eço Hoença ·vara informar que .essas 
declarações foram foTI!lalmente ·f·eitas á commissão pelo Sr. mi-
n i•stro do int•erior, em nome do chefe do Poder Ex!ecutivo. 

O SR. CAMPOS SALLES - I.a chegar a este ponto, porque vi no 
parecer da commissão uma referenda a tal facto·. E.' .e~actamen

te isso que .eu julgava indispensavel. 
0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - E foi em virtude destas de-

claraçõe,s que a commissão resolveu conceder o estado de sitio só 
.nara os tres Estados. 

O .Su. CAMPOS SALLES - Portanto, si d.e um lado temos um dos 
ramos do CongrE·S•SO Nacional asseverando por sua deliberação . 
conseguint:emente por sua maioria, a necessidade de tal providen-
cia, por outro lado t emos a declaração do pro·prio governo peto 
orgão de um ·dos secr·etarios de Estado perante a commissão do 
Senado fazendo igual asseveração. 

I 
Este fa.cfo d·ev·e .ser aqui bem assignalado p.ara que ffqu~ fóra 

de duvida que a responsabilidade ·d·a m edida cabe a quem de di-
r eito (apoiculos), ao Executivo. 

A conducta do Senado está resgua.rda.da pela deliberação da 
outra camara . ·e pelas declarações do governo. (A.poiculos.) 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - Foi a commissão que solicitou 
a presença do 1Sr. ministro: do contra.rio . o Congresso nã,o teria 
informações. 

O SR. CAllíPOS S.A.LLES - S e:nhores, eu dizia ha pouco que o 
governo d.evi.a contribuir por sua parte para o estabelecimento das 
tJoas pTaxes. 

Acho ta,mbem que igual .de:ver ilos é imposto, a nós que temos 
igual responsabilidade ·e r.epresentamos papel igualmente prepon-
ãerante no funccionamento das instituições. 

cumpre que ·estabeleçamos as bo.as normas nas r·'"lações entr e 
o ·Cong.r.esso e os •outros pod·er.es da Republica. 

Desde que por .essa fórma, embora não muito. Tegularmente, ~e 
affirma. a .existencia de circumstancias extroordinarias que obr~
gam a permanencia de medidas exc ~ p cionaes, penso que, co.nced 1~ 
das ella.s ·e .indo a&sim 0 Congresso ao encontro .dos deseJos d 

1 bre .este poder a r espons'l-
Execu tivo, elle não faz sinã<> ança.r so 

18 
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biHdade da situação creada pela n.atrueza de ta•'"s medidas. (Apoia-
. dqs ,· m~~ito bem!) 

·Sr. Pr.esidente, .não vim á tribuna propriamente para enca-
. rar a qu estão debaixo ·do ponto de vista da utilidade das medi-
-das adaptadas pela proposição ·da •Camara . O Senado tem teste-
munhado as insistentes referencias que hão sido feitas ás idéas 
por -mim produzidas nesta tribuna ·e que constam agora dos An-
naes da ·noss·a sessão de 1892. 

O meu silencio nas actuaes .circumstancias podia .parecer, p·a-
lo menos, uma certa h esitação do meu espírito com r elação a es-
sas idéas, no momento actual. E ' isso que me uaz á tribuna, 
porque gosto muito das tPOSiçõas claraas e da.s attitudes em que a 
r esp'onsabili'dad-e não ,se ·encobre . 

. Sou, Sr_. Pr~sidente, daquelles que .entendem que o homem 
publico tem como um dos seus principaes deveres o ·d•e manter e 
conservar a todo -custo a probidade das suas opiniões. (Muito 
bem.) As idéas -emittidas por ·aquelle que falla no exercício d•e um 
mandato dev·em ter o cunho de uma .convicção bem formada, de 
uma affirmação sincera, .para que a sua pa lav-ra possa ser acata-
da p elo prestigio da lealdade . E quando os homens publicas che-
gam ao ·estad·o la:mentavel em que é permittido fazer hoje o r e-
pudio das id·éas enun ciadas hontem, é :POrque as leis da probidade 
estão Telaxada.s :e começa -a phase da ·dissolução moral. O espírito 
publico vacilla ante todas as affirinações sem poder distinguir en-
tre as 'convicções solidas e os interesses ·ephemeros. (Muito bem.) 

Mas, ,si attr.ibuo este dev-er ao hom em publico, ·com mai·s rigor 
. deve ell e ser · observado pelas entidades que representam os pode-
r·es da nação. Penso que as deliberações tomadas pelo Congr·esso 
-dev-em ter -o cunho de estabilidade, de permanencia da p·ropria lei: 
devem t er o valor, a autoridáde, a consistencia de um acto legisla-
tivo. (Ap·oiaàos.) 

S•enhores, não ha poder 11:enhum que possa insenta:r-se desta 
obriga.ção contrahid~ perante o publico,, isto é, •perante a p.ropria 
nação. Sabe!!IIos, por -exemplo, a que ·g·raves s·uspeitas está su-
j.eito o .criterio do magistrado, que cada dia profere sentença di-
.versa sobi'e. os factos que se apresentam revestidos das mesmas 
ci-rcumstancias. Ou a sua .capacidade moral ou a sua aptidão intel-
I.ectual é posta em duvida, ~obresaltando os .interesses legitimo,s. 
(llhbito bem .) 
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Julgo, senhores, possível a evolução d::>s espi·ritos, a mJdi;i-
cação nas convicções. Mas quaudo a uonvlcçã:~ é estabeiecida so-
bre princípios fundamentae-s, do m zsmo modo que quando um jul-
ga;mento é pronunciado sobre factos qu,e revestem as mesmas 
circumstancias, a immutabilidade é uma condição d·e fi rmeza, pois 
que dá o cunho de um criter.io seguro e intransigente. 

Sr. Presidente, a historia .parlame:qtar deste paiz contém ad-
verilencias que o Congresso republicano não deve pard er ·de vista. 
Já existiu aqui uma Camara que, depois de ter deliberado que eram 
indispensaveis ·OS processos constituciqnaes ,para uma certa re-
forma, no dia seguinte votou que tal reforma podia ser f-eita pelos 
meios ordinario-s. Aquelle que neste momento tem a honra de 
diT:igir a palavra ao Senado tirou grande partido deste facto 
quand-o fazia propagan.da contra as instituições rnonarchicas. Eu 
assignalava o facto como um dos symptomas característicos d-o 
aba;timento da monarchia e de prostração moral. Pois bem, si nós 
agora incorr.ermos nas mesmas faltas, si imitarmos os juizes e 
tribunaes em cuj,as sentenças o direito varia em presença do m esmo 
facto, pergunto: qual deve ser .a sentença popular sobre o criterio 
do Poder <Legislativo? (Muito bem .. ) 

A ,probidade das opiniões, a firmeza dos princípios no julga· 
menta, a uniformidade dos arestos são uma condição in-
dispensavel para a tranquillidade g•Jral, porque constituem 
uma solida garantia de r ectidão. Ora, neste -momento e no assum· 
pto •em questão -estamos estabelecendo o dir eito no que respeita 
ás garantia:s do o!:dadão. Este d-ireito deve ser o mesmo. inva-
riavel, para regular a conducta de cadâ um e determinar a.s respon-
sabilidades, qualquer que seja a época em que s-e manifeste o fa-
cto que tenha de ser a elle subordinado. A Constituição não mudou 
de J.892 .para oá . 

.Sr. Presidente, vejo que uma questão não foi ainda Ievan· 
tada neste -debate e ouso agora Ievantal-a, apezar da minha lncom 
petencia. (Não apoiados .) 

A questão é esta: - póde o Congresso adaptar ·este proje. 
cto, com as r estricções estabelecidas, depois de ter decidido que 
as .immun:idades pariamentar ·s estão comprebendidas nas garan-
tias conslitucionaes suspensas pelo estado de sitio '! 

0 SR. L EOPOLDO DE B 'C LHÕES - Mas em lJ.l1 8 data? 
·o SIC CA111POS •SALLES -Que tem ~l data'? Vou mostra r a \' . Ex. 
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que nâJo o póde fazer; pelo menos é •esta a minha convicção. (G1·u-
zam-se a.lg1ms apartes.) 

O SR. PRESIDENTE - Attenção.! Quem t em a palavra é o ·Sr. Cam-
pos Salles . 

O .SR. CAli{POS .SALLES - Estabel-eçamos os princi-pios. Qua,ndo 
o Execut ivo se a presenta perante .o Congresso dando parte dol'l 
actos que Pl'aticou ·em virtude ·do estado de siUo, o Congr.asso, 
quer dizer o L egislativo, assume funcções diversas das suas í un-
cções ordinarias, assume uma ,prerogatlv.a que 11 iio se as;;emelb.a 
ãquellas da essencia do seu poder : ahi elle ex·erce funcções ·exe-
cutivas. Por outra, o Congresso d eixa o.e ser o poder que faz a le·l 
para transformar-se •em poder que applica a lei. O Congresso p.assa 
a julgar os actos do Poder ExecutiYu e a sua d elibera~;ão equivale 
a uma sentença. 

0 ISR. LEOPOLDO DE BULHÕES - E' uma das suas funcções. 
O SR. CAMPOS SALLES ---:- Por consequenc!a, fi-rm emos bem <>.s.te 

princi.pio, elle -ex.erce funcçõ es executivas. 
O SR. OITICICA - Judiclar ias; ap oiado. 
O SR. CAMPOS SALLES - Bem. Mas, segundo as boas r egras de 

dir·eito, a interpretação de uma lei pôde ser fei·ta po.r um dos dou;, 
processos - o doutr.lJial ou authentlcu. A interpr etação dL'Utrlual 
é .a qu{ ·, feita pelo poder encarregado de applicar a lei, e a outra 
pertenct= ao pod·er que t ez a lei. 

I sto posto, é evid ente que quando u ·Congresso, examinando os 
actos do ·Executivo, praticados em consequenoia da d·eclaração d·e 
esta;do de sitio, os appr·ovou, •ell e d·eu, no exercício legitimo de 
uma pr.erogatiya constitucional, a interpretação, a intelligencia 
da le i. E qual fo i essa. intelligencia? o Congr esso achou-se então 
em presença de factos taes como aquelles que s~ apresenta;m agora 
com a m esma natureza, com as mesmas crcumstan cias característi-
cas. Tratou-se de saber •então si as immunidad-es parlamenta,res 
estavam ou não comprehen-didas no preceito g·eral do .art. 80 da 
Constituição, ·e o Congresso, applicando a lei, isto é, interpretando 
esta disposição constitucional, julgou que taes immun-idades esta-
v.a,m ahi comprehendidas, dando a consequente a.pprovação aos 
actos do Ex·ecutiYo. Estabeleceu o direito. 

O 8R. Qmr>nxo BocAYUVA - Apoia-do; é um principio adqui-
rido . 

O SR. CAli1POS .SAr.LE& - Foi , portanto, applicado um ·dos mo-
dos da interpretação; o doutrinai. 
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Estabelecidos estes princípios, .pergunto: que é que vae fazer 
neste momento o Congr.esso com o projecto que se d·i-scute? Vae 
lançar uma iilova 'interpr-eü.ção doutrtnal? 

O SR. VmGILio D.uHsro - V. -Ex. dá licença para um a,parte? 
O ·SR. CAMPos ' SALLES - Pois não, para quantos quizer. 
0 .SR. VIRGILIO DA:i\IASIO - Pe·rgunto a V. Ex.: qu-em em tal 

caso da·ria a interpretação authentica ·sinão o Congresso '! 
O SR. CAMPos SALLES - Chego lá; vou r.esponder já ao nobre 

senador. Mas, .primeiramente l-iquidemos ·este ponto para a boa or-
d-em da -discussão. 

O Sn. ALllnN'o AFFoNso - A i-nterpretação authentica só pôde 
ser •dada por uma lei: ej1M est ínteTprcta,re, cuJus est conà,eTe 
l egem. 

O .SR. <CAMPos SaLLES - -- Bem; mas não precipitemos o debate. 
Estabeleçamos bem os princípios e .tiremos depois as deduções. 

Dizia eu qut .a interpretação dout:r'inal •está •feita, e pergun-
tava de que é qu-e se tratava n est e mom t~nto : ainda de uma inter-
pr-etação doutrinai? 

Mas então ode duas uma: óu o Cong·resso firma-s e no seu pro-
prio aresto, •no precedente que estabeieceu, -e não tem ma,is n a·áGI. 
a T•esolver sinão a ·confirmação das decisões anteriores; OU -então, 
vae alterar os 'precedentes, estabelecer direito novo, dar um j.ulga-
mento em diametral opposição aos anteriores. Mas, neste caso, ·e 
esta é ·a minha questão, -em que posição se colloca o Congresso em 
frente á OJ)'inião nacional, a quem ·cabe julgar, por sua vez, o crite-
riQ qu·e preside aos actos deste poder da Republica? 

UM SR . .SENADOR - Quando errou e quando acertou? 
O 'SR. CAMPos SALLES - O povo, a ·op-inião publica, -a nação, a 

Republica teem o dir-eito de saber ·dos seus legislado.r es quando é 
que o seu criterio legi-slativo é .mais seguro: si quando diz sim, 
ou si' ·quan,do diz não. (Apoia,dos; muito bern.) 

0 SR. RAliiiRO BARCELLOS - ·E ·OS prejudicados teem o direi to 
de r eclamar por .perdas -e da.mnos si nós erram-os naqu'ella occa-
sião. 

O SR. CAMPos SALLEs - s .enhor-es, estabelecemos ar-estos, e 
para que 'elles constituam garant-ias r eaes é -lnd·ispensavel não ha-
ver veredas tortuosas n,em sombrias no es·pirito dos l egisladores. 
( Apoiaclos ). E' preciso que Q ·aresto fi rm e o direito •em vez de tor-
nai-o vario •e vacillante: é pree>!so qu8 a.s decisões tenham o cara-
ter de estabilidade e peTmanencla que prestigie os poderes publi-
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cos e que seja uma garantla a propria Republica, poh:> que é uma 
garantia .para o cidadão. ( .4powaos; nLut.to oem./ 

O SR. QUJ'NTJNo Boc,\YU\7 A - E' um elemento de confiança para 
o ciàadito. 

O Sn. OrrrciCA - E ' simplesmente a immobiliàade. 
O >Sn. CAMPos ·SALLES - Não, senhores, não é a Jmmobilidade, 

mas uma ba:ureira á aposta-<>ia das opiniões, uma ga,rantia de esta- · 
bilidade nos princlp1os, uma segurança de Justi!,;:J.. Ninguem tem 
o direito de .modiflcar-se pelo r epud·io d·e sua~ opiniões; não. 

O SH. 0I1'1CICA d·a um apa.ne. 
O Sn. CAMPOS SALLEs - Estou rue r eferindo ás deliberaçõe:; 

do Congresso. Eu não .acceltarla modificação alguma das delibera- . 
ções anterio·r es, sinão depois qu e visse demonstrado que os factos, 
cuja apreciação fazemos neste mom ento, !5e apresentam r evestidos 
de circumstancias diversas e com uma natureza diversa lias dos 
iactos anteriormente julgados. 

0 SR. LEOPOLDO m: BULHÕES dá um a.paTte. 
0 SR. CAMPOS SALLES - P erdão; o direito é o m esmo, a Con-

stituição é a mesma, não fo i modificada. 
O Sn. OITICICA - 1Mas não foi devidamente estuda.da. 
O SR. CAl\IPOS SALLES --· Como ê que se quer modificar o di-

reito, si nada temos reformado, si a legislação da Republica, quer · 
regulamentar, quer organica, ê sempre a m esma, é hoj e o que foi no 
anno -de 1892, como fO'i tarubem em 18!!3? Como, pois, ha de .. o 
Congresso em 1894 tomar deliberação diversa? 

Senhores, vejo com .certo desgosto esta tendencia que se ma-
nltesta para r enunciar opiniões e modificar as delib Jrações . toma-
das. Já tenho ouv·ido até na tribuna do Congresso ·expressões como 
estas: - Nós eram os hontoem,• vamos cor-rigir hoie o nosso erro. 

O SR. LEOPOIJJO Bu HÕES - Somos t-nfalliveis? 
O SR. CA:àiPOS .SALLES -- Não, ceTtamente ; não somos infal-

liveis. Mas isto que se quer é um caminho perigoso, que con•duzirá 
o Congn·sso ;w seu pr ;p,·io d·C'scr8d.ito. As ma·iori.?.J óos corp .·G 
legislativos são v.ariaveis e muitas vezes inconstantes. Imagine-se 
que cada maioria 'fO"rmada eventualmente ·destróe a;s d !Jliberaçõ·es 
que encontra - a que abysmo de anarchoia chegará o Congresso? 
(Applaus•JIS nas galerias. O 1'1-r. presidente 1·ecla.~na attenção.) 

Já votamos -duas v :zes con-secutivamente 'estab elecendo e con-· 
firmando aquelle aresto: votamos hoje ·em sentido co-ntrario? 
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Mas, então, quando amanhã :foT outra a maioria, como terá de 
deliberar o Senado? 

Esta variabilidade constante sobr·e rprin0i.:pios fun·damentaes 
servirá acaso para Pr:estigiar no espírito publico, na opnião nado-
nal as instituições republicanas? (Apoin(Los.) 

O ;Slt. Q. BocAYUVA - E' o vírus do parlamentarismo que ain-
da está innoculado no oTganismo sociaL 

O Su. CAMPOS SALLES - S·eria o r·estabelecimento do sim e 
não das camaras .monarchicas. 

Não, não levemos as nossas instituições ainda novas e puras, 
no começo da sua marcha para o futuro, para o descredito e a 
rui na. (Trocam-se ãitterentes apartes.) 

O SR. PmnSIDENTE - Peço aos Srs. senador·es que c~nceú~:tm 
liberdade da tribuna ao Sr. Campos Sa1les, que é quem ·está. com 
a palavra. (Pausa.) 

O 1Sn. CAMPos 'SALLEs _: Aproveito esta pausa para tomar em 
consideração o .aparte do nobre senador pela Bahia. 

1Dizia eu que a ·interpretação doutrinai estava feita, e la di-
zer que ·agora só restava fazer a authentica, desde . que não se 
queira conformar com aquella. · 

Mas neste caso é preciso seguir o caminho indicado pela Con- · 
stituição. 

P.roceda..se a uma revisão · constitucional e estabeleç:t-se o prin-
cipio que estiver mais ·de accôrdo com o pensamento nacional. 
(.r.lpoiadkJs.) 

Neste caso, si o preceito do art. 80 combinado com o do art. 20 
tem gerado duvidas nos espíritos, si a opinião nacional acha-se 
divo·reiada do pensamento até ho1e predominante no Congresso, si o· 
proprio Congresso está agora convencido de que na applicação 
dessas disposições não consultou bem o csplr>ito da lei constitu-
cional; então, em vez do processo· anarchico e perturbador, recorra 
á propria Const1tuição e tire della os meios que ah1 estão ind1-
cado·s para .se chegar a um resultado satisfatorio , sem quebra do 
nosso prestigio. (Apoiaãos.) 

A interpretação authenttca é obra do mesmo !Joder que tez 
a lei. 

Constituamo-nos em poder cimstltuinte . . . 
O Sn. V"IRGILIO DA:~r.asro -dá um aparte. 
o Sn. C.8.MPos SALLES - Queira desculpar-me; usei desta ex-

pressão sup.pondo que todo o mundo entenderia o sentido della, 
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pois é facil' d·e. ver-&e que não irLa. propor a convocação de uma 
constit~inte. (Riso.) 

O que dizia era que para aquelle fim d.e~reriamos legislar se-
gundo os processos d•e uma reforma constitucional, porque sei bem 
que nest-e .r eglmen o Congresso l<'ederai tem o poder constituinte 
permanente; mas não pode fazer uso dessa prerogatíva sinão em-
pr.egando os t11amites especlaes que a ConsUtuíç&o exlge. 

E' :assim que ·elle se norna pod'er constituinte. 
Eis o caminho a segu!T para aquelles q•1e não querem se con· 

rormar com .os !Precedentes e;:;tabelecidos. 
Só vos cumpre, senhores, p1·ovocar a. InterpPet::tçã.o auth ou-

tica. 
A outra está feita e não podeis destru il.-a pel-os processos orc11-

narios. 
Sr. Pr-esidente, restabeleo!dos estils ]Jrincipios, potl·eria deixar 

a tribuna, porque oeste fo i o po·nto que attrahiu-me para o debate. 
Entretanto Julgo-me no '!l.ever de r ebater algumas opiniões que 

teem sido enunciadas e com as quaes não e~tou de ac:cordo. 
Sustente1, consagre! no proJecto substitutivo que :~spresent2-i ao 

Senado c> vr.i.n·cip!o de que as Immunidades parlamentares ·estão 
comp·rehendidas na dlspuslção do art. 80, e firmei-me náo só no 
espir!to d.a l ei constitucional, como ts.mbem na ~urlspru ,t encia e-s-
tabelecida •e proclamada p elos povos que "le regulam pelo sys-
tema r epr esentativo. tApa1·tes. J 

UM SR. SENADOR - iNão e ·não. 
O .SR. CAMPOs SALLES - Quer n.as monarcb.ias, quer nas re-

publ1c3JS esta ê a jurisprudenda. 
Os actos dos p.arJamentos a consagram . 
0 SR. Q. BOCAYUVA - Apoiado. 
O .SR. CAMPOS SAI"LES - Não d·esejo reproduzir agora aquillo 

que ja, consna >dos aunaes e que tem sido a!lsaz r.opetido nesta Casa . 
.A!penas d1re1 eru, s~llstanda que ê esta a jurlspruuencia estabe-

l eci-da na Inglaterra, na R epubll ca Arg1entína, u.a America ·do Nor-
te, etc. 

Conheço uma excepção. 
0 SR. Q. BOCAYUVA - Apoiado, a do Chile. 
O SR. CAMPOS SALLEI'l . . . a que é estabeledda na Constituição 

chil·?na. 
As pr.atica,s da R epublioa AI"g·entina te·em. para nôs gra,nde 



\' 

' 283 

valor, porque as disposiÇões constitucionaes sobre o assumpto são 
id.entj.cas .aqui .e lá. 

Da Il.epublica Americana prefiro o· texto const:itucional aos 
precedentes que de lá possam ser .inv·ocados e qne ali.áJs conUrmam 
a jurisprudencia acc ::.Ua. .por nós. Confesso ao S·enad0 que ·esses pn:-
cedent:::s não me satisfa.zem, porque são productos d.as crises violen-
tas, em que mais pr iõponderam {)S abusos d-o que o r·espeito á ·Jei .' 
Ahi não é, poi.s, que s·e va.e encontrar a fo.nte pura da.s boas dou-
tl'iE.as. 

0 Su. COELHO RODRIGUES - Apoiado. 
O SR. CAMPOS SALLES - Mas .a Constituição americaua con-

cede immunidades .aos m·embros do ·Congresso, salvo nos casos ae 
traição •e perturbação ·da .ordem publica 

No que se nfere á Inglaterra, sabem todoi3 que lá impera quas-1 
soberano o parlamento. Poi-s bem, ·lá ·encontram-se iguaes pr·eceden-
tes, firmados, não noTI mom 2ntos agitados e destas grandes per-
turbações que abalam .e .convulsionam todos os orgãos do poder 
publico, ma:s no seio dessa traJiquillidade, que é o ·estado normal aa 
sua existencia política (Apoiaàos.J 

0 .SR. LEOPOLDO DE BULHÕES dá um lllp.arte. 
O SR. CAli'IPOS SALLES - Este é o facto . .., t.:ousta das deltbe·ra-

ções das ·duas cama.r.as ·inglezas. 
0 'S:S. LEOPOIJJO DE BULHÕES - Ninguem cont€Sta isso . A !m· 

punida·de não foi po·r ninguem defendida. (Ha out1'0<S apartes.) 
o SR. CA~n·os SALLES - Deixan·do de parte ·este asp·ecto da 

questão , já •suffi.cient:emente debati-do, J:}arece-me necessarlo exa-
minai-a á luz da di.sposição do art. 20. Convem nomr que esta dts-
posição refere-se aos ca.s·os ordinarios, em que da prisão resultám 
o processo •e julgamento. A ultima p,arte do artigo que diz: ~ 
!•leste ·caso, l evaào o prooe·sso até pronuncia. ·etc. -- ·evlodencla que 
esta dis,posição se appJ.i.ca a outra ordem de factos que não áquelles 
que dã.o lagar á -declaração elo estado de sitlo. 

O Sn. VmGILIO DA~fASIO - A Ccn~tituiçã.o não distingue. entre 
~rimes communs ·e crimes 'poHticos. 

O Sn. ·CAMI'OS SALLES - O art. 30 retere-~e .B;os crimes com-
!llun.s, de ordem priva-da; ae passo que o art. 80 comp·rehend·e os 
>l.C:~.os de car.acter ger ~ l ·de perturba.çã,o da ordem pubUca, d·= cou:.-
runr;ão intestina ou ataque exterior , affect~.ndo a.s instituições. oM 
poderes c:onstituídos. etc. Por consequencia. si no estado de s!t!tJ 
o fím não é procêssa.r e julga:r, mas pr.eventr ... 
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O SR. VrnGILIO DA:&fASro - Mas empr ega-se a prisão. 
U SR. CAMPOS SALLES - A prisão, não; a d·etenção, e V. Ex. 

sabe que na technologia jurídica esta palana .significa. prisão pre-
ventiva. Portanto, a dispos ição ·do art. 20 ê extraJlha aos casos 
de que se occup:t ·u art. 80. 

Outra coüsideru.ção. Diz .a Constituição que serà declaraào u 
estado {]C sibio, no caso de .i·tnmiw;de ·perigo. Não .se tra ta, por-
tantl', do perigo que se manife•sta pur uma acção material e posl-
tiYa., que se w raderisa pela aggr essão .effectiva. Os elementos que 
,;·e vão accumul.ando para o ataque .Planejado constituem esse perigo 
que ameaça a paz publica, produzindo a com moçau. A acção àos 
autores e cumplices é perman·ente e constitue o que ·em direito s·e 
quali fica delicto continuo. Por . consequencht, aqu•elles que colla-
boram nessa acção são sempre encontrados forç·Osa e necessaria-
mente em flagrante delicto. (A poiados.) 

O SR. Q, BocAYUVA. -- Essa foi a doutrina que sust•entei. 
U SR. OrncrcA - Não . é .preciso estado de sitlo para ser .preso. 

(Ha outros apartes.) 
o SR. CAMPos SALLES - Mas, não se declara •es tado d-e sitio 

sómen te para prender deputados e .senadores. Tenho a convicçãG 
ae estar lançando a verdadeira dautr.ina. Não ha ·duvida. b delicto 
e continuo; por .consequencia, d·eclarado o estado de sitio, o go. 
verno ·Pôde d·eter ou remover os indivíduos nelle implicados, qual-
qu er que seja a sua qualidad e, membros do Congresso 01J.. não. Por-
tanto, ainda que se levasse a questão para esse 1ado, não ha a m eno.r 
duvlda de que cessa a ·immunidade, visto que apparece o caso da 
flagran cia. 

O SR. OrTrcrcA - Perante o art. 20 não ha duvida. 
O SR. C.A.JVIPOS SAr.LES - Devo lembra.r por ultimo que o S e-

na do, ainda mais -do que a outra Camara, tem a r es·ponsabilidad·e 
dos arestos . creados . Tivemos aqui um projecto qu e foi ·discutido 
-cow todas a.s formali-dades r egimsntaes, votado em todas as dis-
cussões e acce1to por uma grande mftio.ria. 

O SR. Q. BocAYUVA - Apo-iado, r epellindo todas as emend-as 
relativas a est e assumpto . 

O SR. CA:.viPos SALLES - Sim, é verdade, faz endo cahir todas 
as emendas que r esalvavam as immunidades parlamentares. 

O SR. OITICICA - E na CamaTa .cahiu completamente . 
.. , O SR. CAMPos SAL'LES - J á que V. Ex. toca neste ponto, devo 
explicai-o: esse projecto cahiu na Gamara dos ú eputa do.s, não por-
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que elle tivesse deixado de resalvar as immunidades dos membros 
do Congresso ... 

0 Su. LEOPOLDO ll!l" BULHÕES - dá um aparte . 
.O Sn. CAMPOS SAJ"LES - /Mas, Y. Ex., que fazia parte daquella 

Camara., sabe m elhor do que eu que naqu ella occasião não foi disso 
qu e se fez questão. O proj ecto era bem acceito n essa parte pela 
maioria da Ca:mara, salvo algumas excepções; mas o motivo prin-
<.:Jpa l d-e ataque foi, como se disse -da tribuna, porque o projecto se 
a1igurava demasiadamente fraco para arm:tr o braço do Executivo. 

O SR. OITICICA - Posso garantir, porque aquelles que sustenta-
vam esta opinião er am os que entendiam que e.m vez de uma. 
simples l-ei de estado de sitio, como a quella que sahiu desta casa, 
devia o Congr :sso vota:r a lei marcial, isto é, -estabelecer a lei da 
guerra. 

. O SR . . CAMPOS SALLF.S - E' isso exactamente. ·M.as, senhores, 
aquellés que sustentavam semelhante absurdo na outra Camara 
podiam ignorar a boa doutrina ~~m se envergonharem; mas 'eu, 
não. 

O nosso direito, a nossa Constituição não permitte essa mons-
truos-ida de; e não permitie por que? Porque a Constituição confere 
á justiça ordínaria, aos juizes e tribuna :·s federaes por ella insti-
tuídos a competencia privativa para o processo e julgamento dos 
crimes poli ticos. 

Isto está ex.presso, e até admira haver quem o ignore. 
Além disso, a Constituição não permitte os tribunaes de ex-

cepção, nem amplia em caso algum a jurisdicção militar; pois que, 
ao contrario, determina especificadamente os crimes que podem 
ser julgados peles tribunaes militares. 

Esses cr-imes são os de natureza mi litar e praticados por mili-
tares. E' indispensav-el, portanto, essa dualidade no delicto : que elle 
seja milita.r ·em razão da natureza cio facto e da qualidade do delin-
quente. Uma ·das condições que fa.lte basta para a sua -d escl!i!ssifi-
cação . 

Quanto aos tribunaes para taes delictos. não ha outros nem 
pódB havei-os sinão um Supremo Tribun'll Militar e os conselhos 
nec=ssarios para a formação ·da culpa e julgamento. 

São estas as urücas condições •em que se .pôde estabelecer em 
nossa paiz o julgamento mi lH.ar mente. Fóra disto, tudo recahe sob 
a jurisd"icçã.o commum, de accordo com a propria Constituição. 
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que -estabeleceu e defin.iu a competencia .das justiça.s -orâinarias, da 
justiça fed·er·al. 

0 S;R. LEOPOLDO DE •B-trLHÕ!!;S - Que V. Ex. brilhantem ente or-
ganisou. 

O Sn. 'CAli1Pos SALLES -- Não digo brilha.ntemsnte, mas orga-
nisei. E·is por que ha pouco eu dizia que aquelles que impugnaram 
na outra Camara o meu projecto, por "preferirem a lei. marcial, po-
diam 1evant.ar .esse monstruoso absurdo -e prégal-o -em face do bom 
s enso naciona:J, sem terem de que s·e envergonhar, porque não ti-
nham a .consciencia do -erro; ma.s eu, nãD. Oppuz-me, po-rtanto, for-
malmente, a que se désse our.so a tal idéa >de lei marcia,!. 

A minha resistencia d-esagradou áquelles que ·entendiam ser 
necessario uma lei de ten'o -para arma;r o braço _do Ex-ecutiv.o, e 
foi e·utão que se deu um 1acto estup endo nas .relações -parlamenta-
r es. O ]Jroje::to acceito pela m aioria do Sena do, aliás -identificada 
cot"G o pensam ent o ·do Exeeutivo, cah-iu na outra Camara, rej eitado 
pelo voto da sua maioria, que tambem SP. dizia identificada -com 
os -intuitos governamentaes! Des-d·e logo se m e afigurou que esta 
anarchia politica devi·a acarretar funestas consequencias. 

Ahi está , senhores, a razão por que o pro.j.êoto do Sen.ado ca-
hiu na outra Camara. Os factos estão demonstrando que, si o S-e-
nado não fez uma lei àe t er-ro, tinha, entreta•nto, adaptado um pr.o-
j ecto pr<Jvi·dente, capaz de r emov er as difficuld.ades que ·ainda. hoj e 
estão apparecendo em volta ·dos pode'l'es publicas. 

Mas, por isso mesmo que estabeleci est e-s principi'o·s, p-rovo-
cado pelo aparte do nobre senador, devo -declarar que por esses 
mesmos motivos e -em contraposição á proposição 'enunciada pelo 
m eu illustre amigo e honrado senador -pelo Estado -do Rio -d e Ja-
neiro, -entendo que o estado d·e sitio não é a -dictadura. (Ap-oiudos.) 
O -estado de -sitio não é tão .pouco um interr.;ogno constituciona-l: ao 
contra:rio , dentro delle a acção -do Executivo se r estr-ing-e á1l m e-
-didas especificadas na ,propri-a Constituição. Mesmo na consta;ncia 
do ·est a;do de sitio todos os poderes da R epublica funccionam regu-
larmente, ca d-a um na ·esphe.ra de sua competencia, cada um man-
t en-do a plena soberania qu.e lhe é peculiar. ( A poia-dos; -mttito 
bem .) 

Esta é ·a verdadeira intelligenci.a que se póde -dar ao estado de 
sitio em frente -da Constituição, intelligencia que r .epelle ·a lei ma;r-
cial ·e não legitima os r ecentes decretos d e Lver eiro ·e m arço. Por-
que, s-enhor-es, é preciso frisar bem o seguinte: as leis do imperio 
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te em que ellas se ·incompatibilisaram com o regimen ou com a 
legi·slação republicana. Ora, existe uma profunda differença. entre 
a organisação jÜdíciaria do i.mperio e a da R epublica. A regra 
constitucional .da monarchía era que os orgãos do Poder Judiciario 
seriam aquelles juizes e tribunaes que as leis ordina;rias cr·:!asseru. 
A Constituição ficava nesta vaga amplitude que dJixava sem limi-
tes a competencia da legislatura ordinaria. Nestas condições, não 
se póde contestar a legitimidade das !eis n. 61, ·de 1838, e n. 631, de 
1851, subordinando todos os crimes, no caso .de rebellião ou guerra 
externa, ·á jurisdieção ·dos tribunaes militares. 

Mas, na •R epublica, não. A Constitulição republicana, mais 
previdente, attribuiu como orgãos do Pod·er Judidario os juizes e 
tribunaes federaes nella especificados, e .deu-lhes a privativa com-
petencia .para o processo e julgamento de todos os .delictos, excepto 
sómente os de!icto.s militar~s , .pratica dos por militares, os quaes 
serão julgados pelo tribuna.! militar, cuja jurisdicçlo f.icou assim 
expressa,mente r estringida a estes crimes militares. 

Ora, uma vez ·estabelecida assim a orgarüsação do Poder Judi-
cia.rio com a ·expressa designação dos seus orgãos, é manifesto que 
não se póde, sem se ferir a Constituição no que ella tem d 8 mais 
fundamental, que é a .organisação dos poderes, crear tribunaes mi-
litares especia,es <e com jurisdicção limitada. O proprio Poder L e-
gislativo, emquanto vigor.arem estes prece.i tos constitucionaes, não 
tem competencia para r estabelecer c fazer vigorar aquellas leis do 
imperiu . 

Eis, Sr. Presidente, o que ignoravam aquelles que combateram 
na outra Ca:mara o meu proj ecto, .pr·Jferindo ins.tituir a jurisdicção 
mÚitar. Não foi, portanto, a questão de immunidades que o fez r e-
jeitar. (T1·ocam-se varios apa1·tes . .) 

E ainda mais, houve :muitos que tentaram haurir na l egisla-
ção fr.anceza apoio para essa tentativa d e }lei marcial. facto esse que 
revela .a dupla ignorancia da nossa legislação e da franceza. Quem 
compulsar um pouco a legislação franceza e tiver algum conheci-
mento da actual organisação (lesse pa,iz, comprehenderá desde 
logo que não se podem transplantar para -o corpo d.as nossas leis 
ordinarias ra•s disposições r·eJ.ativas ao est.ado d e sitio que alli se 
encontram. 

A Republica franceza não possue até hoje propriamente uma 
constituição, si assim se enten(le um codigo intei-riço e syst:ema-



tisado de preceitos instituindo o o.rganismci politico da n·ação. A 
Re.publica franceza po·ssue a.lgumas leis constitucionaes, que são 
aquellas votadas pela .assembléa nacional de VersaiUes, .em 1875. 
Mas, nestas bis não se encontra uma só referenda ao caso do es-
tado de sitio: o que quer ·dizer que ·nas leis constitucionaes não 
se cogitou do estado de sitio: ficou essa ma teria reservada para a 
legislação commum. Não 'C>x iste tão pouco restricção alguma quanto 
á organisaç;ão dos 'juizes ·e tribuna,es de justiça. Usando des.sa am-
plitude o parlamento francez pôde votar a lei de 3 de abril de 
1878 sobre o estado de sitio. na qual se mantiveram ·em vigor mui-
tas das disposições da lei de 9 de agosto de 1849. Em virtude del-
las, ·declarado o estado de sitio, todas as attribuições da autori-
dade civ:H, ·en carregada 'da ma.nutençrto da ordem .e da policia, pas-
sam inteframente para a autoridade militar; e os tribunaes mili-
tares tomam conhecimento dos delictos .contra a segurança da Re-
blica, contra a Constituição, contra a ordem e a: paz· .publicas, qual-
quer que s·eja a qu.:?.!i.dade dos autores e cumplices. 

E' a lei marcial. !:vias pondere-se agora que a no:ssa Consti-
tuição é diversa: nella, além de se excluír em peremptoriamente os 
tribunaes de excepção, se esta:belecem as condições ·do estado de 
sitiá, os S8US effeitos; a s ua natur~za, emfim, o.s seus fundamentos. 
Logo; não gozamos da mesma liberdade conce-dida ao parlam€nto 
francez para legislar sobn .esta materia: ao contrario, as nossas 
prerogativas encontram o freio posto p-ela propria Constituição. 
Não 'podemos legislar além do que nelh está ·.prescripto; sob pena 
de violarmos a lei suprema. Ei.s aqm por que na occasião eu faz'ia 
sentir ao pronrio .gove·rri:o···;qtie' .'era um absurdo, ' um attentado á 

•' '<:JorisÚtuÍçã,o' ~· pretendiida lei marcial 'que se queria transpla•ntàr p'ar.l 
.. a llOSSa legislaÇão;' I ,,.. ' 

·Tiv·e nxess·ldade de pr'evalecer-me · com esta in.sj.stencia do 
aparte ::do ncil:h;é s·enador, ' e felicifo~me pi!Ja ' opportunidade que me 

· ·troui~, :porque fez-se 'em 1892 ·muita Intriga em torno -desta ques-
\ã<f;' e'·1i fllip~eil'sa, mal ·informada; .chegou . a ríoÜciàr que eu 'pro-

.' mdve-r'a f".Hiuniões .'de senador'ês ·.para facilitar a -passagem da lei 
· ·:mã~ci~l'.' ., ·· · · ' · 

-'E' )íJ.,e'ciéo qu.e se . resia!beleça á verdade; para <i.ue cada úm car-
regue cÓ·m :. i · responswbili:dàde ' .que lhe cabe . . 

Ü SR. CoELHO RODRIGUES - Muito bem. 
·O "sR:':CÁi\Ú;Ós · SÚ11s: _ _; bepoís do ' que te.nho · ditó, 'Sr.' Presi-

-: d.ente; :: cónri>"J:ehende ' o ·Senail·o que eu não' hesito -em affirmar hoje 
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pdo voto ::~:s opiniões que emitti na sessão de 1892. O meu voto, por- · 
tanto, estava. a priori conhecido e acredito que ·O Senado por sua vez 
mante:r>á o voto que já d era err. deliberações anteriores sobr ~ o 
mesmo obj.ecto. 

Nã:o me preoccupa o espírito, Sr. President ;), o facto a que allu-
dm o nobre relator do paréc€'1' da maiorfa da commissão, de qu·a 
noz achamos · em presença ·de um conflicto entra o principio da li-
berdade ·e o principio da autoridade. Estou mesmo convencido de 
que si um tal conflicto póde dar-se na.s condições actuaes da so-
ciedade em geral, o principio ameaçado d e maior perigo é cer-
tamente o .da autoridade. 

O Su. Q. Boc.ÂYUVA - Apoiado. 
O SR. C AllíPOB SA.Lr.Es - Os factos estão em toda parte asseve-

rando .com sinistra .eloquencia esta verdade, triste verdade para o 
estado presente da nossa civilisação. 

Por t oda par te accumulam-se e!2m en t os de pe-rturbação, d e 
anarchia e desordem, todos ' ell es convergindo systematicamente, 
pertinazmente e com um barbaro h ;)r oismo pa.ra o ataque á aut o-
ridade. 

Foram esses elem·ento.s que se fo rmaram na Russia com a 
denominação de nih-iiis?n;J e que d )poi.s invadiram a Europa inteira 

, chamando-se .anarchi smo. 

·Senhores, os factos recentes da Europa dão bem a conhecer 
o ofu•nesto ·progr.ess0 que .esses elementos teem feito e quão peri-
gJosa e perniciosa tem sido a sua influencia, que se alastra sinis-
tramente pQr toda a parte. 

Na •Inglaterr-a, ü paiz cla;ssico d-o bom senso político ·e :da pro-
verbial moderação dos espíritos, viu-se Gladstone, o grande v·elho 
que traz nas suas cans de octogenario o attesta;do de uma vida 
publica de m ais d e 60 ·an·nos de serviços patrioticos, apupado em 
presença do príncipe d·e Galles por uma multidão . 

E o .príncipe de Galles é o herdeiro do throno de Ingl a-
t erra. e Gladstone era o primei.ro ministro da rainha. 

Na B elgi ca, a sua bella capital testemunhou um acont ecimen to 
extraordinario. O p.arlamen.to que trabalhava na elaboração ·da re-
forma eleitoral foi de subito .perturbado pelo clamor de milhares 
d·e operarias, que sobre elle form avam um verda deiro assedio mo-
ral, para impôr-lh.e a ad.o.pção do suffragio universal. A força pu-
blica não podia s er empregada em desaffronta do parlamento, 



porque pareci·a contamina;d.a do anarchismo. O parlamento e.api. 
tulou e trans.igh1 com os o.per.ario.s .aJmotinados. 

Na AUemanha, o paiz conservador por indoloe e por tradição, 
a terra -do autoritarismo gover-namental, o .irnp·erador Guilherme II, 
u ·soberano cujo pod er militar representa um peso formidavel na 
balanç;a do chamado ·equilibrio europeu, ouviu ·do s-eu palacio os 
echos d-e uma ma;nirestaçã,o operaria contra o seu gove-rn-o. 

Da Itali-a cohegam as noticias d·c continuas attentados contra a 
vida -de Crispi, o primeiro ministro do r ei Humbe-rto, e de envolta 
com ellas as mannestações .per-igosas do anarchis<mo nas r-egiões 
do sul. 

A Fra.nç;a, para onde hão semp.r·e convergi-do as vistas sym-
pathicas ·de toda a d-emocracia mod-erna, acaba de surpr.ehender ü 

mundo com es""e facto luctuoso, o assassinato de Sadi Carnot, o 
homem mais correcto, ·O temp·eramento mais bran-do, ·o espírito mais 
moderado que j-ámais tenha recebido a i.nv·esüdu.ra do pod•er. Apu. 
nhalou-·s·e a prop·ria sociedade, ferin-do •nelle o pr.incipio da au-
toridad·e . 

. Todos esses -acontecimentos se d-esenvolveram recenbi!'mente, 
de 1893 a 1894. El' uma verdad-eiTa explosão de .forças destruidoras. 
Começamos a v-er que os mesmo.s el-emento·s eni:ram no ·continente 
amer-icano. O que tem havido •entre nós o Sena,do bem o conhece. 

Pergunto: si -existe conflicto .entre ·os d·ous principias, qual 
deUes é o ·que se acha ·em .perigo? Não ha contestaçiio: é o princi-
pio · conservador, fonte de to·dta6 ·RIS ga;ranti.as e poT s-i mesmo a 
garantia de todas •as liberd-ades. El' o principio da autoridad•e que 
·está sendo a;meaçado de destruição. Pois bém, s.alvemos este prin-
cipio, que é a salvação da propria sodedade. (Applauso•s das gale-
ritts. O omdor é cumprimentaclo por tod,os os Srs. sen!ado1·es.) 

A d•iscussão fica ad-iada, pela hora. 
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SESSÃO DE 10 DE .jULI-ÍO 

· ---·-~--

O "SR. LEITE E OITI'CICA - Não sei, Sr. P r8sl.dénte, si serl!l 2.• disoussão da. 
preferível não fatigar a at tenção' do ' -Sena'do coth a minha palávra proposição n. 1 

. sem. m erito ( nfi,o apoiados), deixando pronunciar-se o outro ·ramo 
do· Poder Legislativo sobre o :projecto em discussão e terminar 
esta questão . quanto a.ntes. 

Sinto necessidade de justificar o voto ,que vou .dar ao parecer 
da conimissão; não pretendia entrliir no debate, mas ·démoverafn-lhe 
d-este _proposito phrases dós discursos quê ouvi dos honrados senâ-

. d.çr es pelo R-io de Jan•eiro ·e peilo LRio Grande d.o Sul·, não só para 
ap1uar a r esponsa:blidade <1ue tenho -no exercício do mandato le-
gislativo, como tambem para levantar alguma;s· pr~posiç·ões que 
floram aqui proferidas e .c[ue envolVem g-rave injustiça aó Con-
gres'So Nac1onal, convindo que não fi-quem nos a'.nnaes sem' prOitesto . 

. Sr. Presidente, os honrados se'Il'adõN!s qúe~ se o~puzerllim ·ao pà-
r'ecer da commis'são -deslocaram comi>'létamemte a questão. SS. EEx. 
esqu eceram-se do quê sa trata'.vaJ, principalmEfrite, de saUêr ·si a 
de·claração do estado de sitio é ou -não necessaria na occasiãro P-l;e'-
s.l'i'nte; .· e, -à'lll.' ve/lf' d ê discutirêm ptincípítl'rtílfu.t ef €f'lte p;onfó, to-
,rriaram" é·omo base- da distussão úrll süp}J-:-6stb cónflictó· á sêr lei>.:fu-
tacta· pelo . serrádÓ .ou . pelã sua: coirlmi§síiõ, conilicto càíii. •· õ -:Póct1tr 
En:cutivo ,- e · pesffoalrb.ante com o lionradi:i márec'hal FJ.ê}r-iaJJtÓ Fei-
xoto, Presidente da Jieímbtiéa; nestê momento, quando S. Ex. está 

.cob·ert0. de. glorias; qüando S. Ex. tem · as honras do triumpho sób.;;il 
·á· r elvc:lta •que p6'r oito rrtezes' in'fê1Í item este' p'ã'iz'. 
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(')om que diretto ISS. EEx. desvirtuaram o parecer da com-
.nissão .e attri,buirrum-lhe pensamento que •ella não teve · e que 
ninguem tem <J di·r ei to de lhe ·emprestar ·quando não foi 1'6Velado 
e nem .ao meno>S insin-uado?! 

SS. EEx. vklram, no trupete da discussão do ·Senado, perante 
a nação que no•s ouve, attribuir á maio.ra da commissão o desejo de 
despr.estigiar o chefe do Poder Exoecutivo·, agora, quando elle tem 
as ·bençã0 e .a gratidão naci<01nal, porque incontestavelmente elle é 
o consoUdador ·da R epublica e ninguem lhe 11ega .esta. qualidade! 

Por que não foram •SS. ·E·Ex. mais .generosos dando á Commissão 
o pensamento justamente que ella teve e que :!lo i: jurar nas pala-
vras do Presidente da, Republica ·e affirmar á naçã0 brazileira como 
ao estr.wng.eiro, ao mundo inteiro, que a Republica está fo<l'te, vigo-
rosa, que a r evolta está ·extincta sob o braço musculoso e robusto 
do Presidente da R epublica? 

· O SR. iRAMIRo BARcELLOS - V. Ex. esqueceu-se da c~nferencia 
que teve com o Poder Executivo. 

O SR. LEITE E OITICIC.A - Ghega.rei lá.; mas neg.o desde já que 
tivesse havid·o conferencia da Commissão com o P.oder Executivo. 

Por que razão 1SS. EEx. não attribuem á Commissão o verda-
dei.rü pensamento que ·era seu, de, confirmando as palavras d>O Pre-
sidente da R.epublica, a,ttestar ás nações estrangeiras que a Repu-
blica ·entrava na normalidade de ·sua vida, passado esse longo pe-
riodo de ·uma commoçãJo intestina, e que a 'bella, ca:pital do Brazil 
continuava a ser a capital commerci·al e cosmo.p.ollta, sem kceioa 
de perturbação alguma? 

T·enho necessidade, Sr. Presidente, de resta.urar para a Com-
missão de Constituição d·o Senado, bem como para o Senado NaJCio-
nal, o v·e.rdadeiro sentido .em que foi dado o seu parecer , para que 
não passe como verdade esse desejo de um conflicto, imaginado 
pelos nobres senadores e que nada, a,utorisava SS. EEx. annun-
ciarem. 

S.r. Presidente, quando a coinmissão· tinha d.eante de si as mim-
sagens do presidente da Republica e a Camara dos Srs. Deputados 
já b~via ·considerado o esta,do de sitio uma· necessidade, embora ··não 
pedida pel-o Poder Executjvo com a palavra de seu chefe responsa-
' 'el resalvando apenas as immunidades parlamen,tares; quando a 
Oommissão d·eclarava que, á vista das ·mensagens existentes, á 
dsta dos acontecimentos, a Republica podia· vo1t~r a9 estackl . de 



normalidade de condições, de paz completa, do gozo de todás as 
liberdades, po-rque -não havia mais .revolta a .a:t:LrO'ntar, porque ella 
estã extincta e vencida, os nobres senadores d.esco·brem no parecer 
pensamento .occulto .para affírmar .que não -estão de accôrdo com o 
Poder Ex-ecutivo que não pedira o esta;,do de sitio, aquelles que as. 
signaram 0 parecer. 

O SR. Q. ;BocAYUVA- Não apo-iado; p-erante a Commissão, não. 
O SR. J....ErrE E OITICICA - V. Ex. não -estava pr-esente quan·do u 

•nobre senadu·r 'l)elo Rio Grande do ·Sul me deu <> mesm-o apane, a 
que respondi log.o dizendo que o que a Commissão -teve foi apenal!l 
uma .conferencia com o ministro para ... 

0 SR. RAM.lRO BARuELLOS - Elnt<:LO o Sr. ministro da justiça não 
veiu na .qualidad-e de secretario do Presid-ente da Republica? 

o •SR. Q. BOCAYUVA - E a C.onstituição não marca outr.os meios 
de communicação. · 

0 SR. LEITE E 0ITICICA - .Peço licenQa a VV. EEx. para SÓ .res-
pondeiJ já á ultima proposição d-os seus apartes: a Oonstituição deter-
mina o meio de conhecer a opinião do P-oder Executivo: sã.0 as men-
sagens. Volto á minha argumentação anterior. Quando a uomm1ssão 
nada mais fazia .d.o que jurar noo palavras do Poder Exécutivo, os 
'D.obr.es senadores attribuem-lhe o desejo de um conflicto, .sem consi-
derar, como o fez a commissão, que o -estado d-e siti.o, nas circums-
tancias presentes, seria o desmentido perante 0 mundo .das glorias 
que -cobrem o Presidente da Republica, seria a attestação de que elle 
e o seu .g-overno precis-am d-o arrocho fo.rte d.o estado de sitio, como 
elle tem sido oomprehendido, para governar; quando a v-erdade é, e 
isto -está na consciencia de todos, que o Presidente da Republica póde 
g-overnar sem precisar de lei-s -extraol'dinarias e especiaes de repres-
são, sem um protesto, sem haver quem se levante a discutir a honra 
e a gloria de ·ser elle o consolidad<Jr da R.epublica. Isto é o que -está 
na consciencia po:pular. 

Os ·discurs-os dos honrados senadores pelo Rio de Jan-eiro e pelo 
Rio Grande do Sul vieram causar-me absoluta e notavel estranheza. 
No antigo r.egimen dir-se-hia que .S'S. EEx. tinham descoberto a. 
corôa. Isto dizia-se no tempo em que havia um chefe irresp-onsav-el, 
coberto com a responsabilidade dos seus mi•nistros. N-esse tempo não 
era pel'mittido aos ministros desvendarem ·perante o P.oder Legisla-
tivo a vontad-e pessoal do chefe irresponsavel. 

O SB. Q. BocAYUVA - Mas a~ora neste .systema é perm.itt\<lQ. 



O SR. LEITE E OITICICA - ·Lá chegaremos, porque •esta é a se-
gunda parte -d·o meu argumento. Nesse temp-o, .Sr. Presidente, haviil 
um chefe iírresponsavel, e os ministros não. tinham o direito de des-
v.endar ·perante o Poder Legislativo qual era a opi•nião pess'()al d·o 
chefe do Estad.a. Quem r.espondia ,pel.a governo ~ram os ministros 
responsaveis; e .estes ·e sómente estes sustentavàm perante o Pod.er 
.Legj.s}ativ.a a opinião do ,governo(), a sua op~nião, por.que ·ella era 
sua, pela il'esponsrubilidade dos seus actos. iMas hoje as ckcum-
sta.nci.as sã.a outras. 

Ha um chefe d.a -gov.erno responsavel com miiJl.istros irr.esponsa-
veis. E agora r.espou.d.o ao aparte d·o nobr·e senador pelo :;:\.io d·e Ja-
neiro: a Constituição ~ta:beleceu a obrigação .de reconhecer-se a 
opinião do .chefe supr~o do Estaü0 e indicou o m.ei.a unico pelo 
qual deve ser conhecida -do Poder Legislativo e da naçã.a a vontadl3 
e a opinião() do P.residente <la .Republioa; este meio 1é a mensagem. 

O SR. Q. BocAYUVA- Não apoiado faça o favor ·ile ler o artigo 
da Constituiçã0 que estabeLce Q.Ue o .Poder Ex-ecutiv.a póde enten-
der-se com o C.ang.resS<J por intermedio das commissões dell-e. 

O SR. LEITE E Oa'IOICA - .p,ara mim o che:lle d•o ·Pod·e·r Executivo 
communica-nos as suas o·piniões. pelas mensagens ·que dirige •ao Oo1n-
g11esso, pondo nell.as a sua assignatu::a., com toda a r·esponsabilidade 
d.a seu nome e do seu cargo. 

0 SR . .RA~IIRO BARCELLOS - Entã.a O que queria a CoQmmissãO 
chamando o ministro para .auv-il-o? 

0 SR. LEITE E 0ITICICA - Não era pa;ra sa.ber a {)ll)iniã0 do 
P.oder Executivo, mas para sa>ber si havia motivos que -determinas-
sem a inda aligumas medidas excepcie~naes, além das que poderiam 
ser toma-das pelo governo, mesmo sem o ·esta;do ·de. siti.o. 

o .Senado tinha da parte do Executivo elementos para acre-
ditar que não havia mais necessidade de medid•as extraordinarias 
como a ooncedida p-ela Camara dos .Srs. Deputados; quiz ouv-ir do 
ministro da justiça si o go·verno possuia segredos d.e tramas ainda 
por surgir ou rec&ios de nova conspiração. Qua-es os el-ementos 
que possuiatnos nós relativamente ás circumstancias -d·o paiz, pa rll 
julgar da n-ecessidlade ·do sitio e prov-idencias necess~ias ao 
:P.oder ·Ex·ecutivo? Temos a mensagem com que o chefe d-o Po·d·er 
E~ecutivo, com toda ·!1. responsabil-id.a;de d-o ·s-eu cargo·, se dir.igiu 
ac Congresso Nacional por occasião da abertura das sessões. e em 
que elle d-isse o seguinte (lé): 
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"Póde-se ·pois, conS:!.d·erar vencida a re·volta, visto restarem 
a:penas pequ•enos grupos, d·i•spersos e fug-itivos, que faciJ.mente po. 
dem ser bati-dos." 

O SR. LEITE E DITICICA - No final da menS"agem. diz ainda o 
S.r · Pr.esidente da Republ'ica: "Termi·no entr.eg>ando-vos, v.encedo-
ra 'e for.te, a .R epublica dos ·Estados Unid-os do Brazil, cujo gove'r-
no assumi a 2·3 de novembr·o de 1891. Diz-IIIle a conscienoia que, 
.para sustentai-a, não poupei esfarços .nem sacrifícios." 

O SR. RA~nRo BARCELLOS - O que não quer dizer que os re-
voltosos estejam seguros e pun.idos, ·ll'ara .evita;r n'O-.na revoJ.ta. 

O Sn.. LEITE E Oa•rcrcA - O governo não precisa d·e medidas 
extra,ordi•narias para prender os r evoltosos e ·condemnal-os. 

São crimiuosos communs, que podem ser presos em qualqu-er 
momento sem necess.idade do esmdo de s-itio. Mas tenha V . Ex. 
paci<enci.a; chegarei a es.te ponto . 

Posterior.rnente tivemos ai'llda a palavra do chefe do gover-
n•o, quando S. Ex. 6'11Viou a;o Congresso a mensagem dando-lhe 
conta -dos actos que praticou dentro do •estado ode sitio, e em que 
ccmolui,a, não al.lud·indo :a movimentos ain:d·a por dominar, não 
deixando ao menos entrever a necessidade de medidas exoepcio-
naes, mas a,penas dizendo ao Congr.esso que não tivera tempo d·e 
cum,prir o dever que lhe iucumbe ·Pela Constituição de aJI)resentar 
o r ·elatorio e os docUiiilentos que possue ·contra os implicados na 
rev·olta. 

Posteri.ormente ainda, Sr. Presidente, ha diversos aetos com 
a r.esponsa;bilidade immed:iata d-o Presidente da Republica po.r-
que tem a sua assigm.atura e que dizem á naçã,o- inteira: não ha 
ma:is revolta, não ha na:d•a ma;is a reprimir, a situação está calma 
e r .estabelecida a or.dem publica . . 

·Entre estes fa;ctos citar-ei uma carta d·i.rigida pelo Presidente 
da Repul>lica a;o seu ministro da mari.uhs, dando-lhe a demissão 
pedid.a e 'agradecendo-ilhe os bons serviços que elle prestou na 
extincção da revolta. . 

Não fallarei em ou.tros a.ctos paTticulares, um dos quaes fol 
lembr3JdJ pelo meu honrado coHega, membro da commissão de 
constituiçãJo: ·dispensa ao chefe de policta, dispensa de corpos da 
g~arda n~acional e pa:trioticos ·e outras Itledid,as que indicavam que 
a revolta tinha pas~ado . 
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O SR. Q. BocAYUVA - Como a revo.lta ex-tinguiu-se, si está 
confessado que eUa ex-iste no proprio parecer d·o Senado? 

. O SR. LEITE E OrTrcrcA -- Pergunto .a v. Ex . : póde 0 g,; mi-
n~s.tro do i.nter.J.dr e justiça, podem os honrados oollegas contra-
por á palavr-a official as suas conferen{}Í'as as suas opiniões par-
ticulares. ' 

O SR. Q. BocAYUVA - Não rupoiado. 
O SR. LEITE E OITICICA - As suas opmwes ,particulares, tor-

no a diZ'er, posso .eu contra:pôr a pa.lavra ·do Presi.dente da R epu-
blica . E digo malis: pode o que SS. EEx. affirmram desmentir o 
que affirmou o Sr . Presidente da RE>publica com a sua a.ssigua-
tura, em mensag.em e el;ll actos publicas? 

Não pôde, porém, ser assim desmentida a palavra do honra-
do Presidente da R epub1ioa, que está acima de toda e qua.lquer 
oub·a. 

O SR. ALMINO AFFONS,o - Estas ·palavras não podem ser t.o-
madaJs ao pé da llettra. 

O SR. Jóio CORDEIRO - Depoi•s de se diz·er que a r evolta es-
tava termina.da houve a. ibatalha ld.e Passo Fundo onde morreram 
1.000 homens. 

0 SR. LEITE E ÜITICICA - Não ha du'iiod>a: .o pro.prio Presiden-
te da Repub.Ji.ca• não nos n•egou, isto, poi.s qule no.s disse que ha-
via band-os de revoltos-os .no Ri.o· •Grande d.o 'Sul, e que hav.ia.m de 
ser baüdos, como estÍÍio sendo. 

O Congres.so N8!cion,al , Sr . Presidente, como começou as suas 
ses.sÕies? Com as d·eoJ.a:r~ações ·de estar ünda 'a r.ev.olta; p·r•estou ao 
Sr. marechal Presidente a justa homenagem que lhe era devida 
por toda a nação, dando-lhe pu'blico e inteim t estemunho .da. g.ra-
tidão naciona.l Jlallando.!lhe .em nomle da nação que r epresenta. 

A Cam·ara dos Srs . Deputa.dos approvou uma moção de gr.a .. 
tidão p ela exbi.ncção da r evolta. o Senad-o por Ull>animidade de VO·· 

toa de seus membros a.presentou e já a;p:provou em 1• discussão, 
um pro1ecto mandando cunhar uma medalha -em co·mmeiDJJração 
da extin.cção da revolta, como tributo d·e homenagem ao Sr. Pre-
sidente da Republica. 

Vem a mensagem sobre as medidas decr:etadas d-ent ro do es-
tado de sitio já ·p&Ss&do e a Oa.mara .d·os Deputad.os formula um 
proj-ecto çle novo ~ta4o çle sitio, r esa,lvanqo a;pep.a,s as imm]lniélfl, 
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des parl:amentar.es: oon'()edeu aqu!l.lo que .o ~esl<dente d·a Repu-
blica p·ed:i•a, dsto é, o .praz·o necessario para que o Sr. Presidente 
pudésse a:p:resentar na fól'ma .da Constituição os documentos so-
bre a r .evolta.. 

O SR. Q. BocAYUVA - Projecto ociooo na opi-nião d·e V. Ex. 
E1 que d'es.de qu·e está tel'm:inada a revolta para que estSJd<> de si-
tio? 

O SR. LEITE E OITICICA - Sim, senhor; projecto ocioso e por 
· isso estou d·e a;ccôrdo ·com o p•a;recer da honrad.a. commissão. 

O SR. Q . BocAYUVA - Mas, o parecer -da commissão concede 
estado d·e siti<>. 

0 .SB. LEITE E OITICICA - P·erdôe-me VV. EEx.; nãJo me es-
tej.a.m a querer d€sviar o pensamento (peço licença para dizer) com 
pequenas nugas que não v·eem ao caso. 

0 SR. Q. BOCAYUVA - Não são nugas. 
O SB. iLEITE E OrrrciCA - Perdôe-me; V. Ex. sabe que a graz:.-

de questão do estado de sitio não é restringil-0 aos tres Estados do 
sul; 'Ilisso estamos todos de accôrd·o; é sim a p.art€ em que elle 
se est-ende â Capital Federal, S. Paulo .e Nictb.eroy. 

EstaJ!Ilos fallan.do .nesse presupposto; e ·pa;ra bom entendedor 
meia palaV7·a batia. Considero o no]}re sen.ooor como entend·edo·r 
de p.rimoeira ordem. 

Deixemos estas particularidades que não veem .ao ca·SO. 
0 SR. iRAliHRO BARCELLOS - Aqui . .ainda existem víboras. 
O SR. LEITE E OITICICA - As víboras que ha aqui .matam-se 

com o tacão d·a bota, que nesse caso é a rei commum : não temos 
necessidade, p·ara esmagai-as, de medidas excepcionaes. 

o .SR. RAlln RO B..rncELWS - Então é preci·so nãJo descalçar a 
bota. 

0 SR. LEITE .E 0ITICICA - Vamos a:dea.nte. 
Vê V. Ex., 'Sr. Presidente, como fui desviado da discuE3ão. 

A Camara formulou um pro}ecto concedendo aquillo que -o gover-
no pedia. . •M•as, .a commissão do Senado ·entendeu que era ocioso 
o sitio ·do projecto da Ca:m.ar.a r·elativamente •A Capital F'ed.eral, 
S. Paulo e Nlctheroy, pois a.hl ha calma e tJ;anquillidade com'Ple-
ta.s ·deede que a revo·Ita foi suffocada; assim peP-Bando co'Jlcedeu 
o ·~stado de sitiQ un~ç;:tmente ~a:ra os !'1stados g.o su)l, on<,le 'll?. 
guerra , 
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Declaro qu& me pronunciaria pela decretação do estado d·e 
siti-o, s·em reservas, para estes rtres Est!lldos. Não faço questão 
disso. 

Foi assim que se formulou o p·arecer da commlssão do Se-
nado. 

Pergunto ao Senado: com que direito os n-obres senadores 
enxergam n-o pTo·cedi·mento do Congr·esso Nacional uma ameaça 
de despres•tigio, uma provocação d·e conflicto ao Poder Executivo 
quando este ·só tem recebido todas as provas .de apolo, de confian-
ça '!lo Co.ngresso NaciQnal, hontem como hoj-e? 

Não; VV. EEx. n11o foram justos nem generos·os; não; VV. 
'EEx. desvirtua:ram o pensamento da commissão; não; VV. EEx. 
collocaram a dis·cussão em um terreno .pa1·.a 'O qual absol'utamentPo 
não devia ser l·evada . No momento presente n.inguem tem o di-
reito, absolut.am·ente ninguem, de levantar conflictos com o Pre · 
siodente da Republica. 

O SR. JoÃo !CoRDEIRo - E no emtwto estâJo sendo levantados 
to•dos os dias. 

O SR. LEOI:'OLDo DE Bur.HõEs - Ninguem o terá, porque esse 
procedimento s eria anti~patriotico, seria até inutil e ·de uma inuti-
lhl.!lld·e infantil; seria falta de pa;triotismo comlJ'J.eto; seria querer 

·perturbar sem neceo;sidade as cir.cun'.standa;s em que se acha o 
.paiz. 

O p·ensamento ·da ·comml·s·são não foi outro sinão o de afflr-
mar ao mundo inteiro que o gov·erno do actual Presidente da 
Republica .pôde viver nas condições normaes e pôde viver ·com 0 
maior socego e paz; ella tev.e em vi.sta •evitar que os inimig-os da 
Republica, lá fôra, !PUdessem -dizer e assoalha·r que o g-overno do 
Brazil está sendo exercido pelo mais feroz dos miUtarismos, ·e · 
que o governo militar não pôde subsi-stir sinão dentro do estado 
de sitio. 

O SR JoÃo CoRDEIRO - E' o que .dizem muitos legisl-adores. 
O SR. LEITE E OITICICA - O a.pwrte d·o nobr-e senador V>em a 

proposito preci•pitar a minha argumentação. 
O honrrudo senador pe1o Rio de Jan·ei-ro foi mai-s l-onge quan-

do em um arroubo de eloquencia disse que d·entro do Congresso 
Nacional ha ;r-epresentantes da revolta! 

Nã;o tinha o direito de dizel-<o sem apontar immedi·atamente 
qua.es er<lllll Oll tra.ldo!'el? (,!Q se~ :!Il.anda.to, 
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0 ·SR. Q. BOCAYUVA - E p.or que? (Trocaw.,se vçvrips apar-
tes; o Sr. Pr·esiãente reclCbma a attenção.) 

O SR. tLEITE E OI'l'ICicA - Sr. !Presidente, esta declaração do 
hon-rado ;SétLadOT é uma off.ens<a ao Congresso Nacional; cum~ 
prla-lhe o dev-er, em honra do Poder Legislativo, em hollJ!'a da na-
ção bra~ile1ra, <le ia.pontar immediatamente aos seus collega\J qual 
o que tinha tmhido o seu mand·ato. 

Sr. Presi'(}ente, o nobr·e s-enado'!" pelo ·Rio de Janeiro não dis-
se que ·d·entro do Co-ngresso houve conspir.ad•ore.s . .S. Ex . 'disse que 
d·entro ·qo Senado havia -repr,esentantes da rewolta. 

O .SR. J·ó.Ã\o ColmEmo - E ha. 
O SR. LEITE E OrriCICA - S. Ex . tinha o dever, como é exi-

gi-do em to-das ,as corporações conectivas, de apontar imm,ediata-
mente quae.s são aqueU~s que pactuam com os conspirador es, con-
tra as instituições -r epublicanas, trahin-do ao mandato que lhes foi 
confiado. 

II'raidores ao manda;to recebi-do do povo, stm. 
Porque não comprehendo que no momento presente haja 

um homem que, tendo recebido >da nação brazileira um mandato 
de seu representa,nte, arvóre no re cinto augusto da assembléa na-
cional a band-eira esfan-apada de uma mona-r-chia mOTta á falta 
de elementos, morta <le inanição. 

Extran,hffi e-sta phrase do nobre senador, como uma offensa, 
não !a mim, mas ao Sen.ado, ao Congresso NaciO'Ilal, que exigia que 
S. Ex. se e~plicasse francamente, relativam-ente áquelles mem-
bros do Pode r Legislativo, que S. Ex . entende que são r evoltosos; 
dahi podia ser tirrada a consequencia <le que era esta a razão prin-
cipal por que não se queria resalvar as immuni-d'ades parlamenta-
res, segundo o voto da Camara d.os -Deputrud-os. 

O SR. Q. BocAYUVA - Nem para n-enhrum individuo. 
O SR. LEITE E OITICICA - S. Ex . foi mais ad·ea.nte; pTocurou 

formar uma atmospher-a especial ue animadversão publica, em 
torno do Congresso Nacional; quiz sitial-o e, .para isso, ehamou 
mn gr-upo de homens que quer para si uma medida es·pecial em 
con<traposi"!\o a toda a naçãJo. 

S. Ex. refer1ndo-se âs i ;:um unidades .parlamentares, disse que 
quando a nação brazileira ti-nha todas as suas garantias suspen-
s;ts, não coru-pre)lendia como podia haVer no paiz um urupo de 40-
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?nens qu•e quizesse para si uma situação odiosa em !ace de todos 
os cidadãos. 

. ~ ·• Ex· esqueceu -.se de qu.e este grupo de homens, pela Con-
s~tUlçao, é um poder, .eJCerc!tll!do pelos eleitos do pov-o, sagrados, 
nao com o -oloeo emanado do dir·eito divino, ID!!JS .pelo modo com 
que os povos .a,ffil'IIl1am ·O seu direito de povos livres, no gorerno 
do pov.o pelo ,povo. 

Este pod·er recebe o suffragio popular das urnas, em affirma-
ção da so•berani.a popula;r, de onde ·elle d~riva a força com que se 
impõe no mecanismo do governo dos povos livres. 

Esqueceu-se o nobre senador que este Úupo de hom ens r e-
presenta a soberania nacio•na,l; que elle é constituído pa1::1 decre-
tar as l ~is a que todos os cidadã;os devem obediencia; que, man-
data;rios dos ·dil,eitos ·d·a conectividade nacional, ·elles teem o d·e-
ver de chamar a contas o Poder Executivo; que ás suas delibe-
rações estã;o sujeitos todos os cida,dãos, desde ·o Presidente da 
Republica até o ultimo das camadas soci-aes. Que ·elle faz compa-
recer per-ante si todos -os outros poder.es, ,pela importanUssi ma 
esphera de acção que lhe :foi dada. 

Não; o Congress-o Nacional não é um simp1es grupo de h.o-
mens. 

Quan·dü a Constituição sstabeieceu o Pod.e:r Legislativo, com-
posto dos eleitos pelo suffragio popular, G'!'·eou uma atmosphera cs-
peC'ial em que devem pairar -esses depositarios dos ~ii'l1eitos do po-
vo, obriga,dos a pugnar pela sua liberdade. 

E fel-o ,porque quiz que .os homens que representam toda a 
nação, os direit-os d-e toda a collectividad·e nacional, palrassem 
acima da esphera vulgar, onde pud·essem ter a ind·ependenc!a ne-
cessari.a para d·efender o povo dos .a,taq~ á sua liberda,de, pro-
movend•o .a prosperidade da patria, sEIDl coacção ·de .especie algu-
ma, dizell!do a v.erdade sem receios de constrangimento, incom-
patlvel com as altaS funcções qu·e eUes são chamados a desem-
penhar. 

De modo que é justamente essa soberania naci·onal que o Con-
gresso !I'epresenta que lhe dá superio:ridade no ex·erciC'i<> d·e su!!JS 
funcções sobre todas as outr.as; o que elle representa não é o 
individuo, é !lo collectivldrude nacion-al, os direi·t os da nação em 
geral. 
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/Sim, Sr. Pr.esi-dente, é n·eces1lario relvindkar ,para o Con-
gresso Nacional estas .p.r·e·rogativa:s que vão .sendo esquecidas e qu:e 
constituem .a :pedra angular, a belle2'1a do systema do governo de-
mocratico e republicano. 

O Senado ~tá v~mdo com()~ a pr.oposi•to de cui·dar-se do in-
teresse publico em jogo neste momento, .relativamente á necessida-
de ou não da d-ecretação -do €Strudo de sitio, a discussão foi am-
plamente desloC!ada, cheg.ando-s.e a tratar ode pontos absolutamen-

. te differentes deste objectivo que nos r ·eune e que foi a base do 
parecer da Commissão ·de Constituição. 

Verificado isto ou collocada a questão neste terreno, vam()s 
estu·dal-'<l., analysando: 

1°, a necessidade ou não na occa:sião presente d-o e>taclo de 
sitio; 

2°, ·o que é o sitio em si e quaes os seus effeit()s.;· 
3°, ·eu que acceito .o parecer da commissão, que não adopto o 

projecto da Can:nara dos Deputrudos decr-etando o sitio com a n-
salva das immunida,des parlamentares, iT·ei ·discutir como inciden-
te esta questão ode immunid.ades parlamentares, .para robustecer os 
argument.os ou as consequencias tira;das dos princípios qu~ hei 
de estrubelecer ·antes. 

•Sr. Pr•e·s·idente, pr-o·curando-1se saber si h:a ou não para a na-
ção nec'essLdade da decretação do esta;do de 13itio, ha dous •elemen-
tos que devem ser estudrudos: .o 1°, é a palavra offictal. 

Neste ponto o gover·no sabe mais do que nós outr<~s, m embros 
do Congresso Nacional, que v.ivemos com o povo, que co=unga-
mos com a massa geral da populaçã-o. O governo sabe mais por-
que pód•e ter nas mãos o fio de uma conspiTação, tem a Policia, 
por meio ·da qual chega :a descobrir ·os .elementos -de uma l'evolta, 
os element-os de uma lucta a se preparar .para explodir; ·e nós ou-
tros não .podem-os conhecer is·to, que incumbe ou é o dever da Po-
licia, a qual serve ao gov·erno. 

O outr.o elemento d·eriva da situação em que 'Ilós, membros 
do Congr-esso Nacional, estamos na vid·a em commum com tod.os 
os cidooãos em g.er.al; quer dizer: nós temos uma opinião fur:ma-
da pelos factos que pre;sencia,mos s.o·bre a actualidad·e· das cir-
cumstancia:s do p.aiz; e neste caso sabemos mais do que o governo. 

A · razão é simples: é p'Orque sobre esses factos o governo ou 
o cl:!ef~ do Poder Executlvo -vive no seu palacio, pa,i:ra, por força 
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do seu cargo e dos seus muitos affazeres, em esphera diff.erente 
da co-mmun1cação dmmediat:a com a população, está afastado da 
occurrencia g-eral dos acontecim•entos, p01·que a.s occupações do 
seu cargo o obrigam a não ter tempo de folga e a não viver como 
nós outros em contaoto com o povo; tenn o-s s.eus cO'nselhei•ros in-
timas (não ha aqui allusão, abso•lutamente nell!huma, ·falia em the-
se), que pod·em crear uma :atmosphera especial em redo·r de si 
pelas informações que lhe dão. 

O SR. J.O:Ão CoROEmo - E' preciso dize·r o nom-e desses con-
selheiros . 

O iSR. LEI'l.'E E OiTICICA- P erdão ; 11esa1vei; já disse que estou 
discutindo em these, que não ha nisso allusão a lguma. Não estou 
dizendo que perante o actual chefe ·d<> Poder Exe cutivo haja roda 05-

p·acial ·feita por esses conselheh-os; não digo isto absolutamente; 
até decl'll~O a. V. Ex. que acredito que não h&ja. 

Mas, o chefe do Poder Executiv.o pôde viver ou vive no seu 
P!lllacio e tem ,que ouvtr unicamente os seus ministros, e os seus 
conselheiros intimas, as .pessoas de sua intimidade, que lhe vão 
rel!lltar os acontecimentos segundo as suas imp·ressões particula-
res. NeS'te ponto, digo eu, nós, membros Q.o P·od:er Legislativo, sa-
bemos mais do que 0 .governo. 

O Sn. JOÃo CoRDEIRo · - ·:?resumpção e agua benta ... 
O SR. LEITE E OITICICA - V . .Ex. não ;pôde n·ega,r <J que eu 

disse. Querffilá V. ·Ex. affirmar que não sabe mais do que se 
pass-a -entre o povo do que o ma.rechal Floriano Peix.oto, que vive 
no seu .palacio? 

O SR . .T(\~o CoRDEIRO - Pôde saber tanto quanto nós. 
O Sn. LEITE E OrTICICA - Nã.o pôd-e; não é possiv·el saber; is-

to ~ -questão que não se discute; é acto .tã.o 'Claro, tão evidente, 
que não p6de ser discutid·o, nem soffrer contestação. 

Da combinação, Sr. Presidente, dos fa-ctos que o gov-erno nos 
rev-ela -e que nos são desconhecidos, con1: o conhecimento que te-
n::.,os das circumsta'JH:ias Q.o prui.z, é que se ori.,gina o modo de deli-
berar primeiro das commissões ·d·O corpo legis•lativo, e depois da 
collectivtd-aide do mesmo pod-er: Camara dos Deputados e Sena-
do. Portanto, no estud·o da necessidade ou não actualmente da 
decretação ·do -estado de sitio, r .esalta q1,1e n6s devennos avaliar es-
ta p.·ecesf>i~ade, 1ie um lado, pelo que no~? diz o governo e 'de O·utro 
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lado pelo que .nós sabem>Os. O que nós sabemos, Sr. P.reaidente, 
como cidadãos d•esta patria, é que ella almeja a paz ... 

O Sn. Q . .BocAYUVA - Apoiado. 
O SH. LEITE m OlTWICA - ·E' que nós precisamos de restabele-

cer quanto antes a normalidade <Las •relações commerciaes, estre-
mecidas por tantos longos mezes de .situação alterada e que esta 
situação afugenta os capitaes cuja importação tão necessaria é 
p.ara o pr·ogresso do paiz; que já se abominam as commoções de 
.que temos sido -victimas, que todos os cidadãos em geral aspiram 
ver ·atinai acabadas as medidas 1le ex·cepção e que a Republica en-
tre, forte e vigor.o.sa, na vf.da normal de outros tempos, de modo 
a poder cada um dos seus habitantes cuidar do seu trabl!.lho ho-
neste, pacifico e honrado. Vou mais adeante: neste paiz actual-
mente ha uma só aspiração que é a liberdade, a paz, a haTilllonía 
de todos. De modo que, si alguma manifestação apparecesse ilo-
je, ella seria suffocaJda pela propria população, que já se levantou 
uma vez para dest·ruir a revolta que ameaçava as .instituições. 

V. Ex. não poderá contestar este facto. Isto é o que nós sa.-
bemo.s. 

rSr. Presidente, o commercio do Rio de Janeiro está suffocado 
oom a opp·ressão de um cambio a 9 1 !2; e as medidas de exeepção 
que se pedem, V. .Ex. oobe que r epercussão terão no .es!::Tangeiro, 
que effeitos des'stro>:..cs teem m esmo dentro do paiz. fóra desta 
capital, em todos os Estados. 

O SP.. Q. BocAYUVA- Então V. Ex . attribue á bsixa do cam-
bi.o ás medidas de excepção para ser dominada a revolta? 

0 SR. LEITE E 0ITICICA - N~m é possiv~l contestar que, em 
pa~te, a baixa é devida á revolta. 

O SR. Q. BocAYUVA - Ah! Parte á revolta ... 
{) SR. LEITE E OITICICA - Posso garantir a V. Ex.: a a.nor:ma-

lid·ade de hoje é consequencia dessa situação qne V. Bx. qua· 
continua•r c()llll a ameaça. de novo estado d.:: sitio. (Apartes.) 

Sr. Presi<denre, não será oainda t~m~ de annu.nciar que e;;t.e 
paiz não pôde vive r sinão sob as medidas de repressão nolen 2-

com as .medidas excepcionaes d-o estado de sitio tal como tem sid3 
co.mprehendido? 

Não é possivel ainda hoje oo governo, pelas medidas repres-
sivas de policia, com a ap.plicaçâD do codigo penal, com a -mruça. 
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bem a tranquillidade publica? 

tPóde-ise afirmar, pelo que sabemos dos a,contecimentos, que 
alguem se lembra aind-a hoje da Capital Federal, em N'itheroy ou 
no Estado de IS. Paulo, de -p.romover uma J"ev.olta, que seja uma 
grave coo:nmoção. intesti-na, que justifique, na fó-rn:na da Constitui-
ção, o estado -de 'Sitio, exigindo 'as medidas que foram emp·rega-
da,s p-ara abafar essa r-evolta, verdad-eira e tremenda revolução a 
in~elidtalr o paiz durante -oito mezes? 

Tenham paciencia -os nobJ"es senadores: faço conceito mais 
elevado da ]orça e do pres-tigio do honrado P·re-sid.ente d.a Repu-
blioa. 

Não posso acreditar que no fa.stigio a que 'S. Ex . chegou, 
prestigi•ado !POr uma gratidão tão grande que a opinião naJCional 
não se fartou •ainda -ct.e proclamar, S. Ex. que, com cal-ma inexce-
div·el, tranquillo sem que ninguem lhe ouvisse uma man.ifestação 
de desalento nos :momentos mai-s angust iosos, organisou os mais 
bem cOIIDbinados e lementos -de lucta e v.enceu a J"evolt:a, não possa 
porventu~a r ep;rJmir p-equenas manifestações de despeHo que pos-
sam surgir. Haverá ainda nes.te paiz quem se confo.rm·e a esse 
desmentido com que VV. EEx. querem justificar a necessidade ·d-e 
um prolongamento -de -suspensão de g.ar.antias, :isto é, que a r&-

volta não está e~tincta, que .ainda ha cOIIDm-oção intestina .a domi-
nar e pa·ra ist-o d eve ser decre tado novo estad·o -de siti-o? 

o SR. Q. BocAYUVA - o Pres~dente da Republica pensa com-
nosco. 

O SR. LEITE E OrTICICA - Sr. P.reSi·dente, da minha cadeira de 
senadoc resp.on·d-o ao h-onrado sena!doJ" pelo Rio de Janeiro: Não 
acredito •O desmenti-do que V . Ex. dá ao P-res.i-dente da Re:pu-
blica ... 

O SR. Q. BocAYUvA - Não é d·esment:ido. 
O SR. LEITE E ÜITICICA - . . . porque nesta cadeira tenho .as pa-

lavras hon·radas do Presidente da RepubJ.Lca, incapazes de uma fal-
sidade; estas a:Hirmam que. a revülta está extincta. E quem sabe 
quanto S. Ex. é criterioso como chefe do Estado ... 

O ·SR. Q. BocAYUVA - Devemos respeitar a palavm do minis-
tro que veio fa21er uma declaração official. 

O S.a. LEITE E OrTICICA - V . Ex. quer oontrapôr ás palavras 
do Presidente d-a Republioa as ·palavras de um minlstr.o. 
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0 SR. Q. BOCAYUVA - São offi··ci·aes, t- t' es ao a e protocoLJ.i .. ~adas 

as I> a:lav'l,as do m1nistro. 
. O SR. LEITE E ÜITICICA - As palavras do Presidente -da Repu-

bl!ca ~ambem estão protocollisadas, não só no paiz, como no ·cs-
trang-Enro, POr·que esta mensagem foi traduzida em d iversas Jiu-
gu-as. 

Sr- Pl'iesidente, quem conhece o car.acter r-eserv.a do do Prr _ 
sidente da R epubli-ca, quem sa.be como S. Ex. é criterioso na ma--

. nifestação d·e suas opiniões, quem sabe que .S . Ex. é até um pou-
co exaggerado nesta grande quaLidade de homem do gov-ern-o ---
a reserV'a, oa.cre·di·t-a pi.amente que elle não fiz-esse a rnanif.estaçãv 
annunci.ada pelos honrados senadores pelo Rio d e J-aneir-o e pel~ 
Rio Grande do Sul, de que elle abandonaria o poder, no caso de 
não •Ser lhe dado o estado de sitio. 

O SR. Q. BocAYUVA - Isso eu não disse, V. Ex. está lendo pJr 
l:nhas t ravessa•s. T enho a d·ecloaração .offi.oi.al d·o ministro, não 
con-versei oom 10 Sr. Oas-s iano do Nascimento e sim com o minis-
tro do rinterior. (Applausos das galerias.) 

0 SR. LEITE E ÜITICICA - Está me par.ecendo, S r . Presiden te, 
que não t enho remedio sinão sentar..:rn.e; si ao r epresentnnte lia 
nação, no exercício do seu mandato, ha quem se j ulgu:~ com di-
r eito de censur-a; si não posso, si não tenho a Iiberdad ·~ de .;nun-
ciar as minhas opiniões, com a inteira responsabili :lade d:;.s mi-
IJhas .palavras, -com independencia, que é a minha ma~s aprecia-
da qualid•a d•e -de homem publico e sem m:anifestação Jas galerias, 
m elhor é sentar-me. Protestarei e calar -me-h e'i depois. 

O SR. AQUILINO no AMARAL - E' melhor fechar-se o Con -
gress.o. 

-0 .SR. PRESIDENTE - O nobre senador póde ficar na certeza d e 
que será perfeitamente garantido na tribuna; fllirei cumprir o re-
gimento vigente até ao ponto de fazer evl!JCuar as galerias, s i 'fôr 
preciso. Não vi de onde partiram os applausos, si das galer.ias ou 
do rpropr-io r-ecinto. 

O SR. LEITE E ÜITICICA - Te nho necessidade de pedir á na-
ção, Tepresentada pelo -povo que me -ouve, descul.pa d-o :mom:n~o 
de indignação d·e qu-e me possui. A-credito qu e -a nação brazllei-
ra ha de lliCceitar as minhas p-alavras ·como a -mwifestação s-ince-
ra e fra;nca de qu~m quer acerta.r € pugnar pelos seus direit-us. 
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0 1SB. LEOPOLDO DE B ULHÕES - Oom muita eleV•aÇão de vistas. 
O SR. LEITE E OrrrmcA - Sr. Presirdente, já mostrei que. aquH-

lo que nós sabemos, que aq-uoil.lo que é conhecido, aquillo ·que está 
no conhecim€'1lto do povo, é que, nas circumstanci-as actuaes não 
ha necessidade da decl•ar.ação do ·estad.o de sitlo, para .a n~pres
são de t-odo•s os crimes quer communs quer politicos que possam 
ser -commettidos em nossa patria. 

Como senadQr, baseand-o-me nas .palavras officiaes, nos do-
cu,mentos que· o chefe .res;ponsavel do Poder Executivo no1s man-
dou, devo declarar .tambem ·que elle nem pediu o estado d·e sitio 
nem revelou de mod-o .algum, que houvesse emergencia de grave 
commoção intestina. 

QuandQ disse ha pouco que :não encontro.va competencia no 
Sr. mi•nistro do interior para vir mani:tlestax a opinião do chefe 
do Poder E~ecuti-vo, é porque d.istingo no systema P·oliUco qu e nos 
J'ege duas entidades: uma, que constitue o chefe do Poder Exe-
cutivo responsavel por suas opiniões e a outra sem responsabili-
dade .alguma official: os ministros d-e ·Est-ado. 

Por mais que me mereça particularmente a palavra honrada 
do actual S,r. min-istro do interior, não lhe reconheço competencia 
prura affir,mar o co-ntrario do que diz o Presidente •em um do-
cumento offidrul: a responsa;bilidad·e é deste e nfí"o daquelle. 

Não coonprehendo por isto, como se pretende :liazer prevalecer 
'!lo 1Senad0 Hrazileil'o a opinião de que, qu:an.do o Presid·ente da 
Republica af.f.irma. com a sua assignatura, que a Tevolta está 
extincta, a verdade nã.o é esta, não se dev·e consi·derar sinão como 
falsa esta declruração. A verdade dos factos está na palav.ra d·e ou-
tros, .ouv.idas nas salas reservadas ·das coonmisões do Congresso, 
dos corredores das ·Oa:maras, {las secretari~s ou do palado do Pre-
sidente. 

A mensagem aqui esbá. 'Ü Pr.esidente da Republka affirma 
á. toda a nação brazileira. como ás nações estrrungei·ras, que a re-
volta está extincta, que não ha mais r-evolta a suffocar. Sendo as-
sim, respondo á lnterpe1lação ·do honrad-o senador pelo Rio de Ja. 
neiro. · ., ~ ';;i"''' l - -~~ 

Não, .não ha necessidade da decretação do .estado de s·itio, por-
que, Sr. Presidente, a decretação ·do estado de sitio ·SÓ se dã quan -



g-o7 

ào ha uma conspiração tendente a se transformar em r evolução 
ou invasão estrangeira. 

·Fallei em conspiração tendente a tornar-se elli revolução, por-
qu e a conspiração é um Cl'ime publico, politico é verdade, mas 
compreh ~n cliüo no numero dos crimes ionaffi•a:nçaveis. 

Cumpre estudar quando o crim e de conspiração começa, des-
de qu e mome-nto o ind-ividuo que -plan-eja investir armado contra 
as autoridades. ell e e seus adeptos, tornam--se r éos desse crime de-
finido e punido em nosso codigo penal. 

O crime de conspiração, e já hontem o honrado senador por 
S. Paulo o decl•arou, é chama-do em direito crime continuo; come-
ça d .'sde o momento em que o plano da r evolução é transmittido 
aos compa.rsas, continúa e estende-se at:é á extincção da rev{)lução . 

Em tod-o ·ess-e período -o conspirador é criminoso e, mais, em 
todo elle dá-1se a continu,a flagrancia do delicto . 

E' por isto que o honrado s :•nador pelo Rio de Janeiro en-
controu. e encontrou mui to bem. as diversas opiniões que citou an-
te-'hontem e qwe servem perfeitamente para provar o cnntr ario da 
opinião de S . Ex. 

S. Ex. encontrou em to dos os escriptores de Direito ConstL 
tuci onal a doutrina de que o estado ·de sitio é uma medida preven-
tiva; mas encontrou justamente em todos -elles que essa prev.enção 
só se dá relativamente a factos posteriores á existencia do crime 
de conspiração na per manencia do delicto: - conspiração primei-
ro, r evolução depois. 

Desde qu·e a conspiração se forma, até se tornar em revolução, 
o gover•no póde pt·ender os conspiradores e fazel-a abortar sem ne- . 
cessidade do estado de sitio; como dent ro do estado de sitio pó-
de ·prender a homens que sejam innocentes do crime de conspi-
ração. O ex·emplo disto temos nós na Europa. Os anarchistas são 
presos todos os dias, julgados e condemnados, s= decretação do 
estado de sitio; e ninguem dirá que o anarchismo na -~uropa não 
seja uma perturbação .extraordinaria. medonha, de toda a socieda--
de . Na Europa nã{) .se dá o estado de sitio, e os anarchistas são 
presos como conspiradores, em flagrante delicto de crime inaffian-
çavel . 

o .Sn. Q. BocAYUV A - Tom-o nota da declaração de . Ex. 
o Sn. LEITE E OJ TICICA - • o nosso paiz já bom·e ex.emplo 

disto . No 10 de abril o governo pre ndeu conspiradores sem de-
20 
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cretar o estado de sitio que só foi dec!'etado no d-ia seguinte; mes-
mo dentro do estado de sitio podem deixar de ser pr.esos co·nspi-
radol· . .:.s, como anteriorm ente ao estado d·e sitio D·S con&piradores 
podem ser p.resos . E digo mais: feliz,es seriam os gover~os que 
sempre pudessem . faz,n abo.rta.r uma nevolução prend en.d-o os con-
spiradores antes da ella explodir. 

Mas o hom~ado senacJ.o.r faz uma confu3ão Lamentava! do que 
s E.ja o estado d·e sitio, com a existen.cia do crime de conspiração, 
julgando qu e o estado de sitio ê de·cretado para pnnder crimino-
sos; quando o esta,do de sitio ê feito unk ·am en te para os suspei-
tos. ou para os individuas qu e não -est âlo ainda convemcidos do cri ~ 
m e. E vou pr-ovai-o. 

Qual ê .a fim do estado de s·iti·o? A Constituição o diz com 
clareza: - na e·m.ergencia de uma grave commoção intes tina, o 
govE-rno ou o Coo11gresso .pó de dec•r etar o esta.do de sitio, Antes 
i.l e decretar o sit.i·o o gov erno conhece 'a oonspiração e sabe dos 
seu·s 3d :ptos; &U'!Jponha o nobre s an ado r uma hypothese : no dia 
õ de setembro do anno passado o g·ove.rno, tendo os fios da conspi-
ração na mão , sabia onde os conspiradores estavam r euntdos, cer-
cava-os e p•rend-ia -'Os. 

Per,gunto: podia p.r endel-os? Evid•entem ente sim; prendia-os 
muit o legalmente, ]}Drque não prendia quaesquer• indivíduos. ma s 
prendia crimin-osos em flagrante deli.cto do crime de conspiração, 
crimi-nosos que eHe já conhecia serem taes, porque tinba as pro-
vas na mão. Seria uma me.did.a d·e p•olicia. 

Por que razão, depo·is de presos o.s conspiradores, ou P·Or ou-
tra., na exi·stencia da r evolução depois de!l.a t e'r ·explodido, o go-
verno precisa do est a•do ·de sitio? Não vae usar .delle para aqu-el-
les qüe estão em ai·mas, porque esses não são mais alcança0. D~:> 
pelo estado de si t io; são crim inosos suj eitos ás leis de gu er<n. , e 
passíveis das penas ·que o Codig0 P enal es tabelece para o seu crime; 
o estado ·d·e sitio n·esta occasião serv·e para aquelles que, por 
manifestações anterior es. ou por qualquer acto duv-idoso, são sus-
p·:~itos ao governo de faz er.em pa rte da. revo·lução ou de pretell<le-
r~m a.lliar a sua acção e os s·eus a.uxil'!Qs á r·ev.olução, mas cOntra 
os quaes o g.ov el'no não tem a.inda ·prov;a,s de s~rem revoluciona-
rios; então, para evita.r que elles mandem el·e·JDJeiiltos para &. re-
volução. op. passem p-ara o s eu lado, .a governo prende-os en.. pri-
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sões que não sej.arrn de cri-minosos coonmuns, ou d·esterra-c. .' para 
fóra do logar onde a acção se dá. 

Só por este modo se justifica a fraqueza das provi-dencias. dos 
meios de prevenção, que ·não é correcção, qu e a Con~titulç.'i.'J dá 
ao g-ov.er.no d6'Iltro d-o estado de sitio, r estringindo o seu poder uni-
came-nte a estas duas m edida.s: prisão em logar qu e não seja des-
tinado a cr-iminosos communs, e desterro para fóra d-o logar que 
é o theatro do movimento. Já s·e vê qu eestas dispos.ições não 
servem para pun.ir os rebeldes; servem unicamente com-o meio de 
prevenção, para isolar estes elementos l}:Ue poderiam ser prejudi-
ciaes ao .goveTno constitui-do, fornecendo eleme•ntos á revolta. 

O Sn. Q. •BocAYUVA ·- Logo, a medida é preventiva, ma.s não 
J·epressiva. 

O Su. LEI'rE ~~ OrrrcrcA - E' preventiva mas dentr::> da revo-
lução, depois que e!.l.a existe latente ou descoberta, e con'. o um dos 
mei.f)s rle l'eprimil-a. 

O ·estad-o de sitio é, por-ta•nto, Sr . . Presidente, antes uma me-
dida ben igna do que un1 meio -de r epressão: evita que os não im -
plicados ·a ind:i enve•lva:m-s·e na lucta, pela segr2gação que ·O gover-
no faz -d·elJ.es, affastando-os <do theatr-o da lucta. Em pl-eno estado 
dé paz, porém, sem ter o •governo os fios de uma conspiração, 
s em have-r no espirito publico um alarme r 2la.tivamente a urna 
perturl.Jação qualquer da ordein publica, como querem que o Con-
gr·esso Nacional vá adeante do Poder Executivo que nâo pediu o 
estado de sitio . e o d•ecret-o, não para alcançar crimin-osos, po·rque 
os conspiradoi'es •não seriam apa11ha.dos, ou podem sel- o no estadv 
normal, mas para attingir a nação inteira. qu& não t em culpa al-
guma do movimento já exUncto? 

O estado de sitio, assim exl:.minado, não é uma al'llltt. contra a 
conspiração, mas contra a innocencia; é um estado d·e surpresa, 
de delações, de deseonfianças, 'de odi·os, -em summa, de pequenas 
vi•ngahças daquelles que nestas occasiões costumam. cercar o po-
der )Ja.ra lucrar e.m vez de p!1estar serviços. 

O Sn. Q. -BocAY DVA - Log-o, V . Ex. deve propo·r a suspensão 
rio &stado de sitio para todo o paiz. 

0 SR. ESTEVES J UKivR dá um apal'Le. 
o SR. LET'I'E E OrrrcrcA - Os Estados de Santa. Catharin-a, Pa-

raná e Rio Grande do Sul es tão fôra ela qu estão. porque e-sses f!;s -
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contra os suspeitos possíveis de fom en tar em nova perturuaçao d~ 
<l'l'dem. ainda nào de ' todo restabeleci-da . 

O SR. ESTEvEs J u Nron - Os ca·pHalistas estrangei.r·os estão aqui 
e em S. Paulo·. 

O Sn. L F;T'HJ E OI~J CIC'A - R :osponde o h onrado sena.dor, r ep t'. -
t!nd o um ar.gume.n to que todos os dia:s está sen-do formula do ay ui · 
e em to da '". narte : no R•io de Ja neiro, no l.Jistricw .F'ederal ha 
capila.es que estão pr um ptos a a,Ji men taJ' uma r evolta . 

O 8 1~. ESTEn~s J uNIOR - E em S. P aulo t rumb em. 
O Su. L El'l'E E 0 TTTC1Ca - . .. ho·mens. leves de Impurezas, na 

bella phora!ie do hon rado senador pelo Ri o de J.a~1 e i ro, estão prom-
ptos a ferm enta r e ·produzir uma nova r evolta . 

Sr- Presid ente. isto será razão par a pedir ao governo qu e r e-
dobre '' activida.àe ela sua po·licia ; não é razão p.a.ra que toda a 
massa geral d.Qs cidadãos da Capital F.ed·eral, d·a Nictheroy e de 
todo u Estado de S . Paulo, tenha sua.s garantias susp t:msas, por 
cau~a de indivíduos que são co·nhecid us da l'olicia e cuja invoca-
ção, •com a r epressão, qu e -quer em ofazer ás s·uas intenções, no fu-
turo, faz lembra'!· aquelle subdelegadc, da roça qu e v·r eTidi.a indi -
vídu os por t entativa de intenções sini stras! 

Quer se repriill:l-i r uma ];Jossivel ten tativa de r evolta. 
O Su. Q. BocAYUVà .- Não apoiado, a r ê·volta cont inua, e V-

Ex _ já s e i'eferiu. e.m mate.ria de conspiração, a crim e cont inuo. 
0 Sn. LEITE E OlTJCICA - Perdoe-:me V. Ex. 
Conhece-m-se os que tomaram par te na r evolt-a? 
O estado de sitio não os alcar.ça; .a ·l·ei faculta os meios de 

i r- contra e J.l es, sem .ser n ecessari-o decretar o• sitio, o governo 
prende · os conspira:dores e os manda suj.eitar a processo, desd·e que 
t~nha des.coberto os tramas urdid os contra os poder es constituid,as, 
e possua elem ent os de prova do cr ime. 

Estes não são simplesmente sus·peitos, sy:mpathicos á r evo-
lução. de qu em se possa d~sconfia.r que auxiliaram o mo·v imento 
ou me-smo passarJse-hão para suas fileiras. 

Sup.ponha V. E x. que um individuo passa por ser muito bom 
amigo do gove rno ... 

0 'S&. Jo'Ão CORDEIRO - E ha muitos. 



O SH. LEl'l 'E E 0-l.'l'.JCICA ... mas amanhã, pass:~.da a rz·voluçlo. 
procedéndo-S .) a um inquerito contra outros individuas, encon-
tram-se documentos que provam que esse am igo é um conspirador. 
tendo chega.do ao ·extremo de tomar armas ou ser o m ~lhor ele-
memto para a luta; pergunto ao nobre senarlor: ha de se decretar 
o estado de sitio para prender esse homem? Ha necessidade disso? 
Ficará o .governo sem acção contra elle por não tE;r a medida do 
estado d e sitio! Não; seja elle quem for, deputado ou senador e 
até membro do governo, poderá ser processarlo e cond 2mnado. 

•Sr. Presidente, ouvi ·o nobi'e s·enador •pelo Rio ·de Janeiro tomar-
s e de assombro por um facto a deduzir da ni'lo concessão do estado 
de sitio e que, me ·parece, é o ·eixo de toda esta discussão, da defesa 
feita por S. Ex. li!O sitio, em favor do qual se pronunciou; a posi-
ção do Congresso Nacional , em face do Poder Executivo, quanto · a.::~s 

membros das duas casas que foram e se ach·am presos. S. 'Ex., aqui 
como em todos os pontos desta grave questão, enunciou doutrina 
que não é ·exacta, não ·se sustenta p8rante a Constituição. 

(') honrado senll!dor pelo Rio de Jan·ei ro deciarou aqui perempto" 
riamente que si o Congresso 'não conceder o estado de sitio, o dever 
da Camara dos Deputados, como do Senado é avocar ·OS seus 
membros pres·os e exigir do Poder Executivo que os solte afim d'l 
v' irem occupar suas cadeiras na respectiva casa o•nde team assento. 

De facto. s i tal fôra a doutrina constitucional, haveria motivo 
para receiar um conflicto entre os dous poderes, porque o· acto do 
Poder Legislativo seria uma exigencia -política de tal ordem que 
desmoralisari·a a acção ·do outro ·POd <~r, significando prova publica 
de haver elle faltado ao cumprimento dos seus deveres, lança,do mãO 
de me.didas reprovadas. odiosas e ill egaes. 

Felizmente nada é tão falso como o supposto direito do Pod-er 
Legislativo de proceder por esta forma; tmpravident-e seria a 
Constituição que consagrasse tão flagrante motivo de conflicto en-
tre dous poder es que devem marchar harmoni cos. 

Sr. Presidente, os deputados que foram presos dentro do estado 
de sitio são conspi·radores ou .são -innocentes de parte na revolta. 

Si to.mara!lll par·te são cr-iminosos, foram presos em flag;rante 
delicto, na perman·encia, na .continuidade ·do crime; estãO irresos 
muito ·legalmente, porque os deputa;dos e senad"Ores pod-em ser 
preso·s em J:ilagrante d·eHcto, de conspiração ou outro. na fôrma do 
a;rt. 20 da Constituição. 



312 

Es·te artigo que pennitte a prisão em flagra,nt edelicto dos 
membros do' Congresso Nacional indi·ca tamlbem, de modo claro 
e positiv·o, qual será o procedi>inento do Congr,ess·o no caso d·a 
p.risão d·e de,putad·o ou senador, ·em cr.im.e ina::l)i•an~avel e em fia. 
gran te dE'Jiicto. 

O artigo diz: 
" Os deputad·os e senador·es, ·desde que tiverem r·ecebi.dQ o di-

ploma até á nova ·eleiçã.o, nã•o .poderão ser pr,esos, nem processados 
criminaJme·nte, sem prévia lice•nça da sua üa,maTa, sa,lvo o caso 
de . flagrancia em ·c!'ime ina.ffia·n~av·ell .' " 

:Eis aquli bem determinada a exce·pÇã,o áJs immunidad·es parla-
mentares, si ·deputados ou senadores forem presos como conspira-
dores, si o . governo tEm documentos que mostre:m que elles esta-
VaJm erqpenha:dos na revolta:, podia p!lendel-os muito oonstitueio. 
nalmente, dentro da lettra. do art. 20, sem ·que oviole, d•e mo.do 
algum. as immun.Mades parlamentares. Assim pr.esos, como estão, 
qual d·eve ser o pr o·cedi:mento do Congresso Nacional? 

Encontro,o p<:>·rfeitamente estabel,ecli·d·O no mesmo ·;:trt. 20, que 
continüa: 

"Neste ca~o. lleva.do o .P.r·oeesso até á pronuncia exclusiva, a 
~utoridad e processante r·emetterá QS autos ·á C.amara respectiva, 
para reso!Yer SO'bre a proeedmJ.C.ia da .accusa~ãO , si . .Q accusa do não 
optar pelo julgamento immed.iato." 

Nada pó de se.r •mais claro: o c-ongresso tem que esperar que 
o proc€!Sso se ifaç,a. e só ·na occa·sião em •que estiver no estado de 
p.ronu~cia é que virá o processo á Carrnara a qu•e perten:cer o pro-
,cessado, afim ~de deliberar esta si deve ou. não· o processo continuar. 

Deu-se uma .revolução: ·O governo prend.eu ·S·en.ador·es e depu-
tad·os con-tra os quaes tem pro'Va;s de ter.em el!es sid·o consp.i,r.ado-
·res; dentro do período r·eYolucionario ·não -houve tempo para 
instaura:r ·O processo; terminado ·ó sitio, o processo dev-e se·guir os 
seus· tramites regul·a.res até á pronuncia, eJLclusiv.a. 

Durante este tempo, o Congr·esso Nacional nad.a mais tem a 
fazer si não esperar ... 

O Su. RAliiTRo 'BAllCELLOS - Por ·quanto Wmpo .espera o Con-
.g.resso .Nacional? 

0 SR. LEITE E ÜITICICA - J'á respondo a V. Ex. Espera que O 

proces·so ·se ins.taure e na occasião da pronuncia, ·quando chega.':-
a ·esse ·ponto, .procederá como indi<ea a Constituição, de posse dos 
autos que lhe SE'·rão remetttdó.s. 
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Mas, pergunta o nobre senador, quanto temp0 durará isso? 
Sr. Presid·ente, suspenso ·O sitio, o proce·sso começará segundo 

as di-sposições •legaes ·e á Ca;ma,ra será remettido o pro-
cesso, quan,d-o estiver concluidó, s·em que se possa exigir 
o prazo para essa remessa, prazo .que a ConstituiÇão nã0 marcou. 

O SR. Q. BocAYUVA - Marcou. 
O SP.. LBI'fE E OITICICA - Onde ? 
O Su. Q. BocAYUVA '- Assim ·que o Congresso Nacional se 

r<:unir, o Presid-ente da •R epwblica deve remetter-lhe o• relatorio. 
O Sa. LE!1'll: ~J OrTIOICA - ·Relato rio nã0 ê pr<>cesso, ê noticia 

dos f.actos occorridos. 
O processo será instaurado perante a justiça ordinaria e a 

Cc·nstituição exige que o Congresso espere a, palavra desta, en-
Yiand0 os autos com a solicitação da li cença para o proseguimento. 
Prazo definitivo determinad•o, não ha. 

E' de ·esperar que o poder publico, que o chefe do Poder Exe-
cutivo, em relação a um Deputado ou SenadCT, ou a outro ·quaL 
quer cidadão, preso, faça pr.ocessal-•os dentro· dos prazos regu-
la.res, prescript.9s para o processo de todo o ci<dadão em geral. 

Elle.s -se acham dentro da lei, mas a Constituição· não conce-
deu a qualquer das Cam.aTas o direito de ·avocar a si o processo e 
os presos, ·exigindo a sua liberdade. Ao Poder Executiv-o compete 
mandar instaurar o •processo e a justiça ordinaria levai-o atlê ã 
pronuncia e envial -·o á Ca,mara e a,o Senado. 

O Sa. Q . BocAYUVA d·á <>utro aparte . 
O Sn . ·LEITE E OrTICICA- ·Tenha V . Ex. paciencia . Nem sem-

pre os prazos marcados na lei para os processos são restricta: 
mente respeitados, pela impossi•bi!idade material d·e attendêr ás 
praxes pro•oessuaes; •ha {}it.igencias a cumprir, ha providencias a 
determinar que levam os juizes a não poder concluir o processo no 
prazo muito restricto exigido pela lei. 

Isto se vê todos os dias e qualquer advogado sabe. disso. Mas 
nãó ê esta a questão; estou argumentando em -face -da C::ÇJ'nstitui-
ção e da disposiçã0 legislativa . 

.Suspe.nso o sitio, começa ·O Congresso Nacional a esperar que 
chegue· a pronuncia, para nessa occasião receber os .autos; e entã·~ 
- que elle verificará si deve o·u não continuar o processo, mesmo 

:porqué. Sr. Presidente, suspens<> o sitio, segundo declarou ho'n-
tem com muita competencia o ho,nrado Senador por 'S. Pa,u lo, os 
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I:êos presos devem ser entregues ·á justiça ordinaria para começar 
o procr::sso. 

·Este .ê o p~pel do Congl'esso relativamente aos presos po-l í-
ticos . .Se elles não são criminosos, se das -investigações feitas pelo 
I?oder •Ex·ecutivo não enco·ntra en e elementos de culpabilidade, a 
prisão fo-i deter minada pelo estado de sitio ·e pass·ado 0 período 
revolucionaria, passado o .estado de sitio, o Governo não deve sol-
t al-os .naturalmente. Si são criminosos, .então a jushça ordinaria 
os processará e não devem s·er soltos. 

Mas nós não devemos esperar que a co•r r ecção do procedimen-
to, 0 criterio do PresidE•nte da R epublica, o resp·eito que elle deve 
ao diFeito ·e .· á lei, façam soltar esses homens contra os quaes não 
foram achadas provas . 

Os outr·os, 'POrém, nã0 foram 'Pr.esos pela excepção do ~tado de 
~ i tio; foram presos pela disposição· da lei commum, que manda 
prender · os crimin<Jsos de conspiração em flagrante d•elicto. 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕES - Mes.mo ·em circumstancias no!'. 
maes. 

O SR. LEn'E E Ora:ICICA - E' por isso, .Sr. Presidente, que o 
honrado ·Senador ·pelo R k> de J a.neiro não tem abso~utamente ra. 
zão nessa campanha que está estabelecendo contra a.s .immunida-
des parlam0ntar.-s-s, tornand·o-as uma disposição odi·osa para os 
membros do Congresso, qua.n·do .ellas não são mais d{) que uma 
regalia inher pnte á fun cção do Po'Cler Legislativ·o que elles des-
empenham. 

O SR. Q . BocAYUVA - Existe a Fespeito um aresto do Se-
nado. 

O .SR. LEITE E OITICIOA - · •Sr. Presidente, ·declaro a0 honrado 
Senador que fiquei PT<O.fundam:mte triste quando· vi homens da 
estatura, de S. Ex. , com a respons8ibilidad·e que tem do seu pas-
sado, com o nome que tem nas luctas r epublicanas, carregado 
de serviços a este paiz e d·e quem o paiz tem c• direito de espe. 
rar dias felizes, a sol·ução da crise do momento, o restabelecL 
mento das •norm!ls r egulares d.o Go'Verno, a execução r eal e effe-
ctiva dos princípios democraticos, tornar-s·e o paladino do· wba.ti-
mento d0 Poder L egislativo, •e em b eneficio d·o Poder Executiv0 
unicamente. 

·Sr. Presidente, a base das sociedades políticas ê e . não pôde 
deixar de ·s.er a har:monia dos poder es, com independencia de to-
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dos elles. Não é possível admittir um povo livre sem que o 
Poder Executivo· seja indeperid·E.•nte em suas funcções, e o Po-
d·er Legislativo tenha autonomia, seja prestigiado, tenha .toda a 
força n ecessaria •para ver executa,das as suas deliberações, mesmo 
em face do P.oder Executivo . 

O qu e quer 'll.iz.er que os Parlamentos devem ser tão prestigia-
dos como devem sel-o <Jos Governos; que o Poder Judiciario deve 
ter o m esmo prestigio, a.fim de que possam ·exercer as suas fun-
cções dentro da lei, cada um auxiliado pelos outros, mas todos 
ccntidos uns pelos outros, sem i•nv.asã0 ·da esphera ·das attri·buL 
ções de cr.da um e sem -desrespeito dê um pel.o outro. 

Entretanto, ve•jo, com o mais ·profundo sentimento, que se 
procura, crear uma dout.rina de suspeita pela nação para o Po-
der Legislativo, por causa das immunidades parlamentares, que 
não significam ·outra cousa sinão o dir·eito que todos nós temos 
ele a.fürmar •nossas C'Piníões, de nos manter com inteira, indepen-
dencia, de cabeça erguida, em face do Poder Executivo, a quem 
temos até o dever d•e chamar a contas pelo desvio da orbita de 
suas funcções. decretando a. sua culpabilidade, julgando-o e con-
clemnando-o á perda do cargo. 

Não pôde-se exe.rcer esta. maxima funcçã0 do p·oder:, que d·e-
riva immediatam ente da soberania naci.onal, por elle r epresentada, 
sem a completa independencia dos mem]}ros das duas Casas do 
Parlamento, sem suj·eição de especie alguma ·á acção ou ao arbí-
trio do Poder Executivo . 

Nem de outro modo as nações são fortes. dominam a. opinião 
irrequieta, contêm os excessos do chefe d.o Poder 'Ex·ecutivo, do 
depo.sitario da força, ·que mui tas vez es •pôde queTer p·erturbar a 
ordem d·OS serviços ; auxiliam-se assim os poderes para o• g.rande 
objectivo• dos pov.os livres, a felicidade nacional. 

Como comprehende V . Ex . . que aquelle a quem a lei incum-
biu, - não exprimo bem a phrase dizendo· que a lei deu o dir.eito, 
mas a. quem - a lei impoz ·O dever; como pó de V . Ex. admittir 
que aquelJ.e a quem a. soberania •nacional impoz o dev.er de con-
servar -se na sua cadeira, quaesquer que seja,m as circumstancias 
r, chamar o Poder Executivo a dar contas dos actos m enos corre-
ctos da sua ;~,dministração, v.otar J.eis que cumpre ou obrigai-o a 
cumpri l-as .. . 

0 SR. L EOPOLDo DE ·BULHÕES - Contei-o. 
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o Sn. LEliTE E OrTICICA - . . . conteLo nos seus excessos, cha-
mal-.o á barra de um tr.ibunal, p.rocessal-o e julgal-o, fazendo 
perder <> seu cargo; c.omo pôde V. Ex. consentir que esses ho-
mens a quem tão altas funcções sã0 impostas, •não· por si, não 
como um privilegio seu, mas no exercício da soberania .nacional 
de que o p::~vo <>s inV'estiu, possam ·estar sujeitos a que o Poder 
Executivo lavre uma sentença ou um decreto, um mandado de 
prisão cont.ra elles, e os sequestre do corpo coHectivo, onde a 
mesma 10oberani-a nacional os collocou? 

O Sn. Q. Boc,\YUVA- Si ê um co•nspirador, V. Ex. mesmo 
i á declarou que pó de ser preso. 

O SH. LEITE E OITICIC.\ - E' ·exacto; o honrado Senador, pen-
sando qne me apanha em falso, precipita os meus argumentos. 
Agradeç·:> a V. Ex. a deixa que me deu. 

•Si esse membro d·o Poder Legislativo, ·esquecendo os seus de-
veres, torna-se um conspLrador, o Poder Executivo ha de ficar 
desarmadü perante esse homem. deixand·o que elle na tribuna de 
sua Camara forme uma o::mspiração com seus agentes, i•ncite-os 
a um<t r evolta, tenha nas mãos e os mova, co·berto com n, immu-
nitl a llB, oe fios d·e uma r evolução ? 

~r. Presidente. não seria sabi 0 o Coillgress.o Constituiu te, ao 
qual o honrado Senador pertenceu, nã<> traduziria a illustração 
do seu espírito (e digo do s·eu principalmente), como de seus 
h.::mra.dcs collegas, que organizaram .o primeiro projecto de lei e 
qu<> foram responsaveis perante a Republica pela decretação de 
seu codigo fu•ndamental, ,si tivesse deixado .o Poder Ex·ecutivo des-
armado d-o direito de sequestrar .o m .embr0 do Poder Legislativo 
quq esquecesse os ·seus deveres e t r amasse ·uma conspiração con. 
tra a ordem publica. Aqui está (mo·strando a Constituição) o sa-
bia art. 20. 

Joã. provei que .o crime de conspiraçã-o começa desd e o mo. 
mento em que o individu<> transmitte a seus agentes o plano da 
conspiração e mov·e os fios della, r.ecebendo .as participações e os 
eleme~ntos que os seus fizera,m espalhar para poderem fazer a r e. 
volta. 

Esse Deputauo, esse Senador que esqueceu c seu dever, que 
está infringindo a Constituição, a qual OI'dena que os Poderes se 
respeitem e que o Presidente da Republlca, constitucional seja o 
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chefe d-o Poder Executivo, -esse homem está commettendo franca-
in-ente o crime de conspiração, que é i•nafiançavel. 

Ora, si está cornmett-end-o um crime inafiançavel, o a.rt. 20 
o diz, -elle pó de ser preso a todo tempo como l'éo desse crime. 

O Sn. RAMIRO BA:RCELuOs - Mesm0 que a, sua -opinião seja 
emittida sómente da tribuna . .. Quer dizer , o {[iscurso da tri·buna 
é que é o· flagrante. (Ha outros apartes·) 

O Sn. LEITE E OrTICICA - -Sr. Presidente, os honrados Sena-
dores são homens tão versados nas causas publica.s, tão conhece-
do-res do que é a huma•nidade e das -diversas phases d:L vida de 
cada um em sociedade, que fico pasmo deante da ingenuida de desse 
argumento! Então acreditam VV. EEx. que um hom-em possa ser 
conspirador absoluta e uni camente da tribuna da sua. Ca.mara? 
Acreditam que um homem possa fazer uma revolução, incitar urna 
i·evolta, unicamente da tribuna, sem tomar pavte ne~'U revolta ? 

Sr. Presidente, a consequ€'ncia de um discurso iL.cendhrio 
em fav.:)r de uma revolta que existe ou '<Bt:í para se fazJr _ é o 
individuo, ao sahir da sua Camara, ser procurado pelo chefe desn 
r evolta. 

O SR. RAMli!O BARCELLOS - Elle não recebe por-que não quer 
sujeita.r-se a ser preso. 

O Sn. LEITE E OITICICA - Mas neste caso trata-s e de uma de-
masia da palavra e as demasias da palavra são contidas dentro da 
Camara, ou pelo seu Presidente, que chama á ordem, obriga a sen-
tar .se e mesmo a sahir do recinto o Deputado ou S enador que sal'? 
fó r a: dos direitos que o uso da palavra lhe dá para incitar uma 
revolução, ·:lU por seus pares, que todos se hão de levantar aO 
mesmo tem po. exigindo que esse Deputado ou Senador comtenha-
se, cale -se o-u r etire-se para fóra do recinto. 

Mas, Sr. P r esidente, asso'mbrados perante a pcssibilidade 
dessa desordem dentro da Camara, isto é, de um Ptresidente da 
C,amara ou do S enado chamar á ordem um membro de qualquer 
dessas Casas, :Jbrigal-o a sentar-se e até sahir da sua cadeira; 
par a evitar isso que seria um abuso inqualificavel, os honrados· 
Senadores qu(:rem :que eu, membro do· Poder L egislativo, no pleno 
exercíci o da &Jbera•nia. nacional que o povo me deu. incumbido de 
exercitar .funcções qu e nenhum outro m embro de corpoTação dif-
fe rente tem; -eu que t enho otbri•gações a cumpriT que nenhum d-os 
or.tros cidadãos tem, porque são- 'livres de ir pa'ra suas casas, cui-
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da.r unicamente · de seus d·everes familiares, .-da sua vida parti-
cular, quando ·eu Deputad.o, . eu Senador, tenho o dever in:Jlvida-
vel do meu carg::J, tenho de abandonar os meus commo·dos, a mi-
nha y;ida particular, esse aconchego do la.r a que a maioT parte 
d-os cidadãos se recolhe na occasião de grandes commoções .popu-
lares; para -evitar isto, os honTado-s Senad·or-es ·querem que n·este 
exercício, mas exercício de delegação soberana ·da nação- inteira, 
;?m qu8 eu devo ser independente, ter a coragem e a respons!libi-
'lida:de do meu cargo· •não me j.ulgar coagido absolutamente por nin_ 
guem, por poder 'algum, ·eu perca o direito de chamar ·a contas o · 
Poder Executivo, porque tenho o receio de que elle amanhã, por um 
act0 de dicta.dura, por qu~lquer outró meio, mesmo na exclusão de 
uma revolta, mand·e-me pren-der como suspeito ! 

O SR. RAMIRO BARciDLLos - Estã se tratand-o dessa questão 
em estado de sitio, e o senhor -está discutindo como ·si foss·em 
n-ormaes as condições. 

O que se quer saber é si dentro do -estado de sitio -essas im-
munidades po-dem p.revalecer. 

ü Su . LEITE E OrTrcrcA - Niio; estou discutindo dentro do 
estado• de sitio; mas colloc0 ·O membro do Parlamento, não inci-
tando a revolta. e sim chamando o Pcder Ex•ecutiv.o a contas por 
qualquer a,cto, mesmo por excessos dentro do estad-o ·de siti-o·, por-
que pód·e· o Pod-er ter excedido •os meios de coerção .que o estado 
de sitio l·he faculta, exceder-se das prescri-pções que a Constitui. 
ção estabel'"ceu para ·-esse tempo• excepcional de suspensão d-e •ga-
rantias, ·quando só o Poder _ Iuegislativo ser.á o competente pa.r-t 
l•cmbrar ao Executivo ,a; -obedie•ncia aos preceitos legaes, fa:!'lendo·-o 
muitas vezes Tecuar das medidas extremas a -que a paixã0 do 
n•.omento possa loeval-o muito naturalmente, deante das difficulda-
des que sur.gir·em. 

No Poder Legislativ-o co-ncentrar-se-hão todas a.s ;gar.antias do 
cidadão nesse ·estado excepcional. 

Sr. Presidente, nas circumstancias normae-s eu não sei qu2 
necessidade ha de immunida:des. 

Si ha •necessidade de immunidades, portanto, é justamente nas 
circumstanotas ano:rmaes ·em que o Poder Executivo ·pôde ter 
abusaào de suas attribuições. 

Nas ·outras condições, nas comdições noTmaes da . vida., creio 
que ·esta immunidade não vale de cousa alguma, po.rque ·eu, por 
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exemplo, si tivj:)r commettido um crime, serei o primeiro a vir 
pedir ao Senado licença para ser p.rocessado. 

A minha posiçã-o m e obriga a ·entregar-me á pnsao. 
Si ha casos para ,os q:uaes ·sejam dadas a.s immunidades aos 

membros do Poder Legislativo, ellas emanam, immediata, logica. 
men.te da, obrigação que se dá ao Poder Legislativo de chamar a 
contas o Poder Executivo, processai-o e julgai--o. 

Para isso é que ha ·n-ecessidad·e de immunidades parlamenta-
rl':s; o que os nobPes Senadores ·estão fazendo é que nã0 sei como 
tenha explicação . 

O SR. Q. BocAYUVA - O Senan.o já :f\ez. 
0 SR . L EOPOLDO DE·IBULHÕES - •E' O celebre aresto. 
Q 1SR·. LEI'l'E E OI'l'ICICA - Foi •bom V. Ex . fazer-me lembrar: 

lá chegarei. 
O que querem os no·bres Srs. .Senadores, Sr. Presidente, da-

ria em r esultado -en ch er-nos de suspeita e animadversão perante 
os homens que 'nos •elegeram, que nos delegaram a soberania, por. 
que nós s·omos a en carnação da soberania nacional. 

VV . EEx . querem _.crear uma theoria que pód-e ser fata.l para 
0 futuro; não! 

Houv·e um homem protegid·o com a grande gloria de ser o fun -
dador da Repu·blica, que entend-eu tambem •qu e o Congresso Nacio-
nal era um simples grupo od·e homens . .. 

0 Sn. LEOPOLDo DE BULHÕES - E de conspiradores . 
O SR. LEI'l'E E OI'l'ICICA - . . . ·e um dia lembrou-se de m an. 

dal-·os passear, ·dissolvendo as Camaras, cercando os palacios onde 
elles se reuniam ·e .impedindo-os materialmente de funccionar. 

V . Ex . sabe perfeita.m-ente como a soberania nacional r es-
pondeu; respo•ndeu affirmand.o que aquelles homens eram os seus. 
eleitos, eram sagm-dos pelas urnas. A impoTtancia -do J.ogar que 
elles occupavam, a. força com que a. soberania nacional se levanto:.! 
fol tal que o velho Marechal, presttgiad.o pelos grandes serviços 
prestados ao paiz .. . 

0 SR: LEIOPOLDO DE BULHÕES - 0 ídolo do Exercit.o. 
O SR. LEITE E OITICICA - ... ídolo d·o Exercito, como muito 

bem diz o nobre Senad•or, .o heroe do dia Hí de Novembro e da 
proclama.çã0 da \Republica, nos ultimas -dias de vida, viu-se f-orça. 
do a reconhecer que errou ·e b aixar a sua espada gloriosa perante 
c aresto que condemnou o seu act.o violador da Constituição. 



320 --------
Ma.s ha 0 .aresto .d.o Sen~do. Eis aqui porque eu dig-o que 

as palavras do honrado Senad·or, pela sua posição nesta casa, pe-
l<os seus sell'viços, fie~a swa. res~onsalrilidi:l.de, cauS!M'am-m•e de-
solação. 

S.r. Presidente, o Congresso iN~cional já se reuniu, não uma 
vez, porém mais >d·e uma vez e approvou act.os do Poder Executivo 
r·elativame•nte aos seus membros. 

Uma vez o Congresso Nacional affirmava ao P.od·er ExecutivJ 
o direit0 que elle tinha de prend·er alguns >dos seus membros, 

Posso invocar o precedente ·e dizer em h·onra do Congr.ess.o Na~ 
cional: esse acto foi um a r esto, porque elle deu-se em oircumstan. 
cias anormaes, foi um act0 de patr.ioüsmo em momentos em que 
as circumsta.ncias exigiam tal pronunciamento para ~ manutenção 
da ord•em publica e segurança .. da Hepublica am-eaçada. 

Quando .o estado de sitio fazia cahir uma ·e mais vezés a 
en:·enda que r.esalvava as .immuni>dades parla,m.entar es, o Cong.res-
so Nacional achava..se deante de uma ·esquadra ameaça,dora qu tl 
apontava os seus canhões para uma, ci.dad·e aberta .e d·esar.mada. 

O Co·ngresso Nacionl dizia ao Poder Executiv-o: nóS sabemos 
que no Corpo Legislativo ha alguns que pa,ctuam com a revolta. 
P.cis bem, pa.ra provar a solidariedade que t-emos comvosco na 
r eproosão .d·est>e movimento, nós wbrimos as portas de nossas ca-
sas e po.deis prend el-·os. · 

O SR. Q. BocAYUVA - Isto é, nós violamos a l·ei. 
O Sn. LEITE E OITICICA - Violamos, é verdade, mas em nome 

da .necessidade; vi.alamos no assomo do patriotismo justificava! 
perfeitamente nessa occ~sião, porque então apontava.m.se com o 
dl.do os conspirad.or ss que se achavam dentro do Congresso e que 
foram os p.rimeiros a su·btrahir-se ·á acção da lei, tomando os .na_ 
vias revoltosos. Mas aquella deli•beração estava justificada pelas 
circumstanci.as da occa.sião : era a r evolta, era o bombardeamento 
da cidade, porque V. Ex. ·ha de lembr.ar-se de que esta delibera-
çâ0 foi tomada depois do dia 13 de Novembro do anuo passado . 
Esta medida não po.dia nunca constituir ar.esto; alli trata,va-se de 
um a revolução já manifestada, tratava-se de r.eprimir crimes 
consummados; aqui trata-se de um estado de siti·o para reprimir 
crimes qu.e podem ser commettidos. 

'Ü SR. •LEOPOLDO DE BULHÕES - A poste1·iori. 
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o :SR. LEITE E OITICICA- Vê V. Ex . que a questão de aresto 
não val e .nada. 

O SR. Q . BocAYUVA - O aresto a que me referi nã'O foi est<l. 
o SR. LErm E OITICICA - _•F .oi o de 10 de Abril. Eis ahi comu 

eu digo que 0 honrado S enador fez confusão. 
Em 10 d <l Abril o <Gov.erno procedeu tão inspirado que a re-

volta foi s uff.ocada em 48 horas. 
O SR. Q . BocAYUVA - Bem inspirado na opinião de V. Ex. 

:Cesejava ouvir a opinião do ncbre Senador pela Parahyba. 
'Ü Su . LEITE E OrrrcwA - Perdão; esse argumento não é g-e-

n ~.r.oso; prova unicamente que V. Ex. recua as suas baterias, ::-, 
niilo tend-o a;rgurnento a .oppcr á evidencia da pressão em que o 
colloca a sua opi>Jilão, V. Ex. soccorre-se de uma. ·allusiilo pessoal 
a 0 nosso collega que foi victima d-o 10 d e Abril . ~'O 10 de Abril J 

Gov arno teve -os fi o.s da c;onspiração nas mãos, cah·iu sobre os 
conspirad-ore-s, prendeu-c.s e deportou-os em 48 horas. O Congresso 
approvou -esse acto; mas ·que ha. de n-ovo nistJ ? Approv-ou, mas 
co•ncedend0 no mesmo acto a amnistia completa, a o honrado Se. 
nadar sabe perfeitamente o que significai'am a a.pprovação e a 
anmistia naquella occasião; não ha n eces:sidade da -d iscutir isto. 
Mas nessa occasião -o Gover.no não -decretou o estado de sitio se-
não posteri-ormente a essas prisões, e estas foram feitas em vir-
tude de lei que permitte prender em flag!·ante d <llicto a.os que 
estão commettend0 c rim e de conspir ação. 

O SR. Q. BocAYuvA - Quaes foram cs processos nessa occa .. 
sião? 

O SR. LEITE E OITICICA - O process:J to i pegar •nos conspi-
radores e desterrai-os, mas sem decr etar o estado d <l sitio. Ma'l 
o aresto que .apprcvou este acto não significa qu e a.s immunida-
d-es parlamen tares h aviam ficado suspansas no estad-o de sitio, 
porque os Deputadcs e Senadores nã0 foram presos no dia em 
que se decretou c· astado de siti-o; foram presos anteriormente. Foi 
UP1 dos argumentos de que elles se serviram para accusar impro-
cedentemente, sem razãa, o Pre.sidente da R epublica. Seguiu-se a 
11pprovação e a amnistia immediatanw!lte, que mandou pôr este 
negocio em perpetuo esquecim ento. 

N-em póde servir de aresto, · porque esse acontecimento foi 
riscado da historia constituciona-l do paiz p_ela amnistia. Eu res-
pei to o decnto do poder soberano que o mandou esq uecer e não o 
d.iscuto. 
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Sr. Presidente, tenho fatiga.do demasiadamente a attenção do 
Senado (nãO a.ppiadus), -e -devo conclui•r. 

ü honrrudo· senador pelo Estado de S. Paulo invocou hontem 
a. luta qu a se trava na ·Europa contra o principio da autorid.a.de ; 
devo ·declarar a S. Ex. que as suas considerações, feitas em um 
a.noubo de eloquenci-a, sobre a perturbação •da .ordem naqueHe con-
Unente constituem um argumento a mais para. o assumpto que nos 
preoccupa: no estad-O aotual do -nosso pa.iz nós não precisam-os do 
estado de sítio. 

Na Europa inteira dá-se uma p e<rturba.çã.o profunda em todos 
os el-ementos da sociedade e manifestada por crimes do IDa.ior hor-
ror, desd·e .o assassinato pela dynamite do .Czar Alexandre l·l da 
Russia, até ao a.ssassi•nato, pelo punhal, do Presidente da Republica 
Franceza, ·o primeiro chefe d·emocra.tico ·do mundo. 

Uma .porção de homens que não teem patria, nem bandeira, 
nem •partido, que não deixa-m .em parte algu-ma vestígi-os das suas 
delibera.çõe.s e que teem por unico fim destruir a sociedade em 
tadas as suas bases, agem nas sombras pelo assassinato; a Eu. 
ropa inteira vê-se ameaçada de um constante perig-o. 

Não ha chefe de governo que se julgue garantid-o; não ha 
Pod-er Legislativo de nação alguma que possa reconhecer~se· se-
guro nas suas deliberações; não ha ind.ivi·duo algum e.mfim que 
possa gar.antir que não será atting1do .amanhã pela explosão de 
uma bomba de dynamite, ou .pel-o pun·hal -do sicario. 

•De modo que é uma am·aaça séri-a, constante, ·imminente, a todo 
momento para t-odo·s os goV'ern·os, para tod-os os cidadãos do conti-
nente europeu . Mas consulte-se a 11-istoria desses paizes ·e ver-s·e-ha 
que em mnhum delles o gov·eruo precisou decretar -o estado de sitio 
para prender os anarchi·stas. A razão principal disto é que o 
estado de sitio pesa sobre a naçã0 intei-ra, uni·camentz para punir 
alguns individuas; e sob o pratexto d·e punir criminosos, o ·estado 
de sitio estende-se aos innocentes . serve para exercer vinganças, 
para dar desabafo a od.i-os. Os povos da Europa ent-endem que vale 
mais estar ameaçada uma ou outra vida, do que ficar suspensa a 
liberda-de de uma nação inteira; lá entende-lse que vale menos a 
vida d·e um homem, ainda que s·eja o chefe da nação, do que a 
li:berdade de tod-os os cidadãos, que pod-em ser .attingidos injus-
tamente pela de•cretação -d-o estado d-e sitio, pr.ivados todos das 
ga.rantias constitucionaes, concentrada grande somma de pod·er nas· 
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mãos de um homem, o que só se admitte quando a patria corre im-
min-ente perigo. Custa-se a res·olver a decr·etação do estado de sitio; 
porque ella traz perturbaçã:o compl-eta na vida s-ocial, significando 
o siti-o, só pela sua declaração, que ess·e p.aiz é victima -de violenta 
perturbação intestina. 

Por isso temos visto na Europa inteira, perante aco·ntecim~·ntos· 

como os dos u-ltimes tempos, não se decretar o sitio, mesmo quando 
os governos estão ameaçados pela dynamite. Não compreh :o;ndo, pois, 
como o Poder Legisla;tivo -do Brazil ha de ir attestar ás naçqes. 
da Europa que a Capital Fe~eral está em p eiore.s condições do que, 
qualquer Esta,do europeu. 

Fazendo um a,ppello ao S :nado, pc-direi aos ho·nrados se-nado-
res que, ·em legar de ·estarmos a P·2•rd:er tempo em Luctas ~sterei::; 

éia palavra, a disc.utir um ·estad-o de s iti-o que o P•od 2r Execytivo_ 
não pediu, ·de que talv€z não tenha cogitado, nos voltemos para o 
President-e da Republica, pa,r.a esse ·chefe glorioso da Nação Brazi-
1-eira, para o consolida-dor -da Republica, ao qual nenhum d-e nós 
regateia gratidão pelo triumpho assombroso que acaba de conse-
guir, e lhe aco·nselh:emos que promova a resta da paz; que faça 
voltar n paiz ás circumstancias .normaes, restituindo todas -as liber-. 
da;des a -es·te povo, porque o s'eu governo é forte, -não precisa de 
medidas -excepc-ionaes; ·está no coração dos brazileir·os, está no 
coração da Republica, que não pôde -deixár de garantirJJhe a vida 
de governo dur-ante o pouco t empo que lhe falta para o exercício 
das suas funcções constituci-onaes. 

E nesse dia, quando a festa -da paz estiver se1n-do !!residida pelo 
h-onrad-o Presi-dente da Republica, parti.rá -de tod·os os · corações 
):Jrazileir-os, com -o mai-or enthusiasmo, o grito d·e - Viva ·a Repu-
blica; perante a bandeira da paz d:esfraldada ás auras do -Brazil, 
juntar-se-ha .a ess·e nome sagra;do para os braziJ.eiTos, outro n'Om-e 
que •significará a gratidão na.cional do povo .inteiro p3ira vicboriar 
o h-omem que f.o:i o consolidador da Republica -dos Estadas Unidos 
do Braz H; -este n-ome é o do mar-e·ch:al F-loriano P eix-oto! (M1tito 
bem. O cn,at:ao1· é C1tmprfi:rnentíado pelos sena.dores presentes.) 

O SR. ·OoEiLHo RomuGUÉS desiste da palàvra para votar--se. 

Q SR. F1RkNCTSOO MACHAJDO -=-- Não sendo acceito o conv.ite 
do honra;do senador pelo Piauliy J!!l-rá que votemos, uso da palavra 
po.r achar-me n~t si tuação de .necessidad-e absoluta de dar -explica-
ções ao Senado. 

21 
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Sa:be V . . Ex., .Sr. Presidente, ser &u. um daque1les que em lll92, 
abraçruram .opinião contra:ria á que sustenta o parecer dl) que sou 
um .d.os s.ignatM'i'Os. 

E é por is·so que, sem reproduzir os innu.m-eros argumentos ad-
duzidos pm e contr·a, sou f-oJ·çrud-o, por -descarg.o de -consciencia, a 
destacar de -ent·re eUes .os que .i.mp·et'a:ra,m -em meu -espírito para me 
demover ·da primeira opinião. 

Gom-o •aqueUes que combatem o par-ecer, já o-pinei p-or que o 
art. 80 da Constituição pr-escreve a suspensão de todas a,s garan-
tias constitucionaes, e assim pensei t'Omando-o i·so.J.adamente. 

Desde, poã"ém, que cotejei as disp-osições parallelas em que a 
Constituição .trata do estado d·e sitio, cheguei á convicção do con-
trar-io, -da;ndo como errada a primeira opin.ião. E assim é, como va-
mos já ver. 

ISeà, Sr. Pres-i-dente, que para fazer valer uma opinião, fallando 
ou escr-ev-endo, dous l'equisitos são neces•sari-os .para firmar auto-
ridad-e: sGiencia e pTobidade>· aquella, para saber-s·e o que se diz, e 
esta, para não -dizer-se s inão o que s·e ·sabe. 

<DeUes só tenho em sua inteireza o segund-o, e me basta para a 
applicação que -delle pretendo faz-er. 

Por emquanto, v-ou ex.pender o pr-ocesso que s·egui na deducçãú 
da minha .opinião sobre o .a:ssumpto em ques-tão. 

•Sr. P·res·id·eJ;lte, a Constituição trat>a do estado de s.itio nos 
arts. 80, 48, n. 15 e 34 n. 21. Neste firma ella entre as attribuições 
do .C-ongresso a .de .declarar -o ·es-tado de sitio, approval--o qua:ndo 
declarado. _pel-o Executivo, na ausencia do Cong.ress.o, e a de sus-
pendel-D·. 

Ora, iSr. Presidente, ·comp.r•ehende-se que desde que o Congres-
·SO tem attribuição ·para suspender o estado de sitio declarado pelo 
Executivo, nunca usará della sem 'aittrito oü tal ou qual contra-
r-iedade. 

E para isto, é ·evidente que se faz preciso se ache elle no uso 
pleno de ·suas prerogativas; que elle' gose de todas as gárantias com-
que a Constituição o •instituiu e o leg,isl<ad•or consti-tuinte o con-
cebeu. 

E' n-essa occasiâJo, mais do que nunca, que terá elle necessi-
dade de fazer sentir as suas immunid<aJdes, as condições ess·encia,es 
e inherentes á sua natureza, uÍlicas que lhe dão o pr-edicamento de 
poder· e a força de que o revestiu a Constituição. 
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E' ·o caso d e, a r espeito, repetir-se: - sint ut sunt, aut non sint. 
Ou st:m.pre como .são, ou deixem de existir. 
Outro argument•o. Não é só directame;nte que se ae:uonstra, 

d·amoll!stra-s·e ·tambem por absurd.o. 
Si é verdade que o ·estado de sitio suspz·hde todas as garantias 

coll'stitudonaes, evidentem c.nte não ficará d'é p é uma só das enu: 
meraclas •OU declaradas :no art. 72 da Constituição. 

E , s~ndo .assi-m, elle se tornará, em vez de med·ida de o.rdem, 
.imposta pela n E•cessidad·e de manter ·OU restabelecer a paz, um ver-
dadeiro i.nstrUJmento d·e mo·r.te p•ara a sociedade, cuja vida irá 
estanca~ na p.ro·pria fonte . 

. Isto se verifica desde que se nota que, entr e as ga'rantia,s 'd.o 
arti.g.o citad.o, encontram-se as que· se ·r eferem ás liberdad 3s. _Pro-
fiss•i.onaes, . em cujo ·exerci cio p-rincipalmente se · empregí:Í,m ~a · vida 
e as energias d;a Nação . 

Pois bem, susp·endei o exercício ds·ssas liberdades, 1iber·dad·es de 
profissão, -mo.ral, intellectual e industrial e de ·outras, e d·iz·2i ó que· 
será .d.a s~ci·edade ; dizei si não ficará paralysada no pont.Q em que 
fortomada pelp estado de sitto? 

Mas isto é absurdo; portanto, devemos oonclui·r com a .lógica 
que .a .opinião co·nt:l'a.ria .é que é .a verdade.ira: nem todas as l?a-
ranti·ás .. ~onstituci.onª'í)s - sl).sp.endeii! o estado éle sitio.-

Eis,. Sr. Presidente, como. p ens.o .hoje e .Q por que, 
IM·entiria á propria conscte·ncia, alienando de -mim a .probida;de, 

si assim me não ·externasse. 

Porque, S.r. P.resid·ente, não é fugindo ás iustigações d·a · co•n.-
sciencta •e aos dictames da r.azão, falseando as proprias convicções 
qu e hei d·e s·er pro·bo. 

-Exquisit:a e sui generis me p.areceu a idéa d·e probidad'e -que 
hontE?m foi aqui expendida . 

. Manter hoj e, contra a propri·à convoicção, a op1mao d.é hon.tem 
será coher.ençi•a, embora ·r-eprova.da, ma;s n urica probida de. 

P.r.obidad·e assim entendida só póde·: servir para justificar o 
pernicioso p.rinci·pi'o de que - a palavra foi dada .a.Q homem p.<Ura 
e.ncobrir ·e .não para eXJp·ressar o pensame'D.to, e ·ainda ·a . maxima. -: 
que já um r ei a;doptou para o seu uso, e d·iz qu·e - não sabe ·go~ · 
verna.r que.m ·não sabe dissimular. 

A coherencia· no erro, quando ci:J!n.sci.ente, é um· -desacerto : fatal -
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ao progresso do espírito humano e só pôde servir para justificar 
tola vaidade e presumpção condemnavel de infal!ibi!Jdade. 

Dito isto, passare/i a responder a um argumento que foi formu-
lado co.ntra o paJreoer da maioria da commissão, e se refere ao facto 
de não ter eUa, entre as @aranUas que declarou suspensas pelo es-
tado de sitio, ·enumerado a que r·es•peita ao habeas·corptts. 

Sr. Presidente, o r eparo é sem cab.i.mento; a maioria da com-
missão, assim procedendo, procedeu de accôrdo com os princípios 
·que acabei de estabelecer e de accôrdo com o precei-to constitu-
cional. 

Dos paJragraphos do art. 80 verifica-se que o estado -de sitio não 
ê declarado sinão com as restricções nel1es mencionadas; ahi tra(;a-
se uma ,.;;p.n•,: •:a i ac~ão do Fx·ecuÜY•). 

E tl·r..:tl0 4'1 C b.:t Esse i;1:.ite, ha ::>os~ : biltdade d·e abho que con-
sistirá na transposição da peripheria do ch,culo d.e acção legitima .. 

Ora, l• n:ml:Jio -c·outra c ·abus.o ~lo poder, no que respeita ils 
pessoas, não é outro si uüo u -do · ha.beas-corptl8. 

Portanto, era ju~to que, Entr-e as garantias nilo su:>pt'usa;;, ! i· 
casse a do habeas-cot·pus de par com a esphe.ra de acgão t!açada 
pelo decreto d.o estado de sitio. 

O en.@ano .dos ·que ·P~nsam o contrario ·está em suppor que o 
habeas-corpus, autorisa a .inquirição sobre a criminalidade do pa-
ci·ente; quand.o não é ·exacto. E.Ue inquire da •legalidade ou illega-
lidad·e· da p.risão ou -detenção; tem tudo que ver com o act.o da 
autoridad·e que lhe -deu causa e nada com o acto do paciente que o 
impetra. E isto ta;nto assim ê que, não übstaJnte oonoed·er-se a o.r-
dem impetrada (o h robeC!Is-corpU<S), o processo i.nstaurado contra 
o impetrante contínúa ll'os seus tramites. 

Nada mais claro nem mais cabal, para levar-!Jlos a essas con-
vicções, d.o que o .proprio § 22 d-o art. 72, que ass·im se expressa : 

"Dar-se-ha o habeas-corpus .sêmpre que o individuo soffrer ou 
se achar erp. imminente p erigo de soffrer v•iolencias ou ooacção por 
ill egalidade ou abuso d e poder." 

Notem-'se bem as palavras: Il'Or illegalidade ou abuso de 
poder - ; ahi a razão que justifica o parecer da mai-oria da com~ 
missão. 

Sr. PTesid.enfe, desejava que o par·ecer fosse ·especialmente en-
carado pelo lado ·da sua constitucionalidade ou inconstitucionali-
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dade, pois que foi sob este ponto de vista que a commissão estudem 
a proposição da Camar.a dos Srs. Depu tados para lavral-o. 

· Parece isso de j.ustiça, d·esd,e que a commissã:o a que fo i su-
jBii.ta aquen.a propo-sição tmn ·por especialidade e laborar o seu 
trabalho sempre á vista da Constituição . 

. E' assim que para as ·d-emais especialidades o Senado acha-se 
dividido ·em diversas .outras commissões. 

São causas bem distinctas - direito e convenienoias. l3J destas, 
para aquj].atal~as, é o Senado mais competente do que as commis-
sões ou suas mai-orias. 

E' preciso que accentuemos bem isto, para lançar da sobre a 
maioria da commissão ·O odi·oso que póde prov-ir da apreciação da-
quelles que encaram a m edi·da pelo lado das conveni.encias, sup-
pondo~se inspirad-os em mais acrysolad·o patriotismo. 

Dev·e.mos, Sr . P r esid•ente, r ·epellir esse odioso, porque é pre-
ciso não s·er brazüeiro para não sentir ainda hoje as áscuas da in-
dignação e da colera pr-oduzidas pela nefanda ·e trucul-enta re. 
volta de 6 d·e setembro. 

Não sou muito lido nos livros sagrados, mas de passagem 
colhi em um delles -o seguinte conceito : Para oo.rações puros, tudo 
é puro. (Mt~ito bern; rnuito bern.) 

ü S'R. LIDOiPO:UDO DE BULHõiDS - Sr. Presiden.te, releve-me 
o Senado si abuso ue sua benevolenci:a. vindo á tribuna pela 3" 
vez sustentar -o pareoer da Commissão de Constituição, Poderes e 
Diplomacia sobre a proposição da .Camara, ora em debate. 

Sei, Sr. Presidente, quanto é difficil tolerar-se um orauor que 
não tem imaginação (não apowdos), que não p,óde colorir as suas 
phrases, os seus .argumentos (não apoiados), e que .mui tas v ;;zes 
luctamdo ·Com difficuldad·es na tr'•ibun:1, que é sempre par·a elle 
um posto de .sacr ificios, não póde produzir uma -oração que pGnha 
em rel evo a magnítud ~ de um assumpto, os Decursos de uma boa 
causa. 

Peço ao Sen:auo que me releve, pois, a insistencia. 
A discussão já v-ae longa. t em sido brilhante; os oradore·s 

que me pTcced·eram lançaram muito a luz sobre· a materia; esgo-
taram-a, encarando-a sob todos os pontos d'e v-ista; e eu não tenho 
r eceio de que. o juizo do .S enado, j.ã. fo rmado provavelmente em r ela-
ção a esta questão que ·exige solução ·prompta, sej-a desfavor.avel a 
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uma d:outri·na ·constituciona:l, que precisa vingar, e ha de vingar, 
porque é a v·erdadeira. 

Mas; S.r. Pr·esidente, como r·elator da Commissão de Gonsti· 
tuição ·e Podel'es, p.r·eci·so ai·nda de alguns momentos de atte•nção, 
preciso justificar o parecer em um ponto, que foi •Objecto de ob-
servações j}or parte do nobre senador p ~lo Rio Gra·nde d'O tSul. 

Refi.r.o-me á fórma, á reda,cção, que a Commissão de Consti-
tuição deu ao •Seu pro.jecto; .refiro-me á enumeração das garantias 
que ficam suspensas no·s tres Estad•os do Sul, declarados em es-
tado de .sitio. 

•Ouso chamaor a attenção d.o Senado para essa· e numeração, para 
essa fórm.a do projecto, porque a questão não é de pura fôrma, é 
de fundü, é de maximo .alcance, no esta,do actual da n'Ossa legisla- · 
ção, dea:nte da lacunã ·de que ·ella se r esente, isto é, da :falta d·e uma 
l·ei regulamBnta.r do estad·o de siti.o. 

A propo.sição da Gamai'a diz: "São declarad·os em estado de 
sitio a Capital Fed.eral, a comarca de Nitheroy, os Estados d·e São 
P.aulo, Santa •Catharina. S. P.eà.To do Ri.o Gra.nde do Sul e Paran'á." 

Mas, _pergunto, o que esta·s palavras querem di71er? que é o si-
tio? que somma de gar·antias arrebata el•le ao cidadão nesses pon-
tos? que poderes extra:ordinaúos dá n.o.s mesmos pontos ao govE>:rno 
da União? que r estricçõe.s impõe ás auto~·idad·es loca:es e ás pro-
prias autoridades federaes que ahi resid•em? 

A resposta a estas perguntas, Sr. P.resid·ente, está no art. 80 da 
Constituição Federal, mas ·em theses que não são vagas e ambíguas, 
mas que uma J.ei r egulamentar d·evia já ter ·desenv.olvido e p~·ecisad.o 
pa•ra tornal-as praticas •e eV1ita1' as interpretações forçadas, d·e 
occasiãÓ, tão fataes á Constit~ição quanto ás <liberdades publicas. 

O '~SR: CoELHO RODRIGUES - Apoiado. 
0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - Essa lei ordinaria ainda não 

existe. O 'Projecto do Senad.o sobre este a:ssu.mpto não logrou o 
a.poio da Gamara; os dous projectos da Camara, no m esmo sentido. 
lá baqueiaram ·e assim cessaram as tentat<ivas de regular-se o es ta-
d.o de s iUo. 

As theses d.o art. 80 da Gon·stituição são claras, nâó obstante 
sobre ·ell<as se tem ·e.rguido theorias mais e·xagerada.s .e insustenta-
veis. · dentro -e .fóra do Congresso. 

O perigo d·essas interpr·etações que desacatam as r e-gras da 
hermeneutic(l., - fer en1 a lettra e o ·espirito da le•i ·e o nosso dir·zito 
histo-rico,- ,oé· manifes·to. 



329 

.O Ben·ado já conhece essas interpret'ações; a larga discussão 
que tem havido já r·evelou o ·al-çapão, já es-cancarou o abysmo que 
estas palavl'as "Estado de sitio" · p·ocN;m -encobrir na carta de 24 de 
fevereir-o. 

O estad-o de sitio, ensinam: '·é o interregno constitucional, é 
a situação -em que se dá a pa,lavra á •espada, e quando falia a 
espada tudo· em.mudsce, só a espada tem o direito de ser obede-
cida." 

O ·sitio é, pois, isto e -o Senado tev-e occasião de sabel-o. 
Assim concebi-do e ex·post-o, -o sitio é um instrumento d·e que 

o goveTno póde rançar .mão a seu talante, não prura -esmagar uma 
grand·e commoção intestina, que ponha em perigo a Republica, mas 
a simples ameaça de conspiração: é preventivo.-

Appliquemos ·essa theoria aos factos. · 
O nobre sen<ador pelo Ri-o Grande do Sul disse que a questão 

tem um lado pratico ·e um lado theor-ico. 
O lado theorico já foi -debatido, examinemos agora o lado pra-

ti co . 
E' declarado o estado -de sitio, por exemplo, no Estado de São 

Paulo. 

Segundo a theo-ria que -ouvimos, cessa alli immedi-a tamente o 
reimt.do' da Coootituição e das leis federaes, e por conseguinte da 
Constituição e das leis ·estadoaes . 

Não ha mais presi·dente de Elstado, não ha mais chefe de poli-
cia, não ha mais -dir-ector do Thesouro. ( Ri.so.) Não ha juiz-es e 
nem tribun-aes ord-imarios, não ha autoridade algu.m.a administr-a-
tiva, ju<liciaria ou p-olicial e n·em inspector de quarteirão. 

S. Paulo converte-se, a um aceno do Presidente da ReiJ'Il.·blica, 
por um simples decreto d-o gover-no da Uniãe, ·em presídio milftar 
ou feitoria, sujeito ao .com-mandante do di·s-tricto .militar e aos auxi-
liar-es que o govccr:n.o ·lhe der , com as attribuições que aprou_ver ao 
dictador ·lhes conceder ou assignalar. 

!Si interregno q_uer diz;er cessação da Constituição e das -leis, o 
Presid·e:rite da Republica nesse período, que pód·e prol.onga,r-oo ~ 

sua vonta-de, não tem responsabilid-ad-e alguma ·e não respond-erá 
tambem por a.quillo que fiz·er-em o command·ante d·o disti:icto ··é os 
seus auxiUa:res no malsinado Estado ·declarado em sitio. 

Ora, Sr. Presi-d-ente, ·esta theoria subversiva, revolucionaria, que 
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sob a capa de sHi o, não é rnais do que · ·O abs·o·lutismo desbragado, 
.feroz, só toleravel na. Costa d'A,frica ... 

0 SR. ,COELHO RODRIGUES _:_ Apoiado. 
0 SR. !LEOPOLDO DE BULHÕES - ... apr-es enta-Se·nOs como um 

_instrumento ·constituci-onal de governo -dem.ocratico, pod·endo ser 
em.pregado antes d·e uma commoção para prev 2.n.il-a, durante a com-
moção para r ·eP,rimi•l•a e .depo,is da commoção para punk os seus 
f.autores ·e a:i·n.da .de·p·ois para extirpar as raizes revolucionarias, o·s 
termentos de oonspil'ação que porv.entura te-ntem levedar. 

O sitio assim entendido ·não é um remedio, é um mal; não 
é •um .i:n:strum·ento de gov·el'n.o, é uma a.rma de opp.ressão e tyrannia; 
não é um meio d·e r ·estabelecimento da ordem ·publica, é uma provo-
cação .á nevolta, uma àfr:ronta a;os ·brios da nação, o desconhecimenbo 
de •nossos foros de paiz civiHsado ·e livre. 

Outr.o.s affirmllim, acoeitando esta doutrina ·em seus pont·os car-
doaes : o esta.do de sitio é a lei ffilaroi3Jl. Confundem uma cousa com 
outra e fazem algumas' restricçõ•es que, .Sr. Pres'idente, não posso 
bem apreciar, porque não oom]}l"ehcndo dictadura. consti tucional 
nem procla:maçã.o d e lei marcial por occasião de luctrus intestinas. 

Açcrescenvam os sustentadores d·estas .d·outrinas que ellas se 
estribam ·nas J.eg.islações e jurisprudencia de outras nações, citando 
com especialidade a França, a .A,merica, a Republica .A!.rgentina. 

Sr. PJJesi.d·ente, póde ser que taes doutri-nas encontrem algum 
ap.o·i•o nO's a.bus.os, nos exoessos praticados em épocas de ür i.s-e; rna.s 
nu.nca ,nas leis, ll'unca na jurLsprudencia das nações alludidas. E' 
facil pr.oval-·o .. 

Que 'V'llilor terão, po.is, essas cre-ações juri.dico-con.stituci.onaes 
que se assentam em fa'Ctos iso13Jdos, abusivos, proflig·ados hontem 
como hoje? 

C'i·tam a França, que é apontada como a patria do estado de 
sitio, razã.o ]}Or. que talvez diga Lav·eley·e que é a prutria do despo-

. tismo, onde o liberdade nunca •conseguia medrar. 

' L ã surgio a instituição pela ])rilll1eira vez na lei .d•e 10 de Julho 
cl)e 1791. 

Nessa . ocoa•sião dava-se o .nome d•e !OJstado d·e sitio a:o estado 
de guerra, o ·sitio com appliloação ·ãs lu.tas <intestinas não era co-
nhecido. 
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A lei d'e 1791 mandava 1 eunir o poder civil ao militar nas p_ra-
ças de guerra ,e postos' militar,es, i-n-vestidos -ou assaltados po.r 
forças inimigas. 

Cogitava, polis, essa lei de guerra exter.na, d-e -de:tie21a dE~ p.raças 
e postos militares aggredidos '!)el<o ;intmig-o, e -o -estado de si;tio 
então declarado não .podia ir além '<ias ditas praças e postos effe- . 
ctivamente atacados. 

O sitLo então 'confundia-s-e com o estado ,de guerra ou só po-
dia sei' -de-clarado em caso d,e invasão extrangeira. 

Mais tar,d<e, po1'ém, Ensai-ou-se o empre'go do sitio 'Para a re-
pressão de commoções intJestinas, mas. com •autorisação do Poder 
Legis·l<at1vo . 

.O Pod-er Exe cuti<vo ficou autorizado a declarar em estado d·e 
s ibi-o qualquer ponto do paiz invaJdd-do p-or :tiorças -extrangeiras ou 
rebeldes, mas no segun-do cas-o era indispensav.el a intervenção 
do Poder Legislativo. 

Eis -oomo o siüo p·assou ,da guerra -externa para '3Js agitações 
interi-or-es. 

Napoleão, .que V. Ex. sabe o .que <er·a e o ·que foi, entendeu que 
o estado de sitio podia s-er declarado por um simples decreto im-
:perial, sem mais formalidad,es, e ·esta:beleceu .que nas praças de 
guerra -os tribu.naes militares substituiriam os tribunaes o-rdina-
rios, 'durante o re-glim-en de ex,cepção. 

Esta doutri!lla -d·o ,decreto nap-oleonico de 24 de Outu•br-o de 
1811 foi combatida e modificada: as -boas 'ca:usas n unca d·eix:am de 
ter de.fens-ores em to.dos -os tempos, mesmo nos mais perigosos. 

Ficou ·então assentado que -o aoto do gov-erno, que declarasse 
o -siti-o por causa de perturbações intestinas, fosse submet<ti-d-o aJO 
Poder •Legislativ-o, sem demora, afim -de ser convoerUdo em .J-ei ou 
SUS1PeiJ1SO. 

A l'eacçã,o contra o decreto napoJeonico não par.ou ·&hi, conti-
nuou e fez maiores conquistas. 

Os tribuna!'s civis começaram a disputár aos militares as at-
tribuiçõe.s que e-stes lhes usur:par!lJm e -em 18·32 a Côrte d·e Cassa-
ção d·ecidiu que o ·d·ecreto d-e 24 de Outubr-o de 1811 'estava revo-
gado pela coristituiçã,o de 1830 e que os criminosos po!iticos civis 
não podiam ser submettidos a conselho de guerra ou aos rtri'bunaE"s 
inHita.res. 

Vem finalmente a l<ei de 9 ·de Ag-osto de 1849, 1lei .que tem sido 
mal interpretada entr-e ;nós, ·e -que salYi,os jurisconsultos entendem 
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dever naciooalisar ~m nosso paiz, embora ferindo de frente a Cons-
tHuiçãJo, contrari·and-o a. or.g·anisação judidaoria federal, a nossa 
jurisprudencia. -e os nossos costumes. 

-Baseada no art. 106 da constituição <f'Tan.ceza ,d:e . 1848, a. lei 
de 9 de Agosto regulou o estado de sitto, a.ttribuindo o conheci-
mento, pr.ocesso ·e julgamento dos crimes politicos aos tribunaes 
militares, e esta:belecend.o que, -deolarado o siti-o, ·e•m um determi-
nado .ponto, as fu.ncções policiaes -das auto-ridades civLs pa,ssariam 
al1i para .a autori-dade militar. 

Dalnd·o-nos . Hg.eira noticia de,sta -lei, .diz Gustav•o Isamb·er>t, 
no DilctionnCl(i?·e àe la puzitiqup, de Maurice BJ.ock : 

"Aussitõt 1'-etat de siêge dêc1aré , les pouv·oirs -d•ont l'autoc 
rité civi·le était revétue pour 1J.e mainüen de l'or.dre et ·de la po-
llke passent tout entiers á l'autorité milita~re. L'aUitoritê civile 
continue nêa·nrrnoins á .exoeroer ceux ·de ces pouvüirs d·ont l'autorit'é 
m'ililtai-:re ne l'a pas d essaislie. 

"L es tribunaux militaires peuverut être saisis d-es crim-es et 
dlêl!i>ts •contre l'a sii:roetê ·de l'·Etat, contre la constitulition, oontre 
I'.ordre et la paix pu-b'l:ics, quelle que soit la qualiJt.é d•es auteurs 
princip.aux et des cump1ices." 

Depois da l-ei de 9 de Agostü -de 1849, o parlamento francez 
votüu a de 3 d!e Junho . de 1878, d-eclar.and•o em vigo.r m•uili-as das 
disposições .da·qtÍella lei, embora sobre o ·assumpto tenham guar-
dado sU.enC'i:O as leis constitucionaes de 1875. 

E' de ver-se, Sr. Presid·ent•e, que ·O estado de sitio ·em França 
não suspende os poderes poliJt.kos constituciona:es, não annulla as 
autortdad·es admliwistrati>vas ·e judkiari-as, 'transfere apenas para 
a a.l.ftoridade 'IIJÍ.l,itaor -as .funcções polii-cLaes de que a autoJ'i.dade 
civJI estava investida, e reconhece nos >triibunwes mil>i-tares a com-
petencia para o julgamento d e alguns crimes p'oliticos. Gomo, püis, 
dlizer-s ê e repetir..se que -a theoria que faz -do estad·o ·de sitiü um 
inte?Tegno constUucional, uma 4icta1àura, · se .apoia na legisl.açã,o 
e na judsprudencia francezas? 

Não -se funda tampouco na legi-slação ameri-cana, ·como pas-
samos a provar. 

No . ar.t. 1 o, secçã,o 9• n. 2 do constitu>ição ·americana J.emos: 
"O privilegi 0 d·e oob oos-corpus não se suspenderá s enã;o quando, 
em casos -de rebellião ou invasão, o requer€-r a s e'gur-ança publica." 

A suspensâJo -de hab-<Ja;s'-corpus, diz P.asc-hal, ·equivale á declara· 
rao de ssta.d.o de •sitio . A lei de 3 de Março de 1863, observa o 
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mesmo pubHcista, autori<sou o !Presidente da Hep'Ublica durante a 
guerra separlaüsta, a suspender o hab eaiS-corpus em todo o ter -
ritorio dos Estados~Unidos ou em parte delle e regulou "los pro-
cedimientos en ciertos casos". 

:Em vi·rtu.d-e desta lei, o presidente Lincoln, a 15 de Setembro 
d·o m eSimo anno susp•en.deu o hab ea&- cO?'P1ts ·em to·da a RepulbJ,ica, 
nos ca,sos em que "por la autori.dad de! prestdiente d•e los· Estados-
Uni·dos, los officiales ó empleados militar-es, navales y ci·v!iJ.es d•e 
los Estados-U:nidos, ó curulquiera de e llos, tengan personas bajo 
su mando ó custodia, ya se.a ·CO'IIl·O prisioneros de guerra, espias, 
fautores, ayudad·ores ó complioes de! •enemigo, ú offidi.a,Jes, solda-
dos, ó marineros, enrolados, destinados, engachados, ó revistados, 
ó a listados en laB fuerzas de mar y tierra .de los ·Estados-Un-idos 
ó peTtenecientes á las mismas, ó como desertores ·de •ellas, ó de 
otro modo sujetas á la ley militar , ó á ·las :reg'J,as y arUcil·los de 
guerra (á la O!r·denanza), ó á las .r egla<S ó reglamootos prescritos 
para el servlici.o militar ó naval por autoridad ·d·el pr·esidi·ente de 
los ·EJstados-Unid-o•s, ó por re<si•stir una ü:rden (leva), ó po:r ·cual-
quiera otra offensa contra el s•ervicio 'l:nhlitar ó nav·al." (1) 

Sob o i:mperio da lei de 3 de Março e do decr.eto: de 15 d-e Se-
tembro de 1863, funccionou o con'gresso, Jfunccionaram as ass~m
bléas es.tadoaes, funC<Cionaram as autoridades administrativas, os 
juizes •e tribunaes locaes •e federaes e não raro surg>kam con-
flictos entre e.'!tes tri'bunaes e o presi·dente da Republica ou seus 
®gentes. Perderá o tempo. pois, quem se dér · á ingloria tarefa de 
procurar na historia americana argumentos para sust-entar que o· 
estado .de sllitio é interregno constituciona1. 

Ouvi comparar-se a ·situação do Br.àsil de fins de 1•893 a prin-
cipias ·de 1894 á ·situação da America do Norte de 1861 a 1864. 
Não obs·cur.eço as diffi.culdades com que lucbámos para anni.quHar 
a revolta. O movimento ·dispmiha do poderosos •elem ~·ntos, era 
audaz, confiante no seu successo e ameaçava propagar-se com r.a-
pidez. Uma parte da -esquadra revoltada, ameaçando todo o ·litto-
ral, ma.! guarnecido; um. exercito inv·asor no Sul apod•erando-se de 
dous ·Es.tad·os. Não ha ·duvLda alguma que medidas de excepção 
f.ol,am neces•sarias pa:ra <Suflfocal-o . Mas lendo os documento·s ~ffi~ 
daes, as :mensagens do Vice-Presl:dente da R <::publica ·qu e annun-

(1) Cons<titucion .de J.os Estados-Uni·dos, J. G. P.aschal, pag. 
187, Üaducção de Clodomiro Qubrog-a. 
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ciam a terminação -da revolta e affirmam qu·e para d ebellal-a não 
teve o governo necfssi dade d•e sair •das leis financeiras do paiz, 
d·e exceder os recursos do Thesouro, vejo .que nenhuma compara-
ção pó.de--se estabelecer entre essa .Jucta de seis mezes com a tre-
menda guerra separatista da America que se .estendeu de 1861 a 
1864. 

O mund·o inteiro, póde-se dizer, se •commoveu deante daquelle 
emba;te de massaJs humanas, que fez maii•s de um mi.lhão de victi-
mas, e consumi.u em a:lguns annos somma igual á ·divi.da do Bra-
sil, :mais de um <milhão de contos de r-éis. 

Não estavam ·alli em j-og;o, ·Sr. Presidente, ambições pessoaes, 
disputas d·e man.do, interesses •t!l:e •Or•dem J}oliti-ca, maJs p.rofundos 
interesses sociaes, :os mai.s caros laços ·de solidari·edade humana, a 
exi•stencia da n.adonalid•<~~de americ<lllla. 

Vós sabeis que -o ·que ateou o incen·dio entl"e o sul e o no.:"te 
foi a proclamação de Lincoln, deda:rando livres <OS ·quatro mi·Lhões 
de -escrav·os exi•stent·es nos Estados-Unid·os, ,foi •esta a: caus.a da 
revolta dos on:lie Estados suU'istas, revolta que tornou-se revoluçã-o 
e depois guerra enca;;-niça:da e de extermínio. 

Deante d·oota commoção, sem exemplo :no novo continente, é 
de ver-se qu•e sacri·fidos d e' toda a ordem fora~m impostos á nação, 
e ella os supportou •com resig·naçã;o ·e calma, porque .est:wa certa 
que eHes aproveita!"iam, como aPTOV·eitara:m a todos: - a abolição 
triumphou, a .Ji'bertação de quatro milhões de .negros ·realisou-se, 
o.s Estad.os n;·bddes :reor'gani·saram-se, a Uniã-o rfor.tifkou-se e os 
Estados entraram .em phase bl"i·lhante de paz e p;rosperidll!de. 

Le<ID'bram, Sr. Presidepte, os abusos de ·aut-orLd.ade •que s·e 
de.ra.m durante a lucta .e que as circumstandill!S tal;nez justi'fiquem, 
e estes abusos não partiram só d-o. gove'rn-o, mas tambem ·do P-o.der 
Legislativo infelizmente. Abusos são •e serão sempr·e abusos, mere-
ccnm, como rm ~recem ain·da hoje, sev·era criti-ca; ID:l!S já que que-
r€JIÍ1 imitar os americanos ruté nos seus erros, nos d•esvios de seu 
governo, não esqueçam de ·que ·em 1~70 o presidente Ulysses G::-ant, 
attendendo á carta que lhe dliri.gira Paschal, em que •este juriscon-
sulto d::mon.strava .a inconstitucionaJi.dll!d·e d.a lei ·que •cr.eou tri-
ounaE·s :militares para ·o julgamento dos rebeLdes, mandou pô:;: em 
liberdade a todas as pessoas presa;s em virtude de .sentença d•~ 

com:missões militares, :reparan·do assim as offensaJs á Constituição. 
Acabamos de -ve.r, Sr. Pr-esidente, que não só em F::::ança, como 

na Am;erka, não tem entrad-a a d-outrina <do sitio in~err<'~grvo cons· 
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titu.cional, expos>ta com tanta eJoquen·cia p·elo nobre senador pelo 
Rio .de Janefi.ro. 

Encontrará e!lla explicação ou fundamento n·a Republica Ar-
g·entina? Examinemos. 

O .art. 23 da constituição .argentina estatu.e: 
"En caso de cOtin.ocion interior ó de ataque exterior, que ponga 

en peligro ·el ejercicio de esta constitucion y de las autoridades 
cre.adas po.r -ella, se declarará -en ·estado de sitio la pr.ovi·ncia ó 
territorio •en donde -exista la perturhacion del ordem, quedando sus-
pensas ali las ga,rruntias constitucio:nales. Fero durante I6sta suspen-
cion no podTá el presMente d·e la Republica .condenar por si ni 
aplicar p·enas. &u p;oder se Umitará en tal caso respecto de Las 
personas, á arrc,starlas ó trasladarias de u.n puuto á otro de la 
Nacion, si eUas no pref·eriesen salir fuera del territori-o argentino. " 

No artigo seguinte fixa a mesma constituição a competencia 
do Congresso para decretar e sus·pend-er o si tio: 

"Art. 67. Corresponde al Co-ngr.eso: 
N. 26. Declarrur -en estad·o de si.Uo uno ó varios puntos de la 

Nacion ou caso d.o comoeion interior, y aprovar ó su&pender el 
estado d·e sitio d edarado, durante su .receso, por oel Poder Eje-
cutivo." 

E finalmente no art. 86 permitte a;o executivo a decl:uação do 
sitio, mas com restricções mui·to ex•pressas: 

" Ar·t. 85. El Pr·eSi·d&nte d 3 la Naci-on ti·en.e las sigui.entes atr'i-
tuciones: 

N. ·19. Dedara en estado d·e sitio uno ó varios puntos d·e la 
Nacion, en. caso de ataque exterio·r y por uno termino limitado, con 
acuerdQ del Senado. En caso de commQCÍ.On inte-rior, solo tiene 
esta facultad cuando ·el Oo.ngreso ·está en .r·eces·o, po·rque <:s tribucion 
que corr-esponde á ·este ·cuerpo. ·El · Prestd.ente la ejerce con l:as limi-
tacion-es prescritas ·en el -art:iculo .23." 

Cr·eio, Sr. Pr:esid-ente, que disposições tão claras, tão catego-
rtcas disp ensam commenta>r"ios -e a;nalyses. E' bast·ante a leitura 
simples e l.ig·eira para convenoemmo-n:os de que o codi.go politioo dos 
argenti-nos não d.á quartel ao ·estado de soitiQ ·que se P·rocura orear 
para uso e goso da IR!epublica brasileira ·e •que faz taboa rasa de 
todas as garanti·as ·constituciorurues, de to.d-os os poderes políticos, 
de todas as leis, instituições -e -oompetencias. 

{) si·tio n.a visinha Republica, quando d-ecr·eta,do pelo executi'_ 
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mitte a d·etenção ou o desterro, coi!JJ.o entre ·nós. 

O SR. Q. BocAYUVA- Mas lá ha dir eito d·e -intervenção nos Es-
tJados, que nós .nâJo temos. 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - V. Ex. cilama-me para um ponto 
importante {ia questão e que ai.nda não foi discutido; lli me honrar 
com a sua attenção, e tiver a bondad·e d•e chamar-me mais tarde 
para en.e, r esponderei ao seu aparte . 

. M.esmo na Prussia ·nós não podemos ·enco.ntr·ar o interr egno .co.n-
stibuci•onal com que se pretend·e · gJaJranti!r •as liberl"imas institui-
ções que nos •regem . O g·overno ·quando decl'eta .o stüo na Prus&ia 
é obriga;do a ·dar contas de seus actos ao parlamento. 

Agora, Sr. P.r.esidente, apelilar de fatigados pela p•er.egri.nação 
que fomos obrigados a .fazer pelo v.elho ·e nov-o continente, em busca 
de um specimen d·e sitio com que pudessemos co·mparar o Slitio di-
ctadura, o siti·o .interr.egnco constitucional, ·estudemos o nosso di-
reito hi:storko, a theori.a d·e sitio tal como foi consag!'aJda pel-o 
noss·o pacto fed.eral. 

Antes d·e tud-o, que se dev.e ·entender .por ga1·antias oonstitucio· 
7WBS r Serão toda~s as disp.osições da Constiotu•ição, inclusive as dos 
paragraphos do prorprio art. 80, que ·especificam as unica;s garantias 
que o ·estado de sitio susp·end·e? As·stm p.ensam os sustentrudores d-o 
interr·egno cons·tituoiona.l, mas dand·o á palavra - garantias - um 
senttdo a.mplo que ella não compcmtra, emp.rega:ndo n:a inter.pretação 
da J.ei um method<o curioso e •original. 

Garantias con1st-btuoionaes d·e que tr-ata o art. 8° são gara.ntias 
d·a libm·.dade individual, d·e dlirai·tos ind'iv.idu:aes tão sómente e 
a-quell>a locução já fôra empregada com este s•entido r estricto na 
nossa Constituição- de 1823, na constituição argentina, etc. 

Nesta ultima consütu~ção nós vemo·s logo no capitulo unico da 
pl'im.eira •parte, sob a epi-graphe - Decla1·ações, direi:tos e garantias 
~ .a enume1,açáJo dos (/;.ireito·s e · das gwantias do-s cicZaclão·s, a 
saber: 

"Los dudadauos de ca.da proviucia gosa.m de to-d·os los d·ere-
chos, DrivHeg.i-os ó ill.IID..ulnidades inh•erentes al titulo de ciud-adanos 
en las deÍil'às. 

· · "·T·od.os los habi.tantes de la Nrudi•on gosam de los siguientes 
d.erecho·s conforme á las leys que i'eg.lamim.ten su ejercido, á sa-
ber: de entrar, ·perman·ecer, tran.sHar· y &aliT dél . territorio argen-
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tin·o, de publicar sus ideas por la prensa sin censura pr·evia; de 
trabajar y exercer .toda a industrta licita, etc. 

"N:ingun h>abi·tante puede .s·er· p::mado sin juido pr·evio, etc., ni 
arrestado sino en virtud d·e orden escrita de a11tortdaid competente, 
etc." 

.Finalmei!lte, f.echoa o .capi•tulo a s eguint·e disposição: 
" Las deolaraciones, der .echos y gar.antias que enumera la Con-

stituci-on, non s·eran efrten·did.os como negadon d·e otros derechoos y 
garantias no enum·erados, etc." 

Quando a ! ~li .diz qiUe .o est2Jdo de sitio suspende a:s g·arantias 
constitucionaes, rerere-'&e ás - gar.antia:s d·a · liberdad·e indiv·idual, dos 
direitos dos cidadãos e outro alcance não tem e não pód·e ter a 
si.1spensãJo do habeas-carpus na Inglaterr.a e nos Esta;dos Unidos . · 

. O que é o habeas-corpus? 
.Súpr ema gar antia da liberdade individual. 
A nossa Corus1lituição de 1823 consagrava tambem a instit11 ição 

elo sitio , mas lhe dava o nome d.e suspensão àe ga1·antias. 
•Os § 34 e 35 do art. 179 estabelecem: 
" Os poder·es constitucionaes não pod<»m suspend•er a consti-

tuição no que diz resp eito aos fZir&itos i.nài'!;i.à1w.es, salvo n:os casos 
e circumsta.ncias -especificadas no paragrapho seguinte." ( 34) 

"Nos casos de r·ebellião, :OIU invasão de inimigo, pedindo ·a se-
gura.nça do Esta.rlo que se dispensem por t empo det:ermin'aldo algu-
mas das formaLidades que garantem a libenlaàe inà'iviàual, poder-
se·ha faz.er por acto ·especial do Po·der Le·gi:sl•a;t;ivo. Não s e achando. 
porém, a esse tempo reuni•da a assemb-léa e correndo a patria pe-
r·ig-o immifrente, poderá o governo ·exer-cer •esta mesma providencia, 
como medida provisoria e indi&pensavel, suspendendoJa immed.ia.. 
ta-mente qu·e cesse a necessi·dad e 11rgente que a motivou; devendo 
num e noutro cas-o Temetter á · assembléa, logo qu.e reuntda fôr , 
uma relação motivada das prisões e de outras medidas de preven_ 
ção tomadas; .e quaesguer •autoridades qu.e tiverem ma;ndado pro-
ceder a eUas, serão responsaveis pelos .abusos que tiverem prati-
cado a esse -r.espeito ." (35) 

Pimenta Bueno, commenta;ndo ·estas ·disposições, pondera: 
"Si a segurança do Estado, si o p•erligo ·da patria imperiosa-

mente ·exigir a suspensão por algum tempo· fixo, nã:o da Consti-
tuição,' não dos po:d.eres poliücos, 011 dos dir·eitos dos cidadãos, sim' 
algUimas da:s for.ma,Udad·es q~be ga1·antem a liberclaàe . inclivicl1bal , 
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a .Constituição permitte que o Poder ~egis:t:atiV'O tome essa •provi-
dencia. 

"O perigo d-a patria ·não pód·e prevalecer Sl•nao por effeito de 
rebemãJo ou i·nVlasão de •inimigo; outra qualqu-er ocourrencia pód·e 
ser venctda sem ·esse sacrifício d>a Hber·daàe incUviàuaJZ. 

·' Preverudo o caso -d-e não estar reunido o corpo l agisJ.ativo, 
autorisa o governo a decr-etar a provi·dencia, como med•ioda proviso-
r.ia, que deve ser cassada immeodi·atamente que cess.e a neeessidrad·e 
urgente que a mo-tivou; e logo que reunido ·fô1· aquelle poder apre-
sentar-lhe-ha o governo informação circumstanciada d·as occur ren-
cias e sobretudo das prisões que tiver,am logar, etc., etc." 

Si, Sr. Presid·ente, no antigo regimen as li-berdades publicas -es-
tavam amparaüas por taoes seguramças, como não o esta,rão hoje, em 
pleno regimen republicano? Como dizer_se h oje em 'face. de dispos i -
ções tão explicitas do art. 80 do pacto federal que "garan tias consti-
tucionaes" não se referen1 só ás do art. 72, as .enumeradas sob a 
epig.r.aphe - Declaração de diTeHos - com as li lD'itações impostas 
pelo proprio art. 80, mas que compreh>end·em •as immunJdad.es parla-
mentares, os podeDes politicos d.a nação? 

N•o a1't. 78 se encontra a p·alavra gar·anltia com a s ignificação 
restriota que lhe dollJlll·os, confi.rmando •as considerações que teillos 
feito: 

"Art. 78. A especificação das g.aranüas é direito·s expressos na 
Constituição não exclue outras gara;ntias e direitos não <enumera-
dos, mas resultantes da fôrma de governo que •ella estabal-ece e dos 
princípios que conSlign:a." Garantias do cid·adão, dü1eitos indivi-
duaes, não se póde entender QQÜi"•a cousa. 

Assentado este ponto, v-ejamos o que é o siti-o, quaes as suas 
condições, os seus ef:lleitos, s-egundo a n-ossa Constituição . 

Já tive occasiãJo de disti.nguia· JLesta tribuna o estado d-e sitio 
do estado de guer-r-a. O segu.ndo assenúa-<se n.o art. 34 ns. H e 20, 48, 
ns. 7, 8 e· 72 n. 21 d•a Consütwição, que estabele•cem a competen cia 
do Congresso pãra autorisar a guerra, mobilisar a guar·da nacional 
e do govern'O P'ara declarar a gu-erra, dis.pond·o que só nesse tem.po 
poderá ser a.pplicada a pen.a ·de mol"te. 

O estado de guerra só póde ser .declarado nos casos de invasão 
ou aggressão -estr-angei·ra, com autorisação do Cong;Desso si não ti-
v-er log;ar ou mallogr.ar-se o .recurs-o ·do íarbit rament o -e m.es•mo sem 
ella naquelles dous casos. 
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As -leis or·di·narias paPa o tempo de guarra só pa.dem ter exe-
-cução estando de facto ·O paiz empenhado em lucta com uma outra 
.nação, batendo-·se as nossas forças com forças estra,ngeiras. 

;Sendo esta doutri.Tha a da Constituição -e das -leis da R·a-publi-ca, 
.não posso <1ei:~ar passaiJ' sem reparo a observação fe'i-ta pelo nobre 
senador pelo Rio de Jane•iTo, quando ·disse: "Para qwz -o siHo nos 
.Esta,dos ·do Sul, si eHes estão em estado de guerra? " Esses Estados 
não estão nem pod.em estar em estado de g;uerm, estão em rebellião, 
-estão em revolução, o •que é coisa mui ·diversa. Si ha guer.ra, qual é 
.a nação contr-a a qual o Brazil .se .bate? Qual o acto do Congresso 
.que autorisou .a ·declaração de guerra? Foi 1:entad.o o arbitramento? 

Par.ece-me, S.r. Presidente, que o Po-der Legislativo .não tem 
-competencia para •assimi-lar a rtCbelHão á guer·va -exter.na e marudar 
que se appl.iquEIDl :no Sul as leis ·em t empo de guerra. E si -em r e· 
Jação ao Legi•slativo, que 1az a lei -e a int~pDeta, eu digo pa1·cce"me, 
em reLação ao Ex·ecutivo eu affiormo que não tem e nunca tev.e essa 
-oompetenci•a. 

Não obstante, o gover.no julgou-se autof!isado a ex-pedir os de-
cr.et-os ns. 1.681, de 28 de fevereiro, e 1.685. de 5 d e março do cor-
r -ente anno, amplian:d-o a esphera da juri·sdicção -dos t ribunaes mili-
tares e dt:oclarantdo ·que as leis que regulam em tempo -de guerra são 
-applicaveis nos logar-es que se acharem em rebelliã-o. 

O governo .para ex•pedir taes decretos baseou.se na lei n. 61 
-de 24 d e outubro de 183-8, no r(lgulamento n . 23 da mesma ·data, 
-e na lei n. ,631· de 18 de setembro ·de 1851. 

E' certo, Sr. Presidente, que aquella lei diz no seu a.rt. 2•: 
No .caso d-e rebellião .poderá o governo ordenar que se observem 

no exercito (not-e.se - no ·exerci-to) as leis militares em tempo 
de guerra"; e o r egulamento n. · 23 repete em cada um dos seus 
tr·es paragraphos ·que só terá applicação ·a lei marcial áquella 
-parte .ao, exen;:ito .que marchar ·ou ;se ac-har ·no estado r ebellado, 
etc. Ora, si a lei .e o seu regulamento mandam applicar as ·leis 
·de guerra, no caso de rebellião, ao exercito e só ao -exercito oeí:n 
·operações, -com qu autoridade estende o Poder Executivo aqu-ellas 
·dis_posiçã0 l-egislativas aos cidadãos que nã-o fazem parte do exer-
cito? A lei •n. 631 dispõe expressame.nte .que só poderá ser -exe-
-cutada no tempo de gueTra externa. 

Estou, pois, de inteiro accôrdo oom o nobre senador por São 
Paulo, o .Sr. Campos Sall-es, em qualificar os decretos ns. 1.681 e 

22 
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1. 685 de inconstitucionaes, porque o nosso pacto federal não per-· 
.mitte a assimilação do estado de rebellião ao · estado de guerra, 
-estando .por conseguinte revogada a lei n . 61 de 1838 e derogada. 
a d·e n. 631 de 1851 por não serem admissíveis hcoje tribunaes d(l 
exc-epção. 

Volto, porém, .á observação d-o nobre aenador -pelo Estado do-
Rio ·e peço licença para ponderar a S. Ex. que o estado de guerra 
pód·e coexis,tir com o estado de sitio. A lei marcial (leis militar,es 
em tempo .de · guert·a) só tem appU.cação no theatro· das opera-
ções, nos 1-ogares occupados -pelas forças, oTa o s'itio pód-e se es_ 
tender aos logares proximos ou mesmo comprehender todo o Es-
tado invadido ·e assim facilitar a acção d.o govern·o na defesa do· 
paiz. Eis como as medi·das 'J)olicia..es do sitio vêm em auxilio das. 
medidas de guerra .da lei marcial . 

Sr. ·Presidente, as ·condições para a decretação .do sitio, em 
relação ao Congresso, são: •emergencia ·de aggressão · poT forças: 
estrangeira-s ou de commoção inter-na, (art. 34 •n. 21); em relação 
ao Poder ·Executivo na ausoencia do Congresso - a 
trangeira ou gTave com:moção intestina (art. 48 n. 

em nota, ao art. 6 

a-ggressão es--
15) ; referin. 
n. 3, art. 34 do-se o legislador constituinte, 

n. 21 e art. 80, refaroncia •esta 
tribuição de decretar o -sitio 
no art. 34 n. 21. 

que -não faz quando confere a aL 
privativamente ao Congresso, no· 

O art. 80 ·eatatue que nã-o se achan-do ·em fun,cção o Congresso 
e dada uma invasão ou commoção que ponha a Patria em im-
minente .perigô, o Poder Executivo decr·etará o sitio . 

Para que, pois, o goveTno use da attribuição de suspender ·as. 
garantias é mister: 1°, que não esteja funccionando o Congresso; 
2°, que o territoTio nacional tenha sido invadido pelo inimigo ou 
que iiTompa g.rave commoção intestina que ameace a segurança 
da ·Republica e faça .perigar a patria. São as condições ·para a de_ 
cretação, ·agora vejamos as limitações .impostas á acção do exe-
cutivo durante o temrpo fixo da suspensão d-e garantias ·e as obri-
gações e responsabilidades que essa m-edida acarreta para as au-
torid.ades incumbidas de dar-lhe •execução . 

t() governo, durante o sitio, só poderá ·deter ou desterrar os· 
cidadãos, deter -em logares não destinados a reos de crimes com-
muns; o sitio não attinge as c~.sas, mas sô ·as ·pessoas; reunido a 
Congresso, dará -conta das medidas qu·e ·houver .tomado; as auto-
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ri·dllldE•3 que tenham orde,Jlado taes medidas serão responsà.ve!s 
-pelos abusos .co.mmettidos .. 

Não posso, :Sr . Presidente, ·dar. a estas thmes o desenvolvi-
mento que desejava porque estou ligeiramE'nfe incommodad-o; an-
tes -de deixar a tribuna, ·p-orém, predso r-espond·er a uma 'objecção· 
f_o-rmulada -p·eio nobre senado·r pelo Rio Grande do ·sul e que tem 
sido considerada como irrespondivel . Acredito -que conseguirei sa-
üsfazer ao illus.tre amigo e coUega, porque a tarefa me parece 
bem simpl•es. 

Disse <J honrado senador: "A Oommissão de Constituição na. 
-enumeração da,s garantias que devem ser suspensas ·nos trEs Es-
tacdos do sul, -não incluiu a do § 22 d_-o art. 7'2, relati~a ao habeas-
corpus e corrio póde coexistir o siti-o com .o habeas-cypus'!" 

S. Ex. é medico, -nã-o tem •estudos de direito e por isso, for--
mulou a questã.o -que acabo de expôr, pois encontraria a solução· 
que pede no proprio § 22 do .art. 72 .. 
· · O -estado -de •siti-o não supprime o hUbeas-corptos, suspende-o· 
ã,penas em :relação ás garantias enumer&das ou men-cionadas na 
resolução .·ou de-creto que o d-e-clarar ou ·em relação ás faculd&des· 
que o sitio confer·e ao Pod•er Executiv·o. 

Po.r exemplo, o sitio per.mitte que o gov-erno clet enha ou aes--
t erre ·os cidadãos que •elle sup.põe s•e jam ·perigo•sos em 11ma locali-
dade em rebelliã<J; declarado o :sitio, é detido o cidadão tal e 
dester.rado, não lia habeas-corpus capaz de vaiei-o. Está pl"es.o, 
muito bem -pres•o, -e vae ines mo para o desterr-o. Mas supponhamos· 
que em vez d·e rte·sterrado é o tal cida-dão baniao ou dep'Ortado ; · 
ora, não podendo o g-overno banir, o seu acto é attentatorio da 
lei, é irrito e ·nullo ·e os tribunaes ou juizes não terão escrupulo· 
de cc:nceder a, ordem de hab eas-corpus , no rigorosJ cumprimento 
do seu dever. 

Outro -ex-emplo: a Constituição autorisa o governo, na cons-
tanci:? do sHio, a deter os ·cidadãos suspeitos ou criminosos pol!-
ticos ·em 1ogares não destinados a prisões -de réos de -crimes com-. 
muns. Ora, supponhamos que o ·governo não leu -esta di-spo•sição -
constitucional ou não encontro.u . de prompto casas apropriadas parn. 
os infeliz•es apanhados 'üas rêdE:S do sitio e os recebeu em uma 
pri•são dEJstinada a réo.s de orime:S -communs. 

-·E' o ·cas·o do habeas-~Jirpus, <porque o governo feriu a Cons--
tituição, viol-ou um pl'eceito ·della, confundiu na mesma prisão ci--
"'.adãos innocentes e naturalmente de altas posições so-ciaes C'Wl" 



342 

-calcetas, com homens .convencidos de crimes commmu?, {).uando a 
Je! os ma.ndo'll separar -e só permittiu a detenção dos suspeitos de 
.crime politi-co <Ju criminosos politicos ·em casas ·especia,es, não 
{lestinada.s -ou -occupa.das por ·criminosos ·oomruuns. 

Vê o nobre senador p elo iRi'O Grande do S·ul, o r. itio nã<J !m-
]lorta a suspansã·o a:bsoluta do roabeas-corp1ts e é isto mesmo que 
.se deprehende d.o § 22 do art. 27, citad.o por S. Ex . (lê): 

" Da'l'-se-h a o "h.ab eas-co·rpus" semp1'e que o indiv·iauo sottrer, 
-ou se acha1· em. ·i1nminente perigo ã:e sottrer viOlencia, ·ou coacção' 
_por iU'egaUiclade ou ab1tso de poder. " 

rNo primeiro ·ex•emplo dado por mim, o ddaJdã.o desterrado 
podia .queixa:r-se -d-e uma vi·olenc.ia ou coacção illegal? Não, o des-
-ter.r·o é -legal, durante o s itio. Ha .abuso ·de pod-er neste cas-o·? Não, 
-o siti.o dá pod·e·r para d e-sterr~r . . Mas em vez -de de.stE'rr.o, houve 
banimento ou de-portação -de um cidadão brazHeiro . Esta violen-
·da, ,sim, é illegal, dá -se então .o man.i.fes.to abuso d e poder e co-
·mo· durante o sitio o cidadão eo-ntinúa .a ter a protecção dos trL 
bun·a-es , o amparo do P.od·er Judic1ario : é o caso de habeas-corpus 
-e m p!enissimo estado de sitio. S.obre isto não ha e não poderá 
"haver a menor sombra de duvida ·emquanto ho.uv er Constituição 
·e ·povo c-apaz -de faz.el-a respeitar. 

0 •SR. R AMIRO B.Ã.RCELDOS - 0 pl'eso não pod er á allegar sem-
'Pre .que é inno·cen.te ·e victim.a -de abuso d e poder? 

O SR. 1LIDOPOLDo DE BuLHÕES - O cidadão detido pôde allegar 
'Ü que .qU'izer., mas as autoridades judiciarias sabem -o s·eu offi·cio 
•e só ·C01nce·derão ·O habeas-corpus, quando fôr ca,so delle, isto é, 
·quando evidentemente o pod er executivo ou as autoridades admi-
"Ilistrativas exorb-itarem. 

V. Ex. .acha que a allegaçã;o de innocencia vale a lguma 
-c-ousa no ;pegimen do s iti-o? P.ren·de-se .po.r m era susp eita, p rendem-
:se !n·n-ocen tes e não 'inno.ce-ntes. 

0 SR. RAMIRO BARCELLOS - 0 tribunal pó de pedir provas. 
0 ·Sn. LEOPOLDO DE BULHÕES - ·Em r egra não as pede, co.n_ 

-tenta-se em O'Uvir sobre a petição do p aciente a autoridade que 
·ord·enou a detenção, e informando esta a u tori dade que o motivo 
·da ·detenção é politico, s ob o r egimen d-o sitio, nã,o s•e concede o 
hab eas-.qorpus. 

Ü .SR. R AMIRO BARCELLOS - 0 tribunal não tem o[>ri'gaçã<J de 
:pedir provas documen taes? 



343 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - AqueUes que comparec€m de-
ant<e -do tdbunal solicitand-o habeas-corpus instruem a,s suas pe_ 
tições com -o-s dócumentos que ·conseguem colher ou apresentam-Os. 
por occasião- do debate que alli se abre, em dia e hora determL 
nados, .para provar .as sua.s aHegações. 

Foi, pois, Sr. Presi•dente, .muito propositalmente que a Com-
missão de Constituição não incluiu -entre a r; garantias .que devem. 
ser suspensas .nüs Estrudos do sul, a -do § 22 do art. 72, a Cons-
tituição não dá comp-etencia ao Congresso para d-ecretar a sus--
pensão absoluta do habeas-cor pus . .. 

0 SR. RA:MIRO BARCELLOS - A Constituição não diz nada. 
disso. 

0 -SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - ... e lia. Suppõe em exercício dU-
rante o sitio o podeT judiciario, vr-otegendo os ·cidadãos contra os: 
abuso·s do governo . 

Para ampa Tar a fraqueza ·de m1nha opinião nesta materiar 
chamo em meu .auxilio a autoridade de um mestr-e, que muito se 
salientou na commissão dos 21 e nas grande.s questões que se 
d ebateram na ass-embléa constit uinte. 

Refiro-me ao Dr. J•osé Hygino, um <los luzeiros do Suprem~ 
Tribunal •F-ederal. 

Com ell e manifesta-se -de i 1nteir 0 accõrdo o Dr. Piza e AL 
meida, uma das glorias da magistratura fe deral e d(} paiz. Ou-
çamol-os: 

Vistos e expostos os presentes a·utos de petição d e habeas-
corpus, ·em que é paci e.nte Antonio Ro-drigues, negam a ordem de· 
soltura ao ·pac1ent e, attenta a informação do chefe d-e policia desta 
capital , -em ·a qual declara a. natureza -do crime político imvutado 
ao ·padente. 

Supremo Tribunal F ederal, 21 de janeiro de 1894.-Freitas H en-
?' iques, presidEn te. - Andrade P-into (•niio conheci.) - Pereira 
Francr>. - Barata Ri bei•ro. - 0-v-bdi.~i L o1treiro . - A quino e Cas-
tro. - José Hygino , vencidü. 

•" D0-s autos vê-se -que o .paciente s e acha pre.so na Casa de 
Det®çM ;pór motivos politieos. 

"Concedi a ordem de ·soltura, como a tenho concedido em ca-
sos 'iden,ti.c-os, porque, segun-d-o o art. :80, § 12°, n. 1 da Consti-tuição, 
as prisões decretadas em e.stado d e sitio ]}Or c8nsideraçõ e•s po!L 
ti·cas nãü pod-em ser effoectuadas em -l·ogares d·estinadOoS aos réos 
de crimes -ooo:nmuns, como é a Casa de Detsnção. 
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"A prisão do paciente é, pois, il!egal, não pelos motivos que 
a dete·rminaram, atten.to o ·estado de siüo, mas pelo Jogar em que 
eHe se acha detido, e por l•ss·o ·cabe no caso o habeas-.';orpus. 

"A .susp.ensão deste nã,o pód.e ser absoluta -e incondicional, 
quando !.imitado é o poder de .tomar medidas de repressã,o contJ;a 
as pessoas c-onfe-rido ao poder ·ex·ecutivo pelo mesmo art. 80 da 
Oonsti tuição. 

"O excesso de poder no exerci cio de uma tal aÜribuição im-
.porta o-ffensa d·o direito ind:ivi'dual, .que ·está sob .a protecção do 
Poder Judiciario. 

··Conforma-se com Esta intelligencia o art. 65 § 3° ·do regi-
mento d·o Supremo Tribunal F·ederal, mandando q.ue ·este tribunal 
se d-eclare incompetente ·para .conhe-cer .a ordem de habeas-corpus, 
si se tratar de ?medida de 'l"etpn~tsSão autorizCbéla pelo art. 80 da 
Constituição, emquanto ·durar o estad.o de \Sitio. 

"Ora, a m edi-d.a de que se t rata, longe de ser autorisada, é 
expnssamente veãacl.a por a;quene artigo e, po-rtanto, pede e jus-
tifica o hCbbeas-corpus, como recurso eonsUtucional instituído para 
todc·s os casos ·em que o cidadãJ soffrer em sua liberd1·de indL 
vidual um constrangimento não autorisado pela lei. 

·"A me-sma d-outrina é sustentada por Alcosta: 
"Pu e de succede•r tambiem, diz ·elle em seu livro intitulado 

-Garantias Oonstituci\:)nares, à fls. 279, que (-el Poder Executivo) 
dicte lllE·di•das, que no ·&st ain auto.risadas, .condene y apli-que pe-

. nas. . . Qual será la conse·cuencià? Que remed·io tendrá todo esto? 
"La medida y .sus aplicÍ:tci-ones son, ·sin ·duda, discricionáJ.es, 

p-ero lo so-n en l·os limites que la cons.titucion ha dete:rminado a 
su respecto. 

"La irresponsabiHd.ad absoluta non cua.dra bien con el orga-
nismo de nuestro regimen de gobiern-o, que se funda en principias 
de ga.ran.tias reciprocas, y parte de la li-berdad civil, como de 
ia política ... 

"As1, en los cas.os a que nos hemos referido, existe resp·on-
sabilidad, y si hace ef.ectiva por ·el juicio político que autorisan los 
articulas 45, 51 y 5.2 de la Gons,titucion, -en ,tanto hay un mal 
del;lenp.enh·o ó un ·delicto en el ejercicJo de .sus funccione•s; pero 
de-clarado el estado de sitio y exer.citad.as las medidas que auto-
ris'c., e! paTticular carece de todo recurso contra eUes. 
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-contrar e! remedio de ha<ler efectivo e! derecho que consagra, en 
e! momento mismo en que se pr-oduce; y entonces parece logico 
se an lo.s tribunaes ·de justida· !o,s que deba-n ampar ale ... " 

"Piza e Al?neicRa - Vencido. De accôrdo com o voto do Si: . 
.ministro J-osé Hygino . " 

Vê V. Ex., Sr. Presi-den.te, até o Alco·sta, citado rpelo nobre 
.senador pelo Rio de Janeko para apoiar a sua d-outrina de sitio, 
.até o escripto.r argentino ·Que dizem ser apolo-gista do arrocho em 
materia ·de siti-o , até elle c-oncorda em que o habeas-corpus coexiste 
·com o· sitio para impedir que os aJbusos vinguem, at- elle entend~ 
-que o Pod·er Judiciario não se desarma, durante o regimen de ex-
cepção, do efficaz instrumento de pr-otecção da liberdade indivi-
1iual o - habeafS-,-;orptts. 

O SR. Q. BocAYUVA - Ag-ora V. Ex . d-evia citar o aresto do 
Supremo Tribunal Federal, .que reconhece a sua inc-ompetencia 
para conceder nessa casos o habeas-corptts. 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - Acabei de ler a decisão do Tri-
·bunal e o voto ven<lido dos Drs. Hygino e -Piza e Almeida. Não 
·ha aresto contra a ·lei eXIpressa, contra a Constituição. O voto 
vencido é que está de accôrdo com a lei, é que co•nsagra a verda-
·deira doutrina e, por isso, peço a V. Ex . , Sr. P.residente, licença 
para trans-crevel--o no meu discurso v erbum aà ve1~bul!'n, é uma pe-

:Tola .que dará merecimento e va].o,r a minha oração. 

0 SR. COELH-o RODRIGUES - ·Faz muito bem. 
0 SR. LEOPOLDO DE •BULHÕES - Ião é só a Poder Judicia,rio 

-que ·deye estar vigilante nas ·occasiões de suspensão de garantias 
para -evitar -os abusos das autoridade•s administra;tivas; o Poder 
Legislativo deve reunir-'Se para auxiliai-o a conter os excessos 
-que a extraordinaria -medi•da prov-oca. 

E' por 1sso qu·e a !.ei franceza e.statue ·decretado o estado 
-de sitio, as camaras reunir -se-hão dentro de 48 horas indepen-
edentemente de convo.cação. 

A experi.encia ·está provam.do ·entre nó.s .que toda a vigilancia, 
-toda a fiscalisação é pouca ·porque -os abuso-s formigam e affron-
·tam até os proprios po•deres s·oberanos da nação. 

Ponder ou finalmente, Sr. Presidente, o nobre senador pelo 
·R·io -Gr ande do Sul ·que o projecto -da commissão é parcimonio,so 
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em materia ·de suspensão de garantias e julgou-o tão ·brando, tão. 
suave, tão nullo -como .proj·ecto de siüo que lembrou a proposito. 

· um baptisado -de bo.n-ec·as. Veja.mo.s a suavidade ·das disposições. 
do pro•j-ecto: .el!e autori•sa ao govern-o a suspender até 31 de agosto 
-em Santa Cathartna, Paraná e Rio Grande as seguintes garantiaso 
ind-ividuaes, ·con-signadas nos <differ-entes p aragra:phos do art. 72, 
a saber, §§ 8°, 10, 11 13, 14 . ·Para responder :to nohre senador-
creio que se.rá bastante lêr ar3 disposições constitucionaes {lê): 

§ 8. 0 A todos é licito assodar·em-se, reunirem-s-e · livremente 
e sem armas, não poden•do intervir a policia s'inflo para manter a 
or-dem publica. 

§ 10 . Em tempo de paz qual·quer póde entrar no territorio· 
nacional ou de sahir com a sua fortuna ·e bens; como quando lhe· 
convier, independenteDl·en.te de passap-orte. 

§ 11. A -casa é a-sylo. invio.Javel do indivitlu•o, ninguem póde· 
ahi penetrar d·e noite s-em con-sentimento do morador sinão para 
acudir as vi·ctimas de crimes ou desastres, n em ·de dia sinão nos-
casos e p ela fôrma p.res·cri.pta .em leL 

§ 13. A ex-cepção d-e flagrante d elicto, a prisão não pD'derá. 
executar-;se sinã-o -depois de pronun-cia -do indicia-do, salvo os ca-
sos determinados em l-ei ·e mediante 01'dem escrlpta da autoridade· 
competente. 

§ 14. Ninguem po-derá ser ·consexvado em prisão sem culpa. 
formada, salvo &s excepções espe-cificadas em lei , nem levado a 
p.risão e nella ·d-etido se .prestar fiança i·donea, n·oo ca&os em que· 
a lei a admtttir. " 

O projecto, ·Sr. Presiden-te, auto ris a a sus·pensão de todas es-
tas garantias e acredito que arma perfeitamente o braço, do go-
v-erno para esmagar a revolução n·o sul. 

Com ·effeito, .fi.ca -o governo ·habilitado a impedir as r.euniões,. 
a exigir o passaporte, a varejar a casa •do cidadão de -dia e d e· 
n:Out-e, a prender sem culpa formada, a manter em pl'isão sem 
processo os cida-dãos suspeitos -ou -criminosos e vem nos diz.er a 
no-bre senador pelo Rio G.ra-nde que é sitio para inglez vêr? Com-
parado com o sitio que .temos presenciado, de facto é br.an•do, mas-
o sLUo tal como -o com;agra a Con•sti:tuição é ·esse, é -o. do pro-
Jecto; -o que t emos visto ·em ·exe-cução no pa.iz póde ser que se fund e: 
em let estrang-eira, não conhecida . 
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Não quero fatigar mais a attenção do Senad-o, V·OU terminar,. 
mas antes de fazel•o peço permissão para rec-ordar, tratan·do -do 
art. 80 da Co·nostituição, as palavras de. Zacarias de Góes e Vascon-
cellos em relação a'O .poder mo·der-ador do antigo regimen. 

Esse notavel .estadista, analysan,do a carta constitudonal de 
1S23, disse: "E' uma 'Obra 'bem acabada, perfeita .mesmo, mas tem 
uma claraboia, uma frE>sta por -ond-e podem penetrar nella o ar-
bitrio e o abmso e estragai-a completamente - é o poder mode--
rador. 

Não se en@anava o illustre parlamentar, como os factos o de-
monstravam, e para salvar aquella constituição r e-co.rr·eu ã ce-
lebre i-nterpretação ·que firmava ,a responsabili·dade min,isterrial 
pelos actos do poder moderador. 

A Constitui_ção republicana .de 1891 é uma obra de que se 
deve orgulhar a g.eração actual, mas -ella tem tambem a sua f-resta, 
o seu -calcanhar -de Achilles - é o seu art. 80, transformado 
hoje em larga porta não só de a:rbitrios e abusos intoleraveis, mas 
de di.cta,dura. 

Fechemos, s-enhores, aquella fr-esta quanto antes por meio de 
uma lei r egulamentar do estad·o de sitio , salv-emos a arca santa 
de -nossa Co.nstituição, ·ameaçada de sossobro immediato, de inevi-
tav·el ·desa>Str·e! 

F'atigado e ligeiramente inco=odado, deixo de res-ponder ao 
no-bre senador per S. Paulo, cujos argwnentos contra a,s immunt-
dades parlamenta-res, po.r vali-osos que sejam não levarão o Senado-
a pronunciar-se contra ellas. 

Si o Senll!do .quer firmar ar-estos na materi-a, ha. de permlttir-
que a Camara tambem os firme ·e o nobr·e senado.r por S. Paulo 
ha ·de se lembrar de ·que .o seu p-rojecto de sittio, ferindo as ün-
.munidades parla:mentar·es, foi rejeitado pela Camara o anno .atra-
zado ·e agora a Camara acaba de approvar, por grande maio-ria, 
o .projecto em ·di-scussão, accentuanodo o pri.ncip·io que pretende sal-· 
var - -o sitio não comp'r-ehende as immunidad.es. 

UI!Ila Iei interpretativa só pôde ser votll!da por ambas as ca-
sas do Congr-ess·o, e o caso dispensa interpretação. E' natural que 
a Garoara insista ;nas suas i·déas e ·rej eite a emenda do Senado, 
porque ella está -com a Constituição -e -com a boa doutrina . 

Votando pelo substitutivo da commissã!o de Constituição o 
n<J'br·e senador por ·S. Paulo evita a questão das immun1dades, já. 
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.que quer salvar a sua coherenda, e resolv·e a O·Utra ·questão dos 
tribunaes militares, contra a .qual já -se pronunciou. 

S. Ex. terminou o seu brilhan.te discur!JO honrando-me com 
uma referencia e dis-se que o principi:O -da. autorid~de é que estava 
·em perigo e não -o .da liberdade, não só na America como no velho 
mun•do. · -

S. Ex. conh-ece-me ·de longa data, e de ha muito admiro os 
dotes de seu espirito, de seu caracter, de seu .coração; mas, S. Ex. 
neste momento· eng.runa-se. 

S. ·Ex. não está p.restigian·do o principio da autoridade. 
O principio d a autoridade, na Republica,- não -se ·encarna no Po-

der Executivo, mas no Gongres·so, ·e V. Ex. está .ferindo este prin-
cipio, combatendo as suas .garantia-s. 

Def·endén·d·o as •immuni·doad es parlamentares, defendo a Cons-
tituição, clefend:o o Poder L egislativ-o, o mais a utorisado o.rgão da 
soberania nadona l, sou conservador, curvo-me -dean:te -do principio 
da auto.ridade ... 

O SR. CAMPos SA.LLES - F-oi V. Ex . qu e collocou a questão 
n·esse terreno. 

Fod V. Ex . .que allud-indo ao Pode-r Execut-ivo, di-sse que o 
princi-pi-o de liberdade estava em .conflicto com o principio da 
autoridade. 

ServLme da phrase de V. ·Ex. Si ella não é p·erfeitamente fiel 
e correcta, a culpa não é minha. Tambem entendo que a autori-
dade está nos tres poderes, ·e cada .um ·dos .tres poderes é represen-
tante e depositaria de uma parte da autoridade. 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - Aprov-eito a occasião para, re-
tirando-me da tribuna, respond er ao aparte com que me honrou o 
nobre senador pelo Esta;do do Rio ·de J·aneiro, ·e ao mesmo tempo 
fazer uma consulta ao meu antigo chefe, o honrad·o senador por 
S. Paulo. 

Refir·o-me á nota que v·em .em segui·da ruo ar,t. 48 da Cons-
tituição e que manda consuLtar os arts. 6°, n. 3, 34 n . 21 ·e 80 . 

O nobre deputado pelo Rio Grande do Sul -diz que eu estou 
interp-retando toda a Constitudçã:o, tolere-me mais esta imperti-
n ·encia . 

Qual a razão da nota d-o art. 48 depois do n. 15, em que dá 
ao Poder Executivo a faculdade de ·decretar o sitio? 
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Po·r que esssa nota não app.arece após o art. 34 n. 21, em que 
reconhece a Constituição a competenda privaJtiva do Congresso, 
pa:ra a. . decretaç&o do .sitio? Resa ·o a.r.t. 6• § 3.•: 

"Art. 6.• O governo federal nã:o pod.erá intervtir em negocias 
peculia;res aos EstaJd·os, salvo: 

§ 3.• Para. restabeleoer a ·ordem e a tranquilJi.dad·e nos Esta-
dos, á requi·sição dos .respectiv·os gov·er,nador .es. " 

Parece-me que é ·esta ma:is uma condição imposta para a de-
-claração do •sitio , não só ll!o ·executivo como a<O Congresso. 

O que .quer dizer, pergunto ao honra,do s·enad.or, O· sitio em um 
Estado sem que •o resp·ectivo governo o tenha solicitado'? 

·o Sn. QuiNTI?< o B-ocAYUVA - E quando os go'Vernos ad·herem á 
revolta, ·como s ucce{leu ·em Santa Catharina? 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - V. Ex . não me OUViU até ao 
i im . N 0 tempo d·o a,ntigo l'egimen as províncias tinham o direito 
de d·edara.r o esta<do de sit:i-o em um ou outro ponto, confor·me o 
·exigisse a -or·dem publica. No.s Estados Unidos, onde a Republica 
é fedlõ'I'ativa, os Estadn têm E·sta compet•encia e têm tambem as 
suas leis de habeas-c.orpus. 

Na, elaboração do n osso regimen federativo, a prevenção con-
tra o sitio foi tal que se ·entendeu conveniente negar aos Estados 
a facuLdade, já conced.id.a áis antigas pr.ovincias pelo Acto Addicio-
nal, e ficou expresso que a medi•d.a só podia ser tomada pelos po-
·deres feder.a;es; mas para que ·est es não pudessem Bervir-se d·ella 
abusivamente -o § 3• . . . 

O SR. CAMPos SALLES - A restricção é positivamente refe-
··rente aos casos peeuliares aos Estados. .S·i a perturbaç&o é pura-
mente local, é que se dá o caso definido n esse artigo; mas si a 
perturbação é de ül'd·em geral , que aff.ecte a Republica, então in-
tervem o P oder Federal. Nisto não ha duvida, alguma. 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES - Sr. Presidente, eu queria fe-
ehar o meu discurso com u·ma chave ·de ouro e en·contrei-a . V. Ex. 
permitta que me cale, p:>rque as ultimas palavras do meu dis-
·curso serão as pronunchvd·as pelo ho.nrado senador por S. Paul-o. 
'(Mwito bem!) 

Ninguem mais tendo pedido a paJavra, enc·err.a-se a ddscussão . Encerramento 
.Segue-se em 2• discussão, encerrada sem debate, o art. 2• com da discussão 

:a ·emenda d·o v•oto ·em s·eparado. 
E' annunciad.a a votação do ar.t. 1• da proposição. 
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O ·SR. LEJOPOLDO DE BULHÕJ;:S (p ela onde:m) .r-equer pref.erencia. 
na votação para o substitutivo off.ereci-dQ pela ma:iol'i.a dos mem-
bros -da Coonmissão ·d·e Constituição, Poder·es -e Diplomacia. 

E ' con·cedida a preferenda, depois de consultau·o o Sena-d·o. 
Vota_se e é rejeitado o substitutiv·o. 
Vota-se e é approvado o art. 1° da proposição da Cama.ra dos 

proposição e Deputados, salvo as emendas offerecidas pelo membro di•s·s·id-ent-e 
emendas da Commissão ·d.e ConstituiçãJo, Pod·eres ·e Di-plomacia. 

Vota-das ll!S emendas, foram approvadas as seguintes: 
Ao ar t. 1°: ··onde se lê - 30 de julho ~ diga-se - 31 de 

agosto, e sup·prima..se todo o perio•do assim concebido: - com a.,-
limitações dos arts. 19 -e 20 da Constituição . 

V-ata-se e é ap.provad.a a emenda do Sr . Quintino Bocayuva, 
supp.ressiv.a do art. 2°. 

E' a p.mposição, assim emendada, a·doptada e passa para a . 
3" dÍ"S{!USSão . 

'O SR. Q. Bo-cAYUVA {1Jela tcrrdem) requ er e o Senado oo•nced ~ 

dispensa de in•tersticio afim -d.e que a proposição p·ossa ser dada _ 
para ordem do di-a d,a sessão seguinte . 

V•em á Mesa a seguinte decla.raçã:o: 
Votei- t-odas as emen·das do Sr. Quinti-no Bocayuv-a. 
Sala das sessões, 10 de julho de 1894. - Alntino Affonso. 

1.; 
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SBSSÃ.O DE ' 11 IDE JULHO 

O SR. -LEI111E .E. OITlCICA - Não v.ae discutir o proj eoto, "l'ae 3.a discussão 
apenas apresentar uma emenda que d-iz respeito ao facto que 'Sa da proposição 
dará dentro do estado de siti·o, que o ·Senado approvou hontem. n. 1 

A emen-da r ef.are-se á comarca de Nictheroy, ond.e se tem de 
proceder á eleição .presidencial, •no dia 15 do corrente. E' precis-o, 
poTta·nto, S·31lva·r €13 t e dia para qu e a opinião s•e manifeste livre das 
p eias do estado de s-it i0. 

Vem á Mesa, é lida, a poiada e posta c<Jnj unctamente em di>; .. 
cussão a seguinte em-enda: 

"Accrescente-se o segu inte paragrapho ao art. 1": Suspe::l-
der-se-ha <J estado de sitio na comarca de Nictheroy •nos dias da 
eleição pr·e·sidencia.l das ·6 h O•ras da manhã ás 9 horas da noite. 
S. R. - L eite e O iticica. 

O SR. Q . . BOCAYUVA é obrigado a manifestar ao seu honrarl 'J 
collega pelo Estado das Alagôa~ o. reconhecimento que lhe vota pela 
solici tude que legitimamente lhe inspira o Estado do Rio de Ja-
n eiro, doe que tem a honra de ser representante no SEJnado. 

Antes m esmo de S. Ex .. lhe houveTa occorrido apresentar essa 
emenda, justa n a Slla subs-tin~ia, nob-ilíssima ll'OS seus intuitos, "i 
tivesse r eceio de que o estado da sitio prooj ectado :na proposição que 
ainda se discute, pudesse attingir o acto ·ele-itoral no Estado do 
Rio de J aneiro no dia 15 do co.rrente; mas parece-lhe que ·a sim-
pl es observação das datas torna impossível a v igen·cia -da medida, 
que se procura decretar rno período a que se r efer e .a emenda c1 !J 
nóbre· sen3.dor . 

A eleiç_ão d-e Presidente do Estado do Rio de Janeiro deve ef. 
f ectuar-se no dia 15 . Ora, e;otamos, diz o ora:dor , a 11 ; <J J!ro.jecto 
está ainda pendente da d eli-beração do S·enado, ·e tem de voltar 
ainda á Carnara d·os Deputados para .Já serem apreciadas as emen-
.dás dõ ·senado. 
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O ·SR. GIL GoULAR1' - E a e-menda fei•ta agora d>á logar a mais 
uma. discussão•. 

-0 .S&. ·Q. BocAYUVA - Na Camara dos Deputados, está <J Se-
•nado informado de que não haverá numel!o p.ara celebrar as sua.s. 
sessões durante estes dias proximos; presume que até· segunda ou 
terça-Jieira da semana proxi.ma não haverá alH sessão, porque é 
publico e no>torio que os d eputados do Estado do Rio de Janeir.o e 
jo Estado de Minas. se ausentaram em grande numero desta capi· 
tal, para interesses politicos dos seus ·Estad-os. De modo que o 
orador não tem apprehensões desse perig<J que possá dar -se · •no 
Estad•o do Rio da Janeiro. Si h eu v-esse, acoeitaria com mu·ito 
prazer a emenda etfllereci.da .pelo seU: ihourado cO•llega. Mas· PHlsum8 
que a emend-a, longe de faciHtar a passagem do projecto, seria ·mn 
novo motivo de embaraço, perque determinaria uma nova discussão. 

Si estas considerações parecerem .pr@cédentes ·ao seu honrado 
eolleg·a. deixa á sua di-screção ou &uSilienta.I' a sua emenda, si lhe 
parecer que ella pôde realmente trazer u:ma medida ertlkaz ou .en-
tão retira-la si Lhe pare.cerem acceita;veis as observações que o ora.-
dor acaba de fazer. 

O SR. RA•MlRO -BAROELLOS _pede a pallll.Vl'a jwllt~mente para 
lembrar ao illustre autor da emenda o fa-cto apontado pelo n<Jbre 
senaâor pelG Estado do Rio -d·e Janeiro. A eleição é no d,ia 15. Ora, 
'é certo que este p!'{)jecto não estará nessa data ainda liquidado na 
Gamara, e talvez até as emendas ü•nham d e voltar ao Sena,do. Julga, 
pois, dever p·edir ,a,o honrado senador que retire · a sua emenda. 
visto que as datas estão demo'llstrando que ella ':O:ão é ne~essaria. 

O SR. LEITE E OrTIC:WA requer e o Senado consente na retirad<1 
de sua em•enâa. 

Nã; hav~ndo ma,is quem peça·a _palavra, encerra-se a discussão. 
O SR. PR_ESJDEN~E - -Salvo reclamação, vou submetter á 

vot:ação o J:lrojecto em g~O>bo, com as emendas .ap.provadas em. 2• 
discussão-

O ·SR . . Goiiq:s DE CASTRo .,...- CDeaejav,a q~e il.s emen,~s f.osseru 
votadas em se.para'<l.o. 

0 SR. VIRGILIO [)AMASIO - E) é O C0.Stume.., 
O SR. P.i!ESIDENTE - Q regiment<J diz o segujnt,e (lê): 
"Art. 132. T·arminada a 3• discussã.o, o PFesidente · gorá a . vq-tos 
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em primeiro logar as emendas nellas <Oilerecidas e depois o projecto 
com as alteraçõés feitas ... " 

Porto.mto, parece-me que se poderia cahir no absurdo, si YO-
tassemos primeiramente a,s emendas, porque sendo ellas approv:adas, 
e depois reje-itado o pr-oiecto .. . 

0 SR. VIRGILIO D~1ASIO - Isto já tem acc.ntecido. 
O .SR. PRESIDENTE - . . . vinha a ser approvadas emendas qu e 

não signiücam co usa aLguma. (ApoiacLos. ) Ein;ti'et.anto, a Mesa sub-
mette-se á decisão -do Senado, ·sotre o modo d•e votar-se. 

O SR. Pm,srnENTE - O Sr. sena.dor .Gomes de Ga.stro r2quereu ... 
0 SR. GOJ\IES DE CASTRO - V. Ex. dá licença ? 
O SR. PREJI3IDENTE - Pois mão; tem a palavra pela ordem. 
O SR. G0111ES DE .CASTRO - Pedia que as ·emendas fossem vota-

das em separado . 
0 SR. PRESIDENTE - Em separado? 
O Sn. Goli'[ES DE CASTRO - .Sim, p.o.rque eu, por exemplo, voto 

a favor d!o projecto e contra uma das ·emendas. Ora, si V. Ex. 
forçar-me a votar englobadamente, tenho de votar contra ou a 
favor , envo-lvendo propo.sições que a·cceito, e proposições .que não 
a·cceito. 

O SR . PRESIDENTE - O Sr. senador Gomes de Castro r equer 
que sejam votadas· S'epara,damente da proposiçã!o as eméndas ada-
ptadas em 2• discussão .. Vou submetter ao .Senado este requeri-
mento. 

<Consultado o Senado, é approvado o r equerim ento d"O Sr. Go-
mes -de Castro. 

Procede-se á votação com o seguinte resultad-o : Votação da 
•São successivamente approva;das as emEtndas do Sr. Q. Bo- proposição n. 1 

cayuva, que já o havia sido em 2• discussão . 
E' a propos-ição, assim emendada; approvada ·em 3• discussão, 

e, sendo ado.ptada, vae ser devolvida á Camara .dos Deputados indo 
previamente á Commissão de Redacção para redi~ir as emendas. 

Vem á Mesa a seguinte declaração de voto: 
"Declaro que votei contTa a proposição n. 1 da Camara dos 

Deputados, em 1894, e contra ·todas as emendas que lhe fo-ram of-
fe recidas nesta Casa. 

Sala das sessões, 11 de julho de 1894. - A. Ooelh-o ROà?'igues ." 
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SESSÃO DE 11 DE JULHO 

'' 

O Sr. 2• Secretll>rio lê e fica sobre -a mesa afim d:e ser dis- No expediente 
cutido durante o expediente da sessão seguinte e depois de im-
pre·sso no Diari:J do Congresso o seguinte p·a;rec·2r: 

Reda-cção das emendas do Senado â prol}osição <da Camara 
dos .Deputad-os n. 1, de 1894, ·que d·eclara em .estado de sitio diversos 
:pontos do territorio nacional. 

A'O art. 1• : 
·IDm ·vez de 31 de julh-o, diga-se - 31 de agoi!to. 
Supprima;m-s·e as palav·ras: com as limi.tações dos arts. 19 

e 20 da Coll!SHtuição. 
Ao •art. 2•: 
rSul}p.r·ima-se. 
Sala das com missões, 11 de julho de 1894 . - ManOel Bm·ata. 

- J . J. de Souza, 

23 
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SESSÃO DE 12 DE JULHO 

O SR . AQUILINO DO AMARAL - Sr. PJ:estidente, quando No expediente 
h-001tem se votava <Q projecto s-obre o ·esta,do de sitio, por equiYoco 
dei o :meu voto a favor d·e uma das emendas suppressiva;s do no-
br.e senador Sr. Q'Uintino Bocayuva. De·claro, pois, a V. Ex. e 
peço .que a minlLa declaor·ação seja oonsi.gnada na a cta, que o meu 
vorto é a favor do parecer da maioria da •commissão do S·enado e 
do art. t2° da ;proposiçã;o da Gamara dos Deputados . 

-Entra em oiscussão, a ·qual encerra-se sem debate, adiando- Discussão 
se a votação p::Jr falta de qu'Jrttm, a redacção das emendas do S·:- e encerramento 
m!>d.o á pro.posiçãQ dá Camara dos Deputados n. 1 de 1894, de- da redacção 
cla:rand.o -em .estado de sitio até 31 de julho do corrente anno, o 
Distr·icto F-ederal , a comarca de Nitheroy e os Estados de .S . Paulo 
Paraná, Santa .Catharina ·e Rio Grande do Sul. 
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SESSÃO DE 16 DE JULHO 

Y.ota-S"e e é app.rovada a redacção das emendas do S-enado ã Votação 
proposiç!ío da Camara d.os DepU'bados n. 1 doe 1894., declarando -em da redacç1lo ~ 

estadQ de siti-o, até 31 de julho do cor.I'ent.e anno, o Districto F-e-
deral, a commarca de Ni.theroy e os Estados de S. PaulQ, Paran·á, 
Santa Catharina '€1 iRJio G11ande do Sul. 

A proposição é devolvida á Camara dos Deputados em 23 de 
julho . 
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NOTA· 

REVOLTA DE 6 DE SE'fEMBRO 

Projecto n. 7 

Em 23 de Julho volta o projecto em end·ado do Senado. Em 24 é pu-
blicado o parecer da Commissã.o de Constituição. Em 25 entram em 
dis·c . unica as emendas do Senado. O Sr. Thomaz D elfino requer e é 
approvado pela C a mara que a disc .. se faça em conjuncto. A d isc . é 
encerrada, depois de desistir em da palavra varios deputados e orar o 
Sr. João Penido. Em 26 é app~ovada a 1• parte da emenda ao a rt . 1•. 
Par a a 2" parte, relativa ás immunidades, o Sr. Alcindo Guanabara 
r equer votação nominal. E' approvado o r equerimento . E' r ejeitada a 
2• parte da emenda. E' envia do ·O projecto ao Senado no mesmo dia . 





CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 24 DE JULHO 

O S•R . PR.ill}S'ID•ENrDE - Ach:aJse sobre a mesa e vae a im-
primir para enti:ar na ord-em dos trabalhos o p·arecer da Com-
missão ;de Constituição, l.iegislação ·e Justiça sobre as ·emendas do 
s ·en:ado, do pr.oj ecto n. 7 B, -d·e I894, desta Ca:mara, declarando em 
estafd.o ·de si fio a Capital F ederal etc., etc. O S·r . I • secr.etar.i<> vae 
pfbcede·r á Ieirtura d'o •alli.l·diido pare·cer. 

Emendas do Sen(J;ao a.o pTojecto dct Oamant aoos D eputados, n. 7 d, 
do corrente anno, q1te decla1·a em estado de sitio aiverso.s 7J0n" 
to•s ãxJ 'territorio naoional 

As 81lllêhida•s a.jiprW'aidãs p·eld S:enlaido, á ·pi'oposiÇàJo dá Cábia-
rá dos Dep'iltàdos, que üedara eilil -éstado Ide sd-tio d'ivefsos pontos 
do territori-o n·aJcional, são :as següi·íites: 

I•, ao art. 1.• Êm vez de 3I de Julho '<l.iga'se 3I ele tL(Jios-to; 
2•, ao •mésmo •wrHgo. , Supp-ri;n:J.'am-Se · as I)ala-v·ras C"om as Umi-

t'áções' dtJ'S arts. ' I9 e 2'0 da Oonsrtitwição; . 

Parecer 
da: Commieeão 

de 
Constituiçi!.o 
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3•, aQ art. 2.0 Supp·rima-Ge. 
A Ooonmissiílo de Consti1JU'ição, íLegis.Iação e Justiça, atten-den-

.do a que o POider tExecuti·vo por intermedio do Sr. ministr-o e se-
cretario d·e Estado <los nego·oiQs do interdor e justiça, info·ru:ll.ou 
áquella ·c.asa do Congresso, por.,i~~er;n~~i,?_ d~ c?-rr;:rp,t~?sãq fespec·t;iya,, 
a necess•Idade odQ estado ::::-de slt1o p·ara-:_~~ po.n~o:s~ tto. tgrri:tàr.:tu : n·a- ' 
ci-onal menci'omildos na ·liLoiio.siÇao:' d~-Ga·m-aP<a- · !lJ!:é-·31.\le- ·agostõ · o 
corrente ann-o, e ·considerand-o o parecer qThe, -em v;i.sta od-o § 3° do 
art. 80 da Con-stituição, já teve a honra de interpôr sobre o arti-
go 2o -da mesma -p.roposição, r elatiov.o ao p·razo jjacultaJdo -ao Poder 
Executivo pa!'a a ·exposição motivada das medidas de e~cepção que 
t ef.IIll •si•do !ll!dovt,adas, -opina .que sejam ap;provad3JS a 1' e a 3" -das 
emendaJs :Propostas. 

Quanto, porém, á 2• emenda, a ·que pretende supprimir na 
p-roposição as palavxas - com as 1im~tações dos aTts. 19 e 20 da 
ConstituiçãO>, a Gommissão l1rumenta que não lhe ·Pollisa dar o seu 
assen ti.mento. 

Parece <á Gommdssã.o que .o ·estado de siti-o, a que se ·re:flerem 
os arts. 34 R 21, 48 § 15 e 80 §'§ 1 a 4 da GQnstituição, €IIll nada 
e.bsolu1tamente prejudica as .d-isposições tdos arts. 19 e 20 da mesma 
Constituição, atti·nentes a detel1IDd-nar a e:ssenda de um .dos pode-
I;es vubJ.icos estabelecidos, ·o. qual, -na ·nossa vioda constitu'ci-onal. 
tem de exis•t.ior sempre o me•smo, tal -como - foi ·consti-tuido. O Po-
der Legislativo é um dos orgãns da sobe-ra-ni-a, na(Jiona,l, segundo . 
se .. exprime -o a,rt. 15, ind-ependente -dos outros poderes -cons-
tituidos: si os arts. 19 e 20 pud-essem ser prejudicados pelo 
es_tado de s'iti-0 a ·que •alloude a Constituiçãq. nos artig.os precitados, 
ou o Poder ·L egislativo, a.ffe<ctado em sua essencia . .deixaria ·de exis-

• ~ ti r em um -momento dado da nossa vida constitucional, o qu e: .é in-
adm•issivel !desde que o esbado •de S'itiQ não ·é 'si:não uma creação 
destina-da a proteger os poder.;s_ pulblic os. isto é, a or-dem poli-tic'a 
estabelecida porv-E•ntura atacada· por um lUOYirpento -insur.r-eccio-
nal <>U a Constituição teria creaüo :a - ex•tTí}l1[·a~a:noia :politica d.e·: 
!•m~ &obera·nia d·ependen:te, Q qu_e é absurdo: · 

Não obstaJnte, enten'<i-e a Commdssã.o que não devem ser sup-
prhçldas as -palavr!LS a que- se -refere a eiiliEmd•a -do .Senado. ,- · · 

·0 voto dad<> em separado sobr-é. o p~<>jootó, antes de con'Vertido 
e-m proposição da Camara, l.nv-ooa ·uma·· ·delibaràÇão ' antBt:io'r; ,. da. 



quaJ .pretende •concluir ter ticaao MséntaclÔ que as immunidades 
par)arnentares., não escap-am aos -e/feitos do sitio, isto _é, que a 
d•eçr etação do ·esta/do de s i t io suspende as disposições dos· a,rts. _ 19 
e 20 •da .Constituição. 

Os arts. 19 e 20 citados não' são gaTan,tias de direitos, p•ara 
.po·derem ser oompr-ehend'id<:s na expr &:.são - garantias constitu" 
cioncres 'l'!o l!.Tt. !10 C.a Cc·~stitui~:'.::>, c::xs sim condições de exis-
tencia de um d·os orgãos da sobel'lania nacional; estes não men-

.cionam direitos, mas sim condições -da representação nacional. 
A!dmdtt!ido, :porém, PO•r argumentar , que, .como _garantias con-

. stitueio'll'aes pudessem es·sas disposições ser suspenslj.s, nada .obstit· 
ria, e até a 'Circl1lllstandas -do mom•ento exigiriam que o Con-
gr-esso as r-esalv.asse, decretandD o estado ·de sitio. 

Em face das dis-posições da Constituição, é .;erto que a •d-ecr e-
tação· do estado •de s>itio ·não env·olve em 'si, forçosamente, a sus-

. pensãb d-e todas rus' garantias con-stitucionaes: .de ·entre estas h a 
a lgumas, que, por natur.eza, não podem ser s uspensas, como por 
exempio as qu~ .se r~ferem ã.~ Uberda;d~s de -consoiencj;a e :de. culto, 
aos direitos· •el-e petição e de pro:priedade, á intralllsmissibilidadc 
das penas crimli-naes. e ·outr.as ainda, •mencionad-as na secção 2" do 
Ut. 4• da Con.sütuição; ha outras qu·e, comquanto possam, nã'o 
cerecem de ser súspem:;as. deante da emergencia ·OU -das difficulda-
des, que <porv.entura affrontem a ordem publica, como, por exem-
p!Q, _a que se refer e ao sig·illo da corr-esp.on·dencia ou a .que gar an-
te; a . todos os i.ndivid·uos o julg.amento pelas justiças communs. 

Ora. si o S:acrdfli-cio das garantias constitucionaes .ÍÍ.ão dev.e i~ 
além .a.os estri·otos limites que a - necessidade imponha, o que é in -
dubifavel em· um regimen verdadeira:m.ente liv·r.e e d emocrntico, é 
claro que o Oongr·esso, 'decr etando {) estaldo de sitio, dev-e, no de-
cr.eto,· .indicar quaes as garantJias constitucionaes q•ue ficam sus-
pensas: no regimen llllnteriór á Ccm-sütuiçãD •de 1891, regimen mu-
na;rchico. assim semp-re se praticou, -como d€monstram ·as lei·s n : 2·6 . 
de 22 de setembr-o de 1835, n. 40, de 11 d e ·outubr.o de 1836, n. 129,_. 
de 12 de outubro de 1837, ·e 01s de•cr etos d-o Poder Executivo -n. 68, 
de 29 d·e março d e 1841 e -n. 169, -de 17 de maio de 1842; no regi-
meu da ConsUtuição 'actual, regimen demo•cratico, é forçoso que 
o poder publico se não aparte daquella necessaria indicação. 

Entretanto, em ··1o ··d·ê set-embrô dô ann·o· passà:do, o Congresso 
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Nacional decretou <> ·estaJdo 'li~ sitio sem restúcção alg·Uma, e 0 p 0 _ 

der Executivo ·consild•erou-ISe, em virtude d•isso, dnV'esti-do da mais 
ampla autorização, da qual utilizou--se em diversas :medidas de 
exce.:pçã<>, •qu:e ·p'oz em P·rati<:a -no intuito d•e d·~ellar a revolta de-
cla,ra.-da mo dia 6 daquelle mez. 

Sen·dô este <> estado das cousas, e não ·estanldo totJalmente suf-
foc'ada a r evolta de 6 d·e setembro do amno passado, como declara 
a Meil!Sàgem do P.oder Executiv<>, p1ar·ece á Co.mmdssão .que não 
deve o Congresso, Il!o mo.mento a:ctual, ;restring,ioJI:do, n:a fôrma su-
p'ra:d1fa, a decretação do ·estado de sitio, desai'Illlat a aJUtoridaJd.e 
Publica ·das faJculrdades extraordinar.ias em que ella se acha in-
vestida, pond.o-[he em risco o 1)restigio n.ecessario :para l evar a 
termo a obra da Jl'aoificação do pa;iz; mas não se sente embaraÇa-
da em de:ixar -consignado na ·pro'{losição desta Cama;r.a a ·expres. 
são - com ms l!itm4tações àJos arts. 19 e 20 aa Co1'1!stituição, que 
não envo.Jv·e, como já deixou ·provado, qualquer ga;rantia ·de di~ 

rei to e que s e faz inrdispen.sav.el ·para dignificar o Congr.esso, . ele· 
vand.o-o á a1túm .em que o co.llocou a Oon.s1dtuição da Re.publica, 
e ein que s·e (1-Eiv·e manter um orgão da soberania nacional bra-
zÚeira. 

·IDm vista de taes co'lliSideiiaçõ.es é a Coo:mmissão de par.ecer que 
seja ~·ejeitruda a se~unrda das einendas .do ISenaido. 

Sala das Oommissões, 24 d.e jrulho de 1894 - França Carvalho, 
pr-esidente, com voto em separado. - Dino Bueno, r .elator. - M. 
Clem:ooti1'1!0 do Monte. - F. Rarrws. - A.. A.. Ribeiro de A.lmeiãa. 
-Ponce ae L eon, veii1Cido, com voto em separa:do. - Trindade, 
vencido, com voto em sepia.raido. - 'IWres Portugal. - Erico Coe-
lho, cO'Ilcarda com as conclusões rdo ·parecer, salvando as ~mmulii
àades do a.rt. 19 e recusando as do art. 20. 

VoLo em sepa- A minoria ua Commissão de Legislação e Justiça, quand·o lhe 
rado do snr. fo i presente a Melisagém •do Vice-Presidente d:a Rep.ublica de 25 

Ponce de Leon dó :liiez ~indo, p.ela qual •communicava á CamaTa os ~mos gov·er-
e outros. nameri.taes expedidos a;pós a r esolução tomada pelo Congresso Na-

cional, ainda .em fun,cções, oom o d..ecreto .n. 172, de 10' de s·etem-
bro de 1893, que ··deliberou o estado de sitio na Capità:i F ·ederal e 
em 'N.kthetoy p.or lO dias, -expoz, por intermed·io do s eu relator, em 
reunião da meSillla Oo-mmissão de 26 >do referido mez, que, dedu-



zindo-'$e da let<tra e do >es·pirito rdo art. 34 n. 21 e art. 80, §§ 3o 
e 4o d·a Constituição d1a RepubUca, que o p.rimei.r.o dever do Con-
g.resso Nacional, .I.ogo .que .se •reuna, é tom11-r conhecimento do es-
ta;do de sitio decr.etado .pelo Presl.den.te da Republica, na. .sua . au-
sencia, mantendo-'o ou levantando-o, appro·v.ando .ou reprovç.n~o ,as 
medidas .de .excepção que ti'V·erem sido tomadas e ma~d.ando res-
ponsabilizar a,s aq'toroidades pelos abus~l> corrumettidQS - er~ obvio 
que, p·ara •CUJlllp.r.ir .esse dever constitucion~J,l, a comm~nkaçã,o do 
chef.e da nação devia ser completa, já Telatando os factos j.usti-
ficativos das medidas de que lançou mãJo 'P11Z:ll- o ·x;estl}bele<;i-ll\ento 
da .ordem pulblioa, já ex:hibindo devidamente ·processados, .to·dos os 
documentos que lhes forem relativos; - .q'f·e, porém, expondo o 
Prresidente ·da Republica os moti'Vos pelos quaes .nã_o lhe era pps-
siveJ, desd·e }á, desempenhar-s•e desse compromisso legal, collocan-
do por isto o Congresso na .impossibilMade de 'Pronunciar-.se a 
respeito e décorr.endo da Mensagem, quando nãJo .fosse notorio, 
que ainda per-duravam nesta capital e em alguns Estados do sul 
os ·effei:tos da revolta de 6 de s etembro ultimo, ·era imprescindivel 
que o Congresso Nacional, manifestando todo seu 3!!poio .e -confian· 
ça ao P·oder Executi•vo, que, com o maior patriotismo, havia velado 
pela ord•em e seg:u!'ança publica, debellando a caudilhagem, .que, 
triumphante esphacelava o paiz, e · tudo fazendo em defeza das 
instituições ·e d•a sua -consoJ:i.dação, ameaçadas pelo impatl'iQti.smo 
de brazi.leiros ambiciosos, m;antiv·esse. o es·tado de sitio decretado 
pelo Poder Executivo e adiasse as suas .sessões para 15 de setem-
br-o proximo. 

T·endo sido apresentado, nessa mesma sessão de 26, o projecto 
n . . 7, que ·determii1Jil.'Va o estadp ·d.e sitio até 31 de julho, C(}m as 
limitações dos ar,ts. 19 e 20 da :Constituição, e qu.e fosse faouJtado. 
ao, Poder Executivo .o prazo nécessar,io lJar~ a a,presei}.tl1-çãio das 
in:l)o:t'IIlllações e .documentos r .el3!tivos a~ § 3° do ai't. 80 da Cop.~,ti
tuição, a CommissãJo, em sua maioria, r-esolveu que, por occasião 
d~ se tomar -conhecimento desse projecto, seria cons.id-erada a •Men· 
sagem dÓ Sr . Vi.ce:,Presi-dente da Re:publi-ca adoptando-ee tas me-
didas que uecessarias fossem. 
· · Em ' :reunião de 27 9,e j·Jüho, ~ubme_ttid_o á Oommissão de Jus· 

tiça. 0 ' p_roj~to n. 7, opinou a s~a ma:ioria que, não •esca?~ndo as 
immunidades parlamenta:res. ao.s effeitos ·d? estado de s1tlü, con-
l;ol'ille a inter•pr.etação dada ao art. 80 ·da ·e(}nsti-tuição .peloo Gon-
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gresso Nadon"al, ~m 1893, não deviam ser acceitas as . limitações· 
cog.itaJdas pel<o prodecto; qué, não sendo con:stitudona.l .o prazo in" 
deJ\inido facultado :ao Poder "Execut·ivo para se desempenhar do 
dever qu-e lhe •era imposto pelo § 3• 'do art. 80 da mesma Consti-
tuição, a · consequenda logica, por este e pelos motivos j-á expostos 
por occasião de· ser relata-da a Mensagem, devd.:a. ser o adiamento 
das sessões, faoulda!de que ti-nha a Camara dos Deput~dÇ}s pelo ar-
tigo da Constituição da Republ.ica e que, ass-i-m, apr·esE?ntava á 
consid-e.raçãio :da Camara o seguinte projecto: 

O .Congresso Na,cional r-esolve: 

-.Art. · 1.• Fica mantido até 31 ·de julho do corrente anno o es-
t-ado de sitio !}ara o Distri-cto Federal, comarca d-e Nictheroy .. e Es-
ta•dos de S. Paulo,· Paraná, Santa Catha.rina e Rio Granel_~ -do SuL 

l..rt. 2.•' Fica adh-da a present•e seE·são legislativa do Congres-
so Naci.onal até 15 de setembro do corrente anno. - . . 

·A maioria da Com missão, comquanto ·entendesse que devia se1~ 
eliminado. do .projecto O art. 2.0

, .quanto á CO·!)..CeS,SãO de. prazo. Opi-
nou qu,e fosse . app.rovado o art. 1.•, parecer este que, submet:tid.o 
á di-scussão na Camara >do-s Srs. Deputado-s, foi approvado, para 
~er o proj a.cto ado·ptado, em todos os seus termos, em. :;;essão dd 
2 -d_este mez. 

Remettido ao Senado foram, pelo membro vencido · da respe-
et-iva Cotnmissão, . apres·entadas, e afinal appr-ovadas, · as emen,d.as 
constantes do autogra.pho - suppr-essivas ·das palavra's "com as 
li-mitações dos arts. 19 e 20 da Constituição" e do art. 2•. 

·Subsistindo .as· razões que d·eterminaram a minoria da Com-
missão de Legislação e Justiça a d·ni-pu.gnar o projeoto n. 7, é ellà 
de parecer g.ue sejam ad.optadas 'P'ela Camara a1s emen,daS do se~· 
nado. 

Occorre--nos ponderar que . da discussão havida ·n_o , S·eÍlado re-
$-ultÓu q.ue a -intel"Pretação doutr-inal dada pelo Con.g.resso Nacio-
n&.l ffin 189-3 :ao art. 80 dã Cons'Htuição e pelà qu.al fi.ooú '"resolvi-
do '·que as {mmuni.dades - parlamentares -e&taváin compre.Ji:~ndfãas 
1!10 preceito geral do referid-o artigo, só ppdia ser .regular e digna-
m ente revogada pe.los m eios ord-inaiios que a· Con-stituição .. indi-
c~ . e n!ílo por um simples 'Proiecto declaratori{) de · es~a~? ~-e _si_ti~ -



A excepção cogita-da pel-o proj.ecto n. 7, quando mesmo ada-
ptada serã illuso.ria, pois, :lli'cando susp-en•sas, como r~con-hec;u o 
pr.ojecto, as demais garantias -Constituci;onaes e, portantoJ o habea~: 
corpus, o uni co arbitr0 de flagrancia a ·que ·se refere o art. · 2o da -
CD'IlS'j:it}Jiçã,o seria o_ Pod•er Exe.cu-tiYü, ou os seus agentes. Pa: 
r.a o d~putado pu-senador - recm,so alg.u-m lhe assistiria : nãõ ti -
nha o h(bb eas-corpul~, Yi-sto est ar CQimpréhend-ido ent~e a:s garan-· 
tias sus.pensas pelo esta,do -de sitio; não podia. a,ppellar para a Ca-
ma,ra, visto qwe a esta só compete resolver ·sobre a pr.oced·encia d.a· 
accusação :- e nunca sobre a pr.isà{) - media,nte as formalidades _ 
processuaes p'Tel!iminar>es oprescriptas pel-o mesmo art. 20 . 
: _ .. Na França· a . lei constLtucionaJ de 16 de julho de 1875, no seu 

art. 14, contoém disposição identi-cq. , ã -d.o art. - 20 da . Cohstituição-
Brazileira. Entreta-nto a lei daquella Republica de 187:8, que re-
gulou 0 -oesta;do de sitio, não €Xclue delle ·as immunidades ~ parlamen

t:;t;I'es; a,o . co-ntrario, dispõ~ que --os ~ribunaes militares, e~oepcio

nà.lmente instituídos, - sãÕ os uni-cos competentes para to-rp.ar co-
nhecimento dos delictos que forem commettidos e os punir - -
qualquer que seja a qua1tiàade dos seus aut-ores ou cumplices. 

:Nem se .diga que -a attribuiçâ!o - da;da ao Congresso Naci-onal 
p,elo :ar-t. 34, u. 21, da Constitu-ição - de approvar ou suspender 
c sitio ~u~ h~~Yer sid·o d-ecretado pelo Po-der Executivo - contra~ · 
ria o -nosso as·serto, -porquanto, devendo €Sta attrib~ição ser exer-
cida logo que o Congresso se reuna, nos t ermos do art. . 80, § 3•, 
não ~e -cGmprehend~ .por sua_ propria natur-eza, entr-e as su:a;s fun-
c!:ões o~dinariru,; e legi-slativas. Ahi o Congres&.o, poder pólitico da 
N~çã~, iprofer•e, co.mo j~iz supremo -dos actos do Poder Execu~i- . 
v·o, ve~dade'ira sentença oe o· chefe deste ultimo p.oder -Qommetteria 
crime de responsa;bilidade, na fórma do art. . 54, n. 3 da Oonsti- -
tuiçà{), si aJttentasse, por qualquer· meio, contra o .livre exercício 
d~sa attribuiç~ do Conp-esso. 
,,. 'Na Republi-ca- Franceza. onde, como yimos, ' a 1-ei marcial at-

tinge os -membros do par-lamento, este, desde -que o estado de si-
t io é decretado pelo Pr-es-idente ,d:;~. - R epublica, reune:~ e immedia-
tamente, mantendo"o ou levail'ta,ndo-'o. -

. Mr . . Fr.anck.;C~auveau, .po1: ocça;sião_ de. se -discutir na Cama-
ri d'os' deputâdos . d<;quella R~pÚblica a _lei. regu-lado-ra 4o esta~o. 
d:e s ?ti-o, reféindQ-se á essa. áttribuição das Ca;maras disse: ::- ~ . 

- ' . de"e,r, .uma _vez _. reun~da,s, qeliperal"' _a j;egp€ito, se_m ~ seu pr imei:Q ' _ , .. -, .. ;_,i.;· -
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esperar a ·iniciativa do governo, antes de toÇI.a e qualquer prcm.os.-
ta, antes de todo e qualquer de );late. (E. Pierr·e, 'JJrai t é de dToiP 
politique - ·1893 - n. ·557.) 

Quantq á s up,press,ão do art. 2·0 , pr-o;pesta p.ele Senad!Ü., a maio-
ri~ da Comi;J:Ü;;:?ão, dando p1j.Fecel' s:o.bre o . pl'oj.ecto., já opi•neu pela 
eli-minação des;se .a,r~i.go q:qE\ c(jl;mo ·p.endtemu a ~inor.i.ru, :nãe eR-
contr.a ~PÃO ,na ConstituiJião, . ?-~tes a cp•n,tral'ia:, só. po.àenc1o a me-
did,a !J,Jl€ -P.,elle •se ~Jil<.<ilJ.~a ser J;l'?-tlullida pelo p!I'o.jecto de adi·amen-
to ~-~ •<l<:J:Q.Stit,llCÍ9·nal ,e .pl' ª'Hcame!J;tJJ_ pr.op_o.sta p.ela e ama:ra dos Srs 
Deputados. 

IS:S1J:a .:_das commiss:ões, -23 ·de .j•uiJao de -18>94. 
-F'J1Q-nça •Carv(J;_lho. ·- PTinda'de,- • 

Ponee ae :teon. 

E'fi'LjendaJs P,o Swado ao -J>;rojeot:o da Oamam dos -Deput'aêlós que. 
declaTa em estado ele sifliio diver-sos pont.os do territorio na-
cional. 

A2o art. 1. : 
Em vez de 31 d·e julho, diga-se - 31 de agost-o . 
.SUJPpri:ma:m-se as ];}alavras.: com as limitações dos arts. 19 e 

20 -da ConsUtuição. 
Ao {l-rt. 2° : 
.SUPJ?TiiDa-se. 
•S·ena:P.o Federal 1·6 ele j;1,1lho . ,Çie 1:$,9.4. - Uba.ldiJb.rt 4o1 ,Amg,r,!L.l, 

Fontour;.a, vi~e,.pr-.esi.den.te. - Gi), Priniz Gouzqr;t ,, serv,i-p.,_d,9 ·4EJ 1• 
secreJtl;l,)."J.o .. , - Jo{jo Soares l {ei,va;, · s~rv;.~ndo. de. ?o s_e~~::,etf!.:l)~-D . . -
Jo,ak~m de O. Oq,tu1.~aa, s el'Vi.J::tdo, (l..e 3° secretario. _:_ Jo_a_qui'I'IJ- J.o,sÇ 
Pa;ª's d:a ~ilW Sarment.o,_ sevvi~d_o (l.e 4° sE;Cl;et~:t:~o, 

Projeçto da Gama1·a dos D epU;tados n. 7 .A., que declara em estado 
àe sitio diversos pontos do ten'ito1'ih n.acional. 

· O Congresso Nacional resolve: 

Art. 1.0 Sã9 c;leclara.dgs em 89tado de sitio, até 31 de julh~ do 
corrente à.ll;no, o D4;tricto F ederal, ·a -comarca de Ni.t]l.ero:l' e Oi; 

Esta-dos .d~ .s. Paulo, Paran_:á, .Santa Ca(harina e_ :R,io Grande tio ~ 
Sul; com as limitações dos arts. 19 e 20 da Constituição. 
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Art. 2.• E' f::wultado ao P.od,er Executivo o prazo necessario 
para a:pl'esentação das informações e documentos relativos ao § 
3•, do art. 80 da Constituição. 

ICamara düs Dep'lltados, 2 de julho ·de 1•894. - Dr. Francisco 
de Assis Rosa e Silva, presidente. - Thomaz D elfino dos Santos. 
1• se.or.etario. - João Coelho Lisboa, 2• secretario. 

O :SR. HERCULANO DE FRE!'TA:S (pela ordem) - Sr. 
Presidente, a CaiJII:ara já se pronunciou a respeito deste projecto, 
ao qual o Senado accrescentou ·algumas emendas. 

•Estas teem de ser julgadas pela Camar.a ·e o ass~mpto é ur-
gente e irrupo.rtantissimo. 

Por 'isso requeiro a V. Ex. que oonsulte a Cas•a si ·Concede 
dispensa ·de intersticio para que o projecto e a emenda entrem na 
ordem d-o dia ·d,e amanhã. 

Consultada, a Camara concede a diBpensa .pedida. 

24 





SESSÃO DE 25 DE JULHO 

·E' annunciada ,a discussão uni<ca das emendas do Senado ao Discusaiiounica 
IJTOjedo n. 7 B, rdo corr·errt•te an.no, declarando ·em -esta<l.o de siti.a· das emendas 
a Capital Federal, Nictheroy, etc. etc. do Senado. 

O rSR. THOMAZ DE!JFINO, 1 • secretario (pela oraem) - De 
accõrdo com as di!:tposições do Regimento, r equeiro a V. Ex. que 
a discusl:lão das emen.das do Senado .seja •em conjuncto. 

lPosto a v-otos, é -a1)provado •O xequerimen,to do 8'r. Thomaz 
Del fino. 

O SR. EJNEAIS M:A-R!DL'l'iS - !Sr. P.r.esidente, desejan,do quanto 
antes armar o 1Bod.er <Executivo pa.ra àentr<> .de pouco tempo de-
'bebl!3.-r ·a com-moção in.teT.na .que até ho:je nos tem trazido fór.a da 
vida norma1, e obed:ecendo m esmo. ao accõrdo l}rop.osto e acceito pe-
los •dous grupos que se forma-ram nesta casa sobre o adia-mento e as 
imm unidades, d-esisto da palavra, a,guardando-me, porém, -para nà 
3a discUBsão do projecto de · •adia;mento ·das sessõés legis-la:tivas 
emittir as idéas que pretendo expõr da tribuna nessa occasiã•J. 
uma vez que -aqueHe assumpto •tem int ima cor-relação com o que 
ora p-reoccupa a attenção da Garoara. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE Tem a palavra o Sr. Nilo Peçanha. 

O :SR. NliLO PEÇANHA - Sr. Presidente, obedecendo ao sen-
timentü -de h'a!'monia que ago.ra domina a Camara, desisto da pa-
lavra. 

Requerimento 
do sur. 

'Thomaz Del-
phino. 
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O SR. PRESI1DE'NTE- Te!ll a palavra o. Sr. iHollanda de Lima. 
O ~SR. HOLLAiNIDA D(ID LI\MA - rSr. Pr.esi•dente, fac;o igual de-

claração, para ev,itar a protelação de um assumpto urgente. 
O SR. JOÃO PENIDO - •Sr. Presid'ente, havia pedi.d.o a palavra 

para .d·ecl.arar .que ·voto .contra as emendas do 1Senado ao projecto 
de •estado d·e sLtio. 

,P.ouco :dir·ei, -.1 v.ista d.o accõrd<J geral, quanto ás emendas do 
Senado, ·porque o ~estado de sitio nã0 é mais necessario·. 

S'i V. Ex. consultar os arts. 80 '§i§ 1 • e 4•, ·e art. 34 § 21, verá 
que .não ·exfs.te moti-vo al'gum d-eterminado nos cita;d.os artigos 
para a decretação do estado d•e sitio. 

!Nestes artigos se diz que o estado de .siti.o se dá quando existe 
eommoção inter.na. 

H<Juve, é . certo, commoção interna; esta por.ém, já se acabou; 
o p.al;? fo·i var.ri·dO e o gover·no di'\lpõe ode todvs <JS o:Q.-eios para suf-

. fo.~~J.r qualquer louco. 
Isto, porém, não é de temer-se, porque ,eDes já têm :p1a~s · :. 

' cursos par·a preparar um novo assaLto . . 
Na~ e]!:,i~te :ct.entr,0· des·ta cidade •de perturbação, de anarchia. 

O ey;~~ 'Cjle s.iM·o actualmente é, pois, inconstitucional. Foi um 
preS'ente que ª 'Camara dos 'Srs. De.putaJd.o,s .fez ao ·Pod.er IDexecutivo, 
sem q.ue houv-esse pedi;d.o. 

Depois de recebid·o o presente, o Poder Executivo não quiz 
exauto.rar aquelles que o fi~era;m. O .esta,d.o de ~~?itio f.ez ')llill mal 
extra..ordi.nario, qué ninguem rOOgita, de!le O mal 11nanceiro. 0 
cambio não •levantará emquanto houver estado d,e sitio, .cujª' de-
cretação ·em tod:o.s os paizes dv'ilisados é fejta com log,ica e ;rec,a,. 
nheci.dos fundamentos. 

1Sj aqui, como em toda ,a _p,ar.te, nada ·existe .de extraorrd.i:l!ario, 
n.íi-.o yejo :razão para s.e dis·cutir ta,! med-ida, que s·e pretende ·fazer 
inopp:.o:r.tun~m'ente, em detri,1I)cento do nos~o cambio e do ·no;,sp 
~Qlll}mercio e qe tod~s que fi·cam debaixo de um.a pressão .tão desa-
gradavel. 

A!quelles que apoiaram a l-egalidade, que contribuiram p.a.ra a 
morte da .p.evolta não pod-em ficar sof.f.r.endo as consequencia.S de 
estado ·de si.tio .poT causa de .mei'a rduzi.a rÇte pervers-os e !lrimil).os-os. 

181 elle vai ser de~etado para que nã-o haj•a ·opposlição .a..o go-
v-erno, isto é irmpossi'V'el porque mesmo na Russ-ia _·e na IS.ibert,a, 



·nos paizes emfim -on-d·e impera o absolutismo, a d'pposição' s·empre 
se levantow. 

Uma O·pposição co•nstitucional é util e nao ha gó"V:e~no Ql.IQ 

possa marcha,r sem um fiscal que lhe mostre os· -erros•; uma- opp•J-
Sição re~ol·tosa é que é fatal a0 paiz. Não -estou nesse ca'So. 

Do •Senado só accei·to uma; <Bmenda e é aquella que a:ca:ba oom 
as garantias, ponque não voto o estado d·e sitio só para os· outros; 
voto tambem parru mi.m•. 

•Não acceito a emenda l}rorogando·' d'' esttado d'e sitio até 31 
de a,gosto. 

A concedermos até essa >data, ooncederiamos tambem ~~;té 3fl 
,de setembro, até 31 de novembro -e nã0 hav·eria mais· limites: rn<·- ·· 
lhor ser·i·a então· até o fim do secu1o. 

Não concedo nem mais um .Ma além- da:quelle que a: Camara, 
contra o meu voto. conced•eu. 

A liberdade ·está manieta,da e eu não lucro a,ugmentan-do-lhe 
ma:is um g>rilhão. 

O povo fo·i legali-sta, já nã0 ha mais p·eri-g<>. 
Sr. Presidente, d·es·ejava >dizer muitas -co usas mai-s, mas em 

vista do accôrdo para qu-e nãJo se falle ma,i~, .não OOtlltinuar.ei. 
-0· .SR: AUGUSTO SEVERO - V. Ex. é o.uv.ide com toda .a a,ttenção 

e respeito. 
O SR. JoÃo PBNruo - Antes, porém, de concluir dev<O contar 

uma· l-enda, que, me foi referida opor um botucud<> de 90 an·nos, 
porqu-e .nós somos como os ·poTtuguezes, · que só fecham as suas 
pcmta5 d-ep·ois de •roubados. 

Havia na sua satrapia, disse-me 'Dindi<>, uma dessas enti-
dad-es sobr€Jilaturaes, que continha ffll1 si ·todas qual•idades rboas\ 
de modo que cada um a queria •para si. 

A deusa começou a ter inimigos, mas deixava ·correr o -ID1llrfim 
e não t{):IIlava providenci-as. 

Mas os inimigos, aquelles que a queriam para si e não para 
os outros, o:omeça.r<1.•n a tram:.tr e le'Y;tram·a para uma 3-mboscada. 

Ahi atiraram--se ·SO•bre ella <demonios e 1'éras. 
Os amigos, at-errados, começaram a protestar mas recuando 

sempre. 
Mllis, como a v'i·rtude jâmais fica d·esamp·arad·a, appareceu um 

anj-o .ex•ten-minll!dor, que deu comhaJte ·a d-emonio:s •e Jléra~·-

Quando a batalha estava ganha, começaram a apparecer 
os bons cidadãos, ·aquelles que a uão queriam só ·para si. 



Encerramento 
da discussão. 
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Então, o a1njo entregou-lhe a deusa bem amada e disse-lhe: 
levai-a, já não corre perigo, mas eJ.les d-isseram: não, ainda é 
cedo, ficai com ,ella. · · ' 

\E]' o que acoilltece actuabm'ellJte. 
A Ji.ber-dad,e, depois d<e .quasi IIDOTta, oé ;resltitui·da pelo anjo 

ex-termi.nadOO", que acabou com -a ~Devolta; majs os rumante:s secu· 
lrures da Hbe~·dane volvem <e d!z·em: não, não, 'aill!da é cêd•o, guar-
dai-a a;inda po.r 31 .dias, augmentemos-Hl,e maJts :u:m gri.Johão. 

A esses não acompanho. 
'E .tenho diw. 

· N.inguem mai5 pedin'Clo a palavra, <é encenrada ·a discussão. 
IRrocede.nde-iS'~ ·á votação da 1" emenda d·o S-enado ao art. 1 •, 

V·erifica-se •que não ha numero. 
O .SR. "J>.RES<I.DENTE - Vou mandaJr proced-er á cham:arda . 
.Procedendo-se! á chorumada, veriJiica-se teDem-Se aus-entado os 

Srs. Aug-usto Monten,egiro, Bricin lFJI-ho, Hollanda de Lima, Qosta 
Rodigues IQabniel 1<"1ewei;r:a, Hd·efO'Ilf.l'O· -Lima, Ped-ro Borges, Augusto 
Sevm-o, Tolenti-no ·d'e 'Carvalho, MartiRS Juni-or, Rocha Cavalcanti, 
Octavian'o Lóurei.Jro, iLeove:giJ'Cl,o Filgueill'as, Sebas-tião Landulp-ho, 
MaJrco.H'll'O Moura, Torquruto Mo!'lei.ra. -Gald-ino Lor.eto, il!1rança Car-
valho, Eri·co- Coelho, ·Fonseca Pm,tella; Euzebio· ode Que.koz, Ernesto 
Brazilio. Almeida Gomes, Octav-iano de: BrHo, Lamoun:i,er Godo-
fredo . A•rthur To;r.Des, Simão da Cuntha, Paraiso Cava lcanti, Julio 
de Mesquita, Pad·ua ·Sallels, Viei·ra de Morrue:s., Oi·ncinato Braga 
e Hermene:gildo de ·Mocaes. 

(O ISiR . . RRE<S•]DENTE - Responderam apenas á c:hrumada 102 
Srs. d,eputad·os, pel~ qua fiica a:d-1-ada a votação. 



SBSSÃO IDE 26 DrE JULHO 

I p·, : 

E' annunoilad'a a votação das emend-as do Senado, do pro-
jecto n . 7 B, de 1894, d-eclarando em estado de siti<J o Distrioto 
Federai, Comar.ca d e NH:heroy e os Est-3/dos de s. Paul-o, Paraná , 
Santa Catrururi'llra ·e Thio Grllinde do Sul. 

O SR. PiRElSIDENTE - Vou sub1:net ter por partes a votação 
da emfnda. do Senado, ao a.r t. 1•. ·Por e·i a votos a p-ri.me im ·part;e 
wss-im r·ed·ilg-ida: em V•ez de - 31 de julho - d1iga -se: - 31 de 
agosto . . Em seguida submetterei á votaçã<J a 2• part-e, assim r e-
digi da : supp!'Ímam-s e as palav-ras : - com .as bimiJtações d·os 
arts. 19 e 20. 

Posta a votos é app~o.v-ada a 1 • p:arte d.a •emenda .do Senado 
ao art. 1" do proj·ecto :numerro 7 B, d·e 18!H, -is-to é , a que d!iz : em 
vez d·e - 31 de julho - di.ga-se : 31 de agost o. 

E' an'!l unaia:da a vot•ação da 2• parte -<la emenda do .art. 1 • do 
proj•ecto n . 7 B, de 189•4. 

O SR. A.lJCI.NDO GU.AN.AB.A!R.A (pel,tt <J<r dern) requer votação 
nom·inal para a 2• par-te da eme nda do Senado ao aTlt. 1•. 

Consultada, a Camara appr-ova o requerimento do Sr . .Alci•ndo 
Gua,n.abara. 

-Procedendo á vot ação no mi nal, ·r-esponde m n ão, is to é, não 
approvam a .eme'!lda· do Senado r-el•3Jtiva á supp;ressão d.a5 immuni-
da:des parl·amentares dos .arts. 19 e 20 da Constituição, os Srs. 
Gabri el Salgado, •Sá Peixoto, M·atta Bacellar, ·Enéas Martins, 
Augusto Montemegro, Carlos de Novaes, Bricio F.U.ho, HoJ:l3Jllda 

Votação das 
emendas do 

Senado. 

Requerimento 
de votação 

nominal do 
snr, Alcindo 
Guanabara. 
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de Lima, Ben-edicto Leite, Viveiros, Luiz Domingues, Costa Ro· 
d;rLgues, Gt~õltavo V-eras, Edm11rdo d,e Berrêdo, Chris.ti-na Cruz, Ga-
br·iel Ferreir-a, Nogu-eira Paranaguá, Gonçalo ·de Lag-os, Toi".res 
PaMiu.g'llJ, I.l<lefonso Lima, J•oão Lop.es, Helvecio· Monte, Augusto 
Sev·er·o, Tavar-es de Lyra, Fr.anc·isco Gurgel, Juillqueira Ayr-es, 
Arthur Orlando, Tolentino d~ Carvalh'O, Peretira d·e Lyra, Gasp·ar 
Drummoud, Coelho Cintr.a:, Luiz de Andr-ade, Arminho Ta-
vares, Mardomilo Lins, G<rnçalves Ferreim Cornelio da Fon-
seca, Medeiros e .Nibt\qu''erq'ue, Miguel P.ernaclbuco, Carlo~ Jorge, 
Clementin'O d-o Monte , Rocha Caval-canti, Octav-iano Loureiro, 
Men·ezes ·Prad·o, •S'a:nto:s Pereira, Augusto d-e F -r eirta.s,., Neiva, M.Utoill, 
Tos!Ja, Aristides d-e Queir-oz; Edual'do Ramos, Paula Guimarães, 
Vergn.e de Abreu, \Rodrilgues Lima, Tolentino dos Santos, Aa:thur 
Rios, Maroolino M'O'Ura, Pamnhos Montenegro, 'Torquat-o Moreira. 
GaJ.dino Loreto, Furquim Werneck, Oscar Godoy, Thomaz Delfino, 
Lins d-e VascQ!ll'oellos, Alberto Torres, Fonseca Por tella, Eu,sebio 
<le Quei.roz, Costa Azevedo, Lima Duarte, Carvalho Mourã,o, F er-
r-az Junior, Francisco V-e'iga, Vall:adares, Ar.thur Torr-es: Oleg>~.rio 
Madel, Parai<so Cavalcanti, Lamartine, Alfredo Ellis, Alvaro Car-
valho; C31semiro da •Rocha, Almeid•a Nogueira, Dino Bueno, bosta 
JUniol!', Gustavo Godoy, Ad-olpho G'OI'd-o, Padua Salles, Vteirn de 
M'Oraes, Herculan'O d-e Freitas, Momes Barros, .Pauli'no Carlos, 
Francis-co GUcerio, Alv·es de Castro, Hermenegil-d-o de Moraes, Ur-
bruno de Gouvêa e Luiz Adolpho '(9.4) . 

Resnonderam si?n os .Srs. Fileto , Pires, An-isi-o de Ab1;eu, , Pedro 
BoTges, iFr-anci-sco Benevol.o, José Bevil>aqua, :S-ilva. •Mariz, Trindade, 
Chateaubrian.d, Coelnp ·Lisboa, Marti-ns Junior, ·Francisco Sodré, 
Leovegildo .Filgueiras, Jos:é. Ign~aiCi-o, Flavio >de .A!naujp,_ S·ebastião 
Landulpho, A-thayde Junior, Antoni-o ·de Siqueira, -Jo;sé Oarlo<>' 
Fra:n!}a Carvalho, Alcindo Guanabal'a, Arneri-c-o •de M:attos, Silva 
'Castro, Nilu p .eçanha, Agostinho Vi<dal, Ernesto J3razil'io, Fran-
cisco Santiago, Barros Franco Junior, Ponoe de L·eo·n, P.aulino 
de S-ouza Junior, Anton:io -ülyntho, Almeida·. Gomes, J:lJa•ndul•pho 
de Magalhães, Vaz de Mello, ·M-onteir-o -de B-arros, João Peniili-o, Goi_l--
çalves Ramos, Alvaro Botelho, Leonel Filho, Octavian0 ·de Brito, 
Lamounier· Godofredo, F·erre1I"a Rires, Cu.pertino de Siqueira, Ro-
dol-ph0 Abreu, Theotoni·o <d•e Magalhães, Pinto da Fons·eca, .Simão 
de Cmnha, Oarlos •da&-Chagas~ . Gosta Ma,chado, Jutio de Mesquita, 
Ovi·dio Abrantes, Xavri-er <do Valle ·e· Mariano Ram-os (52)· 
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O SR. PRESIDEN'DE - A 2" parte da emenda do Senado foi Rejeiçrio 
r ejeitada po.r 94 contra 52. da 2• parEe da 

emenda. 

R' posba a votos e approvada a emenda do S enado, suppressiva Approvação da 
d-o art. 2" do proJecto n. 7 B, de 1894 . emenda 

suppreesiva do 
O 1SR . PRESI-DENTE - O projecto vae ser devolvido ao Se- &rt. 2. 

nado. 



; . 



NOTA· 

REVOLTA DE ·6 DE SETEMBRO 

Em 27 de J u lho é lido o officio ela. Camwra. devolvendo a pro.pos i-
ção. E' publicado o parece•·. E m 28 o Sr. Ramiro Barcellos requer 
seja o parecer discutido. E ' concedido. O Presidente dá explicação. 
E ' en~erra.do o debate e apJ)rovado o ,parecer que se conformava com o 
voto da Cama1;a. E' ap.prov·ada a redacçiLo . 
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SENADO FEDERAL 

SESSÃO DE 2,7 1DE JULHO 

Do I • Secretario da Camara dos Deputados, de 26 do cor.rente Expediente 
mez, ccmmunican·do que .aquella .Camara approvou as emendas dq 
Senado aos arts. I • <e 2• da p.roposição da mesma Camara que d.e-
clarou ·em -estado de sitio diversos .pontos do térritorio naci-onal, 
níio podendo, porém, d.ar -o seu assootimento á emenda que sup-
·p·r-ime as seg,udntes palaVTas do final do art. I • - "·com a1s Ji.mi-
tações dos arts. I9 e 20 da Constituição" - a qual devolve conjun-
.ctamente com a proposição, para os devidos effeitos. - A' Com . 
. missão de Constitu.ição -e Poderes . 

A' Commissão d.e Consütuiçi\.o, •Poderes e. Diplomacia foi .pre- Parecer da 
·sent-e a commun-icação da Camara dos Srs Deputados, d·eclarando Commissão de 
que essa Camara mão pôde dar o seu assentim-ento á emenda do Constituição. 
Senado, suppressiv.a do peri.ooo final do art. I • d·a pr-oposição n. I 
de I894, s'O.~re o estado de s·itio, t-endo acceita<do, entretanto as ou-
tras emendas . 
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A Oommissão já teve occasião de interpor o seu parecer sobre 
a matleria, em da;ta de 6 -de julho corrente, e ·então .ponderou : 

a) que a locução - garantias cOID.stituoiornaes - d-o art. 80, 
da ICOin-sütuição Fed-eral, .refiere-se ã d eclaração de •dil'eitos do 
art. 72 e só compl'ehende a:s ;garantias dos direitos individuaes 
com as limitações ·expr-essas n:aquelle artigo; 

b) que as i-rum unidades parlamennares, garantias politi<!as, ·con-
dições de exis tencia do Poder -Legislativ-o ·. não são privilegias .pes-
soaes com cedidos aos membros desse pod•er, n~o, ppdendo1 , ~ortiitp.to.' 
em caso algum, serem _.attingidas pel·J--~Jt'i.O':-"-__ -L'-· 1 _ - '-~ · _ .. ~ 

c) que, se.ndo esta a d~>utrina constitucional, em relação á sus-
pensão de garantias, .pareci·a-lhe oci•osa a ultima parte do art. 1" 
da proposição da .Cama.ra, salv-o si se d~se a essa disposição um 
valor meramente declaratorio, determinado .pela interpretação. er-
rone.a que ã ma teria se tem -dado. 

A Camara sustentou o seu voto, comf-irmand-o nesta parte o 
parecer da Commissão de cc.nstit'uição e Pod·eres ·e Diplomacia, a 
qual é de parecer que ·O Sen!lido se <!onforme com -o voto da Camara. 

Sala das commissões, 27 de julho de 1·894. - Leopoldo de Bu-
lhões. - Froocisco Machado. - Q. Bocayuva (v-encido). 



SESSÃO DE 28 DE JULHO 

O SR. RAMLRO BA•RCELLOS - Sr. Presidente, tendo s.idJ Requel·imento 
apresentado á Mesa o parecer da Commissão de Constitui'ção e p 0 . do snr. Ramiro 
deres sobre .a .emenda do .Senado ao projecto de esta-do -de siti-o a de Barcellos. 
que a Camara dos Deputa-do.s não deu s z•u assentimento e conside-
rando esta materia urgente, venho requerer ao Senado que, sem 
prejuízo da ordem do dia, seja discutido o parecer na sessão d·e 
hoje. 

Posto á votos, é approvado o requerimento. 

O SR. PRJIDSIDENTE - O Senado ouviu que o Sr . Senador 
Ramiro Barcellos ped.iu urgencia para entrar em discussão, sem 
prejuioo da ord·em do dia, . a emenda do Sena-do ao projecto d.a Ca-
mara dos Deputados S'Ob.re o estado de sitio, e a .que esta Garoara 
não pôde· ·dar o seu assentimento. 

Tratando-se de um assumpto importante e .ten-do a Mesa du-
• vida quanto ao modo d·e a;ppli-ca:r o reg·imento, vou consultar o 
Senado. 

O regimento diz: 
"·Para se .dar urgenda é necessario que s·eja o .. r-equerimento 

app.rovado em discus~ão, pela maioria do.s membros presentes. O 
s enador que quizer propor urgen~ia usará da formula: peço a 
val:avra para negocio urg•ente. 

· "Urgente para -interromper a ·oi-dem do di.à (é o ca;so) só se 
deve .· entender a mat'eria cuj-o resultado · se torn&r·fa 'nullo e d'ê 
nenhum .. .effeitp s·i deixase de ser tratada immediatamente. 
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"V,encid'a a urgen<1ia, o presidente consultará .de novo ao Se-
nado si -o assumpto é de natu.r.eza tal que, não . sendo tratado im-
mediata;mente, se tornaria nullo e de n·enhum ·effeito. 

"Si o Senado decid·ir affkmati-vamente, entra rá a materia im-
mediatamente em discussão ficando interrompida a ·ordem do ·dia 
até a sua d·ecisão final; si decidir pela negativa, s.e11á a d.iscussãa 
do .assu.mpto adiada ;para a pr·imeira hora da s·es.são seguinte." 

A duv ida que póde suscitar-se é si a urgenci:a ·co-ncedida dá 
direito á d-iscussão 'im:m·eril iata ou sómentê á discussão na sessão 
proxima. 

J.á .se ·resolveu pela votação ·do S·enado sobre o r equerimento 
do Sr . Ramiro Barcellos;· mas esta ;vc;}tação não dá dire·ito á dis-
cussão immediata; e cons ultarei novamente ao S enado sobre o 
seguinte: si a urgencia manda entrar immediatamente em dis-
cussão . 

L. '• A Mesa não quer tomar sob-I'e ffi a d·eHberação 'sobre um caso 
que é no·vo ·e q.ue não tem ·appa,r eci-de em outras circumstancias. 

C.onsulto,. po·is, ao Sen·a:do., si ' é .su.ff:i·ciente a urgeil:cia j.á con-
cooi.da ou si é necessaria ainda ·out ra votaçãlo, para a mid:eri:a en-
trar desde já em discussão. · 

Si ninguem se prm:mncia r sobre o assumpto, redigirei a con-
sulta nos .segui-ntes termos: os senhores que en't en.dem que a ma-
teria póde entrar imm•ediatamente, em d·il:!·cus~~<;>. queiram 
tar-sé: 

E' a~pprowwa a consulta. 

1-evan-

O ·SR . PRESiDENTE - Está em discussão a emenda do Se-
nado ao prajecto da Gama:ra dos Deputados sobre o estadü d·e si-
tio e a que' esta Camara não pôde dar o s eu assentimento. 

Não havendo quem peça a .palavra, encerra-se a ·discussão. 
Submettida á votação, vütam ~ favor da emenda 16 Srs . se-

nadores e {lontra 18. 
o SoR. PRIDSIDIENII'E - A emenda não foi approvada, por 

isso que não obteve os dous terços dos votos p11esentes·. 
A propQSição vae ser remettid.a .ao Sr. Presidente da R epubli-

Cit para a formalidad e ·da promulgação, -indo antes á Commiss~o 
R edacção para r e.digil-a de accôr.do com ·o ven·cido . Tratando-se 



de uma mater.ia urgente e sendo possiv.el que a Commissãó 
de Redacção mande á Mesa hoje mesmo redig.ida a proposição; vou 
suspender a •sessão por um quarto de hora, para esp•erar esse .tra-
balho. 

Suspend·e~se a .sessão ás 2 horas e 10 minutos ·da tarde. 
A's 2 horas e 25 minutos da tarde reabre-se a sessão. · 

O SR. 1° .SEJOR!ETARIO (servindo de 2. 0
) lê e fka solbre a 

mesa para ser .discutido na sessão •seguinte, na hora do exp·zdien-
te, d·epois de impresso no Dia1·iO ào O.Ong1·esso, a seg.uinte ·redacção: 

O Congresso Naci-onal d<ecreta: 

.Artigo un.i co . 1São decla11ados em estado de sitio, aké 31 de 
agosto do corrente anuo, o Districto F ed era l, a comarca d·e Nithe-
roy e os Estados de S . Paulo, Paraná, Santa Catharina e Rio 
Grande do .S·ul, com as limitações dos arts . 19 e 20 da Constitui-
ção F ederal. 

!Sala das sessões, 28 de jul·ho de 1894. - Manoel Ba?"Ctta. -
J. Joaqwim ele Souza.- Jo:sé B erna1·ào el e M eàeliros. 

O SR. RA!l\1:tl•RO BARCELLOS (p elet onLen~) requ.er dispensa 
de impressão da Pedacção que acaba de ser lida e que seja ·ella 
submettida desde logo á discussão . 

.Consultado o Senado, resolve pela affirmativa. 
Entra em discussão, e é sem debate approvada a r·eferida re-

dacção . 

25 

Redncçí'io fiml 
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NOTA· 

REVOLTA DE 6 DE SETEMB·RO 

PROJECTO 144 

Em 4 de outubro é lida a mensagem do Presidente da Repu-
blica. Em 23 é publicado o parecer sobre o projecto. Em 25 entra 
em 1• discussão. Ora o Sr. Augusto de Freitas. Em 26 ora o Sr. Be-
lisario de Souza. Em 27 ora o Sr. Arthur Orlando. Em 29 ora " 
Sr. Alberto Torres. Em 30 ora m os Srs. Ribeiro de Almeida e Fran-
cisco Glicerio. E' encer.ra.da a discussão. Em 31 a r equerimento do 
Sr. França Carvalho procede-se á votação nominal. E' approvado o 
projecto . O Sr . Francisco Glicerio r equer, e a Camara concede di ~ - 

pensa do intersticio para o projecto entrar n a· ordem do dia da sessão 
seguinte. Em 1° de novembro entra em 2• discussão. Ora o Sl'. B . 
Valladares. Em 3 continúa o Sr. B. Vall adar es. Em 5 ora o Sr. Frall-
cisco Tolentino. Em 6 ora o Sr. Erico Coelho. Em 7 ora o Sr. Enéas 
Martins . E' encerrada . Em 16 a requerimento ào Sr. Frederico Bor-
ges a votação é n ominal. A requerimento do Sr. Belisario de Souza 
é concedida a preferencia na votação ao voto em separaclo do s~ . E rico 
Coelho. E ' r ejeitado o voto em separado e approvado o projedo, A 
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requerimento do Sr. Herculano de Jl',reitas é dispensado o inte.rstlcio. 
Em 17 entra o projecto em 3• di·scussão. Oram os Srs. M.arcolino 
Moura e Frederico Borges. Em 19 continúa o Sr. Frederico Borges. Em 
ao ora o Sr. Eduardo Ramos, que offerece emenda . Oram ainda os 
Srs. Di no Bueno e Eduardo R amos. Em 21 ê encerr ada a discussão. 
Procede-se â. votação sendo rejeitada a emenda do Sr. Eduardo Ramos 
e approvado o projecto. Em :1:1 é approvooa a redaccito ·e enviado o 
projecto ao Senado. 



CAMARA DOS DEPUTADOS 

SBSSÃO DE 4 DE OUTUBRO . 

.SENHORES MEMBROS · DO CONGRESS'O N ACIONAl. - In iciada a 6 Mensagem 
de setembro d·o anno prox-imo passado a aggr.essão aos pode r es 
constitui-d-os da R epublica, como j.ã tive 1.J. honra de comm unlcar-
vos nas Mensagens de 7 d·e maio ·e 17 e 25 de junho ultimos, 
julguei do m eu dever <resistir .esJiO'rça,damente para sal.var a Pa-
ti'ia da condição a que se e~punha si fosse a,band·onada á ambição 
de polHicos d esorienta,dos e militares r ebeMes, .e máis ainda, pa-
ra manteT illeso o r espei to á lei, e o p r estigio da a,uto:ridade. 

Dispo·sto a sacrificios extr.emos, não h esitei ·um momento em 
acceitar dos m eus compatriotas o offer.ecimento espontaneo do 
seu va,Hosissimo auxilio, afim d·e pO'dermos congr egados reagir e 
aniqui.lar os Jiortes el e<rnentos d'e ataque ·e de destruição -ins idio-
sa e suibrepticia mente adquirid·os pelos inimigos d a Rapubllca. 

F10Jrtal<ecido pelo concurso dos poder.es publ:icos e apoiado pv-
la Nlação, ellliPreguei medidas extrao·r.d·inarias, ora afim de appa-
relh:ar O·S m eios de acção e r epressão, o.ra ·P•aTa restrin•gir a liber-
da,de individu3Jl -d.ur.a:nte o peri·odo da revolta. 

Da necessidade in-declinav·el de manter a ordem; do d·ever i·n-
illudivel d e sus tentar com d·ignid31de e .energia os pooe·res insti-
tuidos; do empr·eg.o ·dw meios coercltiv·OS de defesa a principio e 
maios ·tarde de re31cção contra os revoltosos; da mobilisação, m!J.-
nutenção, al"'IliaJmen-to e e quipa,mento de forças; da a,cquisoição r;~.

pida de etem•ent os de glleiTa, r e:;;ultar.am acws do governo que 
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cer.tamente não podiam ter sido previstos nits !·eis ordinari:as nem 
computados nos orçamentos. 

As provid·encias cujos effeitos in~vitaveis se traduzi ram na 
r estricção á liberdade individual como meios prev•entivos, refe-
rem,se á fiscallsação poHciaJ. do transito n·os pontos do t erritorio 
nacional &ttin.gidos .pelo ·estado de s~ti~ e <1 detenção . d-e dda;dão:s 
com:promettidos uns e S\U>Jl'eitos outros -de co-participação na re-
volta. 

Da dmensiva ·em ·começo e aggressão posterior pelas arm·as 
provieram naturalmente as ·consequencias da guerra e 0 tr-ibuto 
de .sangue cuja r e.s.ponsabilidade deve caber inteira á mal con·t ida 
ambição de seus autores. 

Nas cond·ições exoepcionaes em que s·e a;chou o Goven1o a bra-
ços com adversari·os de todas as classes, n'acionaes e .estrangeiros, 
era de esperar que as autoridades nem sempr.e pudessem apreciar 
com o ·necessari·o r·1gor o grão de culpabilidad-e e mesmo a inno-
cenda dos que eram indigitados como compromettidos n a revol-
ta ou suspeitos de aux·iJial-•a. 

Dahi o facto inevitav·el d e se a;charem promiscuamente com-
prehendidos nas medidas ~.e repres·ssão ind-ividuas evidentemente 
culpados e outros a r espeito dos .quaes não se podia fo.rma.r jui:;;o 
seguro, porquanto nada é mais difficil, Henhores Membros do Con-
gresso, do que colher provas contra quem .astuta e traiçoeiramente 
conspira. 

Não raro aconteceu encontrarem-:se pesso•as co-participes da 
r evo.lta, segundo a opin·ião publi·ca, mas em r elaÇão ás quaes não 
se poude cons-eguir, apezar dos maiores esforços, uma só prova que 
lhes puzesse -em evidencia a criminaHdad·e; e, o que é m·ais ainda, 
houve -conspirado-res tão habeis., revolto·sos tão sagazes, que se 
surp'r-ehendia a autoridade ao encontrar, em vez d-e documentos 
compromettedores, i-ndicias d·e sympathia e mesmo de dedicação 
pela causa da }sgalidad~. . 

E é esta a razão porque muitos e muitos dos que dire(!ta e in-
directamente auxiliaram aos r<Jbeld•es, . forne~endo-lh·es caJpimes ·e 
lfi.numeros ~utros meios -de :acção, julgam-se hoje com o .direito -d~ 
fa:ller cr~r que fora,m sempre amigos de·d·icados' da orde'Ul, susten,. 
taoulo·s da autoridade. 
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Occupar-me-hei agora de assumptos que interessam a .jndepen-
dencia e harmonia dos Poderes consU.tuidos. 

Por varios e succes.sivos accordãos o Supremo Tribunal Fede-
ral firmara a doutrina constitucional de não ser da competen-oia. 
do Poder Judidario o conhecimento e exame das medidas de re-
pressão tomadas pelo Executivo durante o estado de sitio, emquan-
to sobre zllas ni'.o sz houvesse pronunciado .o Cong.resso. 

E effectivamente foi , entre outros, proferido o accordão de 
27 de abril de 1892 em que se proclamou esse principio ·POr 11 
votos contra um só vencido,- na petição d·e habeas-corpus requeri-
da em favor de cidadãos envolv.jdos na sediÇão de 10 do mesmo 
mez. 

Nessa sentença o T.ribunal accentuou a sua incompetencia 
pa:ra co•nhecer da materi.a, sob os fundamentos que succintamente 
passo a ex pôr: 

1 •, que, durante o estado de sitio, é autorisado o Poder Exe-
cutivo a impôr, como medidas de rep-ressão, a d etenção ou o d·es-
terro; . ; . ~ 

2•, que estas m edidas não revestem o caracter de pena; 
3•, que o exercicio desta faculdade extraOIJ'dinaria é oonf·erido 

pelas disposições combinadas dos arts. 34 § 21 e 80 § 3• da Consti-
tuição; 

4•, que, por força desses textos constituci.onaes, sómente ao 
Congresso compete ·examinar e avaliar as razões das medidas ·de 
repressão a esse tempo tomadas; 

5•, que, portanto, antes do juizo politico do Co'llgresso, não 
é licito ao Poder Judici.ario apreciar o us0 que tenha feito o 
Executivo daquella attribuição constitucional; •e que tambem não 
é da indo!oe do Supremo Tribunal F ederal envolver-se nas fun-
cções politicas dos Poderes Exeçutivo .e L egislativo; 

6•, finalmente, que por conseguinte, emquanto •não se houver 
pronunciado o Con-gresso, ·a cessação do estad-o de sitio não im-
p-orta a cessação ·das medidas então• decretadas, porque, não con-
tin·uando esta;s ·a subsistir abé ·serem ·submettid·os a julgamento os 
accusados, poder-se .. hiam amnullar todas as providencias adapta-
das em virtud·e de ponderosas razões de ordem publica. 

Semelhante jurisprudenda foi ainda confirmada ultimamente 
no accordão d·e 1 de setembro findo em que s·e denegou a <.)]'(lem 
de ]!.al}eas·corpus, r equeriçla po.r m;n tJrC!lO polit~CO • 
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. , E!ltretanto, com· geral surpresa o •Supremo - T<ri'bunal ·Federal 
tem estabelecido nos ultimas .accordãos -d-outrina diametralmente 
op:posta co•ncedePcdQ habeas-corpus, a .varias pr.esos em identicas 
con.dições. 

Cumprindo ao Governo acatar as deliberações .do Tribunal e 
atten:der muito á nece•ssidade d·e manter in integntm a harmonia e 
indep·endencia d!cs poderes, não hesitou um momento em mandar 
pôr em Überd-ad·e a diversos detemtos favorecidos por ·essas d eci-
sões. 

A mesma norma d•e •co·nducta, ']Jorém. não pôde tsr com re-
lação aos ·estran.géi.ro~, cuja expulsão j•á tinha sido decretada, utl-
lisarrdO"se -o 'Govern-o ·do dir·eito, que julga assistir-lhe, de d•epor-
tal-·os sempre que se tornarem perniciosos á -or-dem e morali-dade 
publicas. 

·Esta atti'ibuição dos goV'ern-os dos povos civilisados fo'i sem-
pre reconhecida pel-os escr·iptores do Direito Internacional, e 
põem-na em pratica todos os ·dias ' as nações cultas. 

IDntre Iiós e d•e ha muito estava ·ella consagrada pela p:raxe, 
e por muitas vezes, solicitada por .differentes motivos, foi uti-
lisada sem que se contestasse ao Governo semelhante ·dir-eito, 
s'endo mesmo para notar que o proprío Supremo Tribunal já o 
havia reconhecido em uniformes •e anteriores ·decisões. 

Com essa jurisprudencia ínstavel -e contradíctoria o ·Supremo 
Tribunal Federal se avoca uma competencia que fere de frente a.s 
disposições combinadas d-os a-rts. 34 § 21 e 80 § 3° da Constituição e 
p;rop·end·e a ·enfraquecer e annullar a ·acção d·o Pod·er Executivo 
- .resp-onsav-el ímmedíato pela manutenção da ordem publica. 

Uma àffírmaçã0 posso fazer-vos, filha da experi•encía e ba-
seada nos factos - e é que, emquanto <Js orgãos ·da soberania na-
cional não se compenetrarem de que a í•11dep·endencia -e harmonia 
consagradas no art. 15 .d-a Constituição devem se traduzir na com-
munidad·e d·e es:Dorços para a garantia da paz e effectiva punição 
dos :que :a perturbarem, a 'Republica estã.l'lá -de contínuo ameaçada. 
em seus fundamentos, pois sabeís, Brs. Membros do Congresso, 
que nada amima tanto a pratica ·d·e nov-os crimes com<J a toleran-
cia e ·a impunidade dos primeiros. 

Os indivíduos que, pelas circumstancias que já -expuz, haviam 
sido preV'entívamente d-etidos, foram sendo postos ·em liberdade 
á medida que ·se verificava não lhes ser mais possível pr-ejudicar 
a <Jrd-em e a se!?u;rança ·publicas , 



395 

Outr.os, porém, cuja culpabiUdad·e parece vesultar das provas 
colhidas, estiver-am l'etidos até á data ·em que lhes foi concecHdo 
habeas·corpus, .e o Governo trata de :remetter aJo jui2lo compe-
tente as ralludidas provas, afim d.e serem .submettidos a juLga.· 
manto . 

U)os militares, alguns j·á ~(}ram julgados e outros ain{la se 
acham sob a acçã;o .d·os tribunaes :peram.te os -quaes estão send.:J 
processad·os. 

A anormalidade .da situação que o Governo tev.e de enfu:"en-
tar, o impossibilitou de ·encontrar recursos .dentro d.os limites das 
r·endas ·ordinaria;s, que decresciam de dia :a dia á p.roporção que os 
fa,ctos 'iam se •succedendco·. 

Para haver os meios de que precisava nos termos restrictos 
1as •autorisações contida;s na lei d e ·Orçamento, ·era necessario .que 
fosse então exequivel, ·com a rapid·ez que ·O caso ·exigia, uma op-3· 
r.açã0 d-e credito n<> exterior ou dentro dü paiz. 

Vós mesmo fostes os primeiros a reconhecer a ur.gencia de 
habilitar <> Pod·er .Executivo com os necessarios .recursos, confe-
rindto-llhe, :pel0 art. 4° § 2° da lei n. 191 A de 30 d-e setembro de 
1893, os poder es indispensav·eis :para effectuaT no paiz, ou no 
estrangeiro, -qualquer operação ·de credito até ao maximo de trea 
milhões esterlinos. 

As circumstancias do momento, porém, nã0 compo.rtavam n·em 
uma n·em outr·a solução . 

No exterior, a :propa:ga;nda feita systematica -e tenazmente 
contra o Gov-erno e ·contra a propria Republica roppor-nots-hia 
graves difficulda{les e dev-eria acarretar ao paiz con·dições onerosis-
slmas. 

No .int-erior, o vetrahiment0 natural dos capitaes e a,s con-
dições dos estabelecimentos de credito tol'lnavam igualment~ 
inex-equivel a realisação de um emp.r.estimo oomo era pa.ra de-
sejar. 

Não podendo, po-is, esperlllr com seg·U·l'ança o exi t<> de .uma ope-
ração de cvedito, vi-lmte forçad<> a r ecorrer ao un-ico alvitre ad-
miss•ÍV•el - a emd.ssão ·de notas do Thesouro. T<>T~nou-s·e necessa-
rio fazel-o para saJv·ar a Republica; e eu 1'1' fiz, consciente da res-
ponsabilidllld·e que llJSSUinJa e que desassombradlllmente assumo. 
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Lanç·adas em circulação notas do Thesouro na importancia 
de 83. 000: 000·$000 v•erifica-se que a operação praticada pelo go. 
verno não excede e antes é lnfer·ior ao limite fixado na disposi-
ção l•egislativa citada. 

A despeza publi-ca de 1 de setembro a 31 de d•ezembro do exer-
cício pa,ssado montou a 137. 680: 812$814, e a de 1 de janeiro a 
31 de agosto do actual a 204 .154: 040$850, isto é, 341. 834: 853$664 
em '12 mezes, comprehend·idos os .sete de r evolta. 

Do r esultado indica.do, que r.epresenta ·a synopse da maior có-
pia de dados estatísticos que foi possível co1her, se evidencia que 
a despe21a geral e a occasionada pela r evolta attingiram, no d·e-
curso de um anno, o algarismo apuTado de 341 .834:853$664, quan-
tia que não estã longe da despeza total. Ora, sendo computada a 
média da despe21a a.nnual da União em 280.000:000$000 approx·i-
madamente, segue-se que propriamente com a r evolta ·O poder 
publico t erâ despendido no maximo a quanUa de 70 mil contos 
de r éis. 

ü encargo não deixa de ser ass·á:s pesado. para o Thesouro, 
mas funestos e :peo·res seriam par a a fort u·na publica os effei tos 
da v.Jctoria da .insurreição, si o governo vaciJ.lasse ante o empre-
go dos meios para defender as instituiçõ.es tão sériamente amea-
çadas . 

O sacri-fi.cio, entretanto, nada dei~a a r ecear, attentos os re-
cursos tnesgotaveis do paiz, manifestados dia a dia p elo av·ultado 
crescimento da r enda publica. 

Em relação aos do·us cred.itos concedi.dos .pelo Poder Legis-
lativo, na importancia total dé 30.000: 000$000, sendo 12.000: 000$, 
ao Minist.erio da Mai"inha .para a r eforma do material n aval, .por 
decreto n. 140 de 28 de junho de 1893, e 18. 000: 000$000 ao da 
guerra para substituição, compr-a de a.rm:amento e apetrechos bel-
Iicos, .por decreto n. 141 de 5 de julho do m esmo anno~. cumpre-
me declarar que o Governo jã despendeu 2 .·563: 189$9 93 do pri-
meiro e 7. 392: 089$448 do s egundo, até 31 de agosto proximo pas-
sado. 

Cabe. aqui assi.gnalar q.ue a r evolta ao mesmo tempo que de-
terminou a n ecessidade de despezas extraordinarias, concorreu 
muito para o ·decresoimento da receita da União, notadamente na 
A:lfandega desta CapitaJ, que de 6 de setembro de 1893 a 13 de 
mar~;o ·deste ap.no r endeu apenas 33 . 670 ; 493$561, <to .pasE>o qtle 
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em igual periodo do anno antecedente a sua arrecadação montou 
a 47.848:359$209, hav·endo, portanto, ·a notavel differença de réis 
14.177: 8<65$648. 

Além das med,idas extraordinarias impo,stas pela necessidade 
de manter a ordem e reprimir a tnsurreição, outras provid,Emcias 
tiv·e de adoptar para imp'edir que, tão grave conjunctura, ficas-
sem paralysados alguns serviços essenciaes da administração, que 
r.ão tinham s·ido su~ficientemente dotados nas leis orçamentarias. 

Constam umas e outras das cópias juntas, que submetto â vos-
.sa apreciação. 

A violencia e o inesperado do ataque crearam para o Governo 
a alternativa ld,e ,ceder á imposição, o que seTia ignominioso, ou de 
recorrer a meios en ergicos para a defesa propria e aniquillamento 
àa revolta. 

Sem vacillações, devo aill!da dtzel~o, preferi esta ultima solu-
çllo, unka, de certo, compativel com a honra e a dignidade no 
exercicio do meu cargo, podendo assegurar-vos que da minha con-
ducta, dos actos que pratiquei assumo plena .responsabili1dade pe-
;rante a Nação, e, seja qual fôr o juizo dos que hão de julgar-me, 
satisfazer-me-·h ei de todo com a co·nscienda de haver cumprido 
meu dever, tendo procurado sempre inspirar-me no bem e nos 
grandes intereses da Republica. 

Saúdo-;vos. 

Capital F ederal, 4 de outubro de 1894. 

FLORIANO Pu;tXOTO. 





SBSSÃO DE 23 DE OUTUBRO 

As mensag.ens d·e 7 de mai·o, 17 e 25 de junho e 4 do ·corren-
te mez trouxera1m ao conhecimento -da Camara dos S.rs. Deputados 
as m-edidas de excepçãJo que houve o Governo de empr·egar afim 
de -d·ebelJar a revolta de 6 ·de :setembro do anno passado; as cO.mJ 
missões reunid•as de Constitu-ição, Leg.islação e Justiça e de Orça-
mento, tendo-rus ·Considerado detidamente, como lhes cumpY.e, veem 
sobr:e o assumptQ interpor parecer, na fôrma do regimento. 

De 'POsse dQS navios de g·uer·ra, fundeooo·s no porto desta Ca-< 
pita! e das embarcações nacionaes de pr-opriedade particular, in-
utilisada a f.orti-ficação da ilha das Cobras, e assegurada a O·riginal 
neutralidade d·e V.illegaignon, -intimQu a revolta, no mencionado 
dia 6' de s·etembro, o .Sr. P.residente .da Republica a resignar a 
autoridade ·eX!ecutiva de que pela von·tade nacion·al estava leg-iti-
mamente inv.esUdo; o Congresso ainda estava .em funcções, e pó-
de dar testemunho da hombriodade com que a intimação foi limi 
narmente r epellid·a. 

iA monarohia, cuja sorbe estava ligada a uma dyna.stia, e que 
tinha deante d·e si a r epublica, pôde abdicar em 7 de abril de 1831. 
e eeder ao imperiQ -das droumstanJCi.as em 15 de novembro de 
1889; a Republ.ioao •porém, que não ·era mais uma dynastia, por-
que já era a P•rO'Pria Nação enthr.oni·sada no g-Q'Verno, ·e que não 
tinha deante de si s·inão ·O chaos, não -podia, abdi-car nem ceder ao 
imperio das -oi·rcumstancia:s, ·devia resisti-r, e r esistir até ao ex-
tremo. 

Parecer da. 
Comrnissão de 

Coustituição 
ao projecto 144 
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O Pod·er Executivo bem o comprehendeu, e, para resistir, cú· 
mo declara, dispoz-se a sacrifidos extremos. 

Desde então até o -dia 13 de março do corrente anno, em que 
os revoltosos, ev-itando o {}Ombate decisivo que lh·es era offerecido 
refugiaram-se a bordo düs dous navios de guerra portuguezes sur: 
tos no porto, foram supremas as difficuJ.da:des com que teve de 
lutar o governo; elJas estão indic!lJdas n!lJs alludidas mensagens e, 
m3;is do que isso, estão grav!lJdas na oonsciencia de todos. 

O güverno v>enceu-as e para conseguil-o, recorreu a medidas 
de excepção, que não seriam perfettamente efficazes, si porventura 
só correspondessem e não superassem a gtavid-ad·e das difficul-
c!ades, que em benef.icio da ordem, ata:cada pela revolta, deviam 
ser conjuradas. 

O Congresso, ·mesmo ainda reunido e j.á em f!lJce da revolta, 
votou a resolução n. 172, de 10 d·e setembro, ·declarando em estado 
de sitiü esta capital e ·a cidade ·de ·Ni-ctheroy e autorisan'do o Po-
der Executivo a .pro.rogar e estender a deck.ração, como entendes-
se necessario, e a lei n. 191 A, de 30 de setembro, investindo-o 
da autorisação necessaria P'ara levar a eff.ei•to no paiz ou no es-
trangeiro qualquer operação de credito, até ao maximo de tr.es 
milhões esterlinos. 

Fortalecido com essa coadjuvação do Congresso, vivamente 
apoiado peloa Nação, que de todos os pontos correu a tomar ar-
mas, em defesa da l·egaUdad·e, conscio da sua responsabilidade nes-
se momento da nossa histo·r·ia politka, o Poder Executivü nã.o he-
sitou um só instante ·deante das medidas que julgou necessarias, 
destinadas umas a restringir a l-iberdade individual, tendentes 
outras a apparelhar os meios de acção e repressão; si houve ri-
gor, si algum excesso foi praticad-o, isso deve ser attribuido, diz 
a mensagem de 4 ·de outubr·o, ás condições excepcion·aes em que 
se achou o governo, á certeza de que, não sendo bastante balan-
cear as difHculdades, era imrprescindivel e urgente suppri-mir de 
vez as que fossem apparecendo, antes que pudessem dar logar a 
outras, quiçá, mais temerosas. 

A justiça e o bem publico são os principws que presidem á 
vida nol'mal das socied-ades org.anlsadas: si a primeira é a base 
da ordem jurídica, o segundo é a inspiração da o:r:!lem -politica, 
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ainbos estreitamente ligados no pensamento e na acção dos go-
vernos. 

De tal sorte, na vida normal das sodedades, a politica ille-
gal, ou contraria á ordem jurfdica, é o Estado em contradicção 
comsigo mesmo, é a destruição do organismo poliUco, porque aba-
la o direito e compromette a autor.idade. 

Na vida anormal, porém, quando já o corpo social está su-
jeito aos abalos de uma verdadeira commoção, e que é preciso agir, 
e agir com presteza -e segurança, para. salv-ar não só a ordem 
juridica, como a vi.da mesma da sociedade, o bem publico, que é 
o princip-io corifespondente ao p-rogresso, ao movimento, á acção, 
não póde deixar de ser o guia unico e a inspiração do governo. 

Não ·cumprirá a sua missão o governo que, preso por uma 
formul a, d·eixar morrer a soiiec!Jade: r-ecommende-se-lhe opruden-
cia -ou -cuidado no exame, exija-se-lhe a verificação plena ou a 
.;erteza de que o r espeito á formula será um desastre para a vida 
do Estado; mas r econheça-se-lhe a justifica.bilidade -do acto, o de-
ver, o direito, ou a necessidade de praticar um mal menor para 
evitar um mal maior. 

Isso não é novidade: é doutrina pro.fessada pelo eminente 
Bluntschli qu e assim se exp.rim e - son dév'Oir ae p1·otéger la vie 
de la nation l' emporte sur l e clévoir de r esp ect.er une torm1tle lé-
gale (La Politique, traducção de Mr. Armand de Riedmatten, 1879, 
capitulo 3• pag. 18) . 

.Sobr.e isso releva ponderar que uma avaliação exacta da r es-
ponsabiUd'ade do gov.erno, incumbido do dever de manter a or-dem 
:Publi-ca e defender a ordem constitucional existente,- no caso que 
ora está sujeito á apreciação da Camara dos S1:s. Deputados, não 
poderá ser :f)eita sem que se -memore a situação es-pecial -do paiz e 
do governo, creada pelos acontecimentos de 1·5 de no.vembro de 
1889. 

A revolução, diz com muit a razão Laurent, é um processo na 
vida feito de um modo viol·ento: de facto, ella desencadeia todas 
as forças naturaes da .sociedade, quebrando as justa.s relações 
em que uma situaçã.o politica normal consegue mantel-as, abala 
por muito tempo a autoridade do direito, enfraquece considera.. 
velmente o prestig.io do poder , compromette as finanças, traz qua-
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em su~m~, sa-code, por .assim dizer, o propr.io solo nacional, qu~ 
n·os pnmerros tempos não offerece base consistente para a con-
str·ucção politica qu·e eUa levanta. 

EssBJs consequencias que a r evolução acarreta, soffr,imentos 
que não são sinão resultados -de com-moção produz-ida pela substi- · 
tuição v·io·l-enta de um regimen poU.ti·co por -outro radicalmente 
diverso, feita em 15 de no•vembr-o de 1889, perduram ainda no 
paiz ·de modo -o mais sensivel: o go.lpe de estado de 3 de novem-
bro de 1891, as revoltas de 20 de janeir-o e 10 de abril de 1892, 
e a de 6 de setembro do anno passado, tentativas de subversão 
da nova ordem de cousas, bem demonstram o quanto está ainda 
abalad·a a autoridade -do direi-to, .enfraquecido o .prestigio do po-
der publico. 

Em taes ci.r.cumstancias, a braços com uma revolta, que d-is-
punha de elementos poderosos, com a de 6 de -setembro, á testa de 
uma sociedade a que faltlllm os elementos tradicionas, que em 
outras, -são poderosas forças de conservação e r esistencia, em lu-
ta com o's adversarios de todas as cla:sses, nacionaes e estra.n-

. geiros, no interio•r e no exte-ri-or, no palacio do governo e nll!s ruas, 
consci-o da tremenda responsabilidad·e que lhe onera os hombros, 
incumbido de manter a ·ordem publica, a:ssegurando a tran·quilH-
dlllde dos habitantes, encarregado -de defender a ordem politica e 
vindicar -o pr.estigio da .propria autoridade, não é licito exig-i-r-
se que esteja o poder publico a ·pelo ataque medir a defesa àa 
sociedade, em semelhante emergencia, só uma calma, que r ece-
ba a f-ortuna como o revez, só uma energia, qu e não vacille, e 
uma audacia pouco commum, que não recúe deante do .acto que 
se faça necessaT-i-o e da responsabiU.dade que delle advenha, po-
dem salvar a situação, fortalecer a autoridad-e, e firmar o solo, 
~m que a revolução levantou as suas ·novas construcções. 

O Sr. Presidente da Republica, g.raças a essas qualidades ex-
tr.aordinrurias, subjugou a revolta, e, compar.ecendo agora deante 
da Nação, declara que julgou ter cumprido o seu dever, quan·do 
p-ara saJval-·a, arriscou-·se na res-ponsabilidade dos actos -que pra-
ticou; a Camara dos .Srs. Deputados, em sua sabedoria, j-ulgara. 
sem duvi-da que é um d-ever para com o paiz, af.jm de assegurar-
lhe as vantagens obtidas contra a revol-ta, rllltHicar os actos pra-
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ücado-s · pelo Poder Executivo, pagar as despezas feitas, e regular 
o resgate do papel emittido. 

Um acto d·e indemnidade, como, em relação a caso analogo, 
se exprime Jefferson (Mern. et corresponcL. publicad. por Consei. 
vol. 2•, pag. 60); n~ enfraquece a Constituição e as leis, for -
tific~-·as, ao contrari-o, porque melhor as accentua. 

São, pois, as commissões reunidas de Constituição, L egisla- · 
ção ·e Justiça e de Orçamento de paracer que a Cama:ra dos Srs. 
Deputados approve o seguinte: 

O Congresso Nacional decreta: 

krtigo uni-co. ]1kann appr.o-vados os actos prati:cados pelo 
Poder . Executivo e seus agentes por motivo da r evolta de 6 de se-
tembro do anuo passado. - França Carvalho, presidente. - D ino 
Bueno, r elator. - Ponce de L eon. - Alcindb Guanabant. - Al-
berto To1·res.- Augusto Severo. - T1·indaãe. -João ilop es. -
Erico Co elho (.vencido com voto em separad·o) . - Ecl. Rarnos 
(com res-tricção r elativa aos decretos ns. 1. 681 de 28 de fever ei-
ro de 1894 e 1.685 de 5 de março do mesmo ann.Q). - Arth1tr Rios 
(com r estricções quanto aos decretos acima citados). - Augusto 
Montenegro (·com restri.cções quanto aos decretos acima citados). 
-a~,nçalves F errd1·a. (Approvo os actos mencionados nas mensa-
gens por motivo da revolta, menos os referentes aos decr etos aci-
ma .citados.) - Rib eiro tle Almeida (com voto em separado) . -
F. P. Mayrink. - F. Tolentilno. 

Dtstinguim.Qs entre as medidas de salvação publica que o Vi-
ce-.Presidente da R epublica vi.u-se forçad-o a decr etar, embor.a com 
inrracções da Constituição, aquellas que se justfficam em these 
e na hypothese pela razão de EstCJJdo assim chamada em direito 

. publico, de outras que foram ex•pcdidas sem motivo plausível. Em 
virtude do que concor.damos com o parecer das dignas commis-
sões r eunidas -.Constituição, Legislação e Justiça e Orçamento, -
excepção feita dO·S d·ecr etos ns . 1.681 de 28 de fevereiro e 1.685 
de 5 ·de ma:rço, ambos do corrente ann-o; porquant.Q a salvação 
da Republica, :por bem dizer, a manutenção das instituições de 
24 de fevereiro, da auto~·idade do chefe do Poder Executivo e da 
paz interna em ultima analyse, não dependia evi•dentemente, co-
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mo não dependeu, do julgamento summario e punição immediata 
de nacionaes ou estrangeiros, implicados na insurreição á mão 
a)·mada, que emergiu a 6 de setembro ele 1893, os quaes foram en-
car-cerados. 

Sentimos estar em desaccôrdo neste particular com a mór 
parte dos Srs. Deputados qu e compõem a c!mmissão mix.ta; en-
tretanto, no desempen-ho do mallldato popuJar que nos foi confia-
do protestamos contra o Pl'ecedente que se estabeleceria com a 
confirmação pelo Poder Legislativo dos decretos presidenciaes ns. 
1.681 e 1.&85 de 1894. 

De conformidade com o parecer supra, firmamos o seguinte 

<O Congresso Nacional resolve con_fi rmar todas as medidas de 
ç:x,cepção decr etadas pelo Vice-Presidente da Republica, na sua 
ausencia, aüm de debellar a insurreição á mão .armada, que emer-
giu a 6 de setembro do anno passado e hoje em dia acha-se ex-
tincta.; salvo as medidas constantes dos decretos ns. 1.681 de 28 
de fev€reiro e 1.685 de 5 de março, ambos de 1894, os quaes são 
considerados de nenhum effeito. 

Sala das -commissões , 23 de outubro de 1894. - Erico Coelho. 
-Ribei1·o de Almeida. 
,-..-j ·:c Fl \~ I • ! I I l' '1 



SESSÃO DE 25 DE OUTUBRO 

O Sn. AUGUSTO DE FREITAS (*) (movimento àe atl~enção) decla- Ja discussão do 
projecto 144 ra que jámais veio á tr·ibuna senti.ndo tão .grande ·P·E•SD da responsa.-

bilidade da sua palavra; jámais sentio tão extenso, tão .enorme o 
vacuo dentro do qual as circumstanci>as o ratiraram; jáJmais senüo 
tão grande, tão imperi-osa a n.ecessidade de m edir ·o peso d e todas 
as palavras que tenha de .pr :J.feri·r da trib'U·na da >Oamara, ·em desem-
penho do mais sagrado dos deveres de um cidadão brazileiro; já-
mais sentio tão grande esta responsabilidade, tão perigosa a sltua-
ção que o momento lhe destina, tão séria a apprehensão que pesa 
sobre •a .sua cons-ciencia, .na luta inge!llte, que, se por ·U!Ill lado Ihe 
oblitera a razão, ~por o•utro lhe activa o mo·mento .das p.a>ixões do 
co•ração. 

Quanto é ·penosa uma situação destas! Quanto é ·doloroso um 
instante, em que se sente a luta horrível entre a dôr que o:pprime 
uma palavra urg.ida s·empre e - o orado·r pede permissão para di .. 
z·el-o - no sacr.osanto sentimento do patr.totismo, e a razão que dieta 
antes de tudo os deveres de um cidadão brazileiro, a quem cabe n;este 
mO!IIllent o, mais que •tudo, contempGrisa,r com as 'in:telicidades .do 
momento, augurando, üU antes, ol-hando para os dias de glorias de 
amanhã da Republica que surge já! 

Quanto é difficil olhar para um ·futuro ·risonho, que já bem pro. 
ximo de nós se avisinha, sem, entretanto, voltarmos as costas .Para 
um passrudo que pr.ecisa de ser jul.ga.do com o ·cniterio indis·pengavel 
do legislador do ·paiz! 

("') !Resumo do JiiJ1·naZ do Qommerdio de .26 de outubro de 
1•894. Não ·consta nos Ann,aes ü discurollo do orador. 
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I or longo es·paço de tempo, no seio da Camara, de onde não 
se alastou. na actual sessão legislativa, um instante s·equ.er, por 
longo espaço d tempo, o orador impoz .peias á sua p•alavra, abafou 
todos os en:timentos qu.e sentia na alma, õeix.ou sómente que 
a. sua consciencla agisse inteira nesse longo período, emquanto 
que o Sr. Presidente da RepubUoa se acastellava, quedo e silen-
cio'So dian·te do mys.terio d e qu•anto ·eUe dev·i·a dizer •ao parla mento, 
em nome da Constituição Política. 

· ·E.ramos nós, diz o orador, o parlamento nacional, nós os re-
pr.esentantes d.a. nação, investidos >p·ela. lei d·a .po.siçã:o de juiz, ·a 
espera.r que a vi-ctima, que é Q r éo, viesse trazer as provas de 
seu crime, viesse obter o ve1·edlicttt?n de cond~rrmação ou d-e absol-
vição. 

0 SR. B ELISARIO DE SOUZA - Não apoiadO; era um poder 
legal que dava contas a outro poder l1egal. 

O 811. Auous•ro oE FREITAS pede perdão á Camara se sua palavra 
foi a:diante do seu pensamento. Qua.ndo chama de r éo, não quer 
rn&iminar, nã<>; réo é o que tem de s·er julgado, que tem direito 
muitas vezes á sua absolvição. 

E' o papel do Sr. Presidente da Republica em frente do PoCLe.r 
Legislativo. (A1JWrtes.) 

Acredita que o Sr. Presidente e a Camara lhe fazem inteira, 
completa justiça, pensando que o seu silencio na presente sessão le-
gislativa sobre factcs · d·e ordem .poàitioa, até este iMtante, não 
significa por um momento sequer a d·eserção das fileiras onde o 
orador hont.em s e alistou, não significa sequer uma capitulação 
por conveniencias pol.iticas · de momento, não significa sequer es-
quecimento das doutrinas, que hontem, desta m€sma tribuna, deste 
mesmo Jogar. talvez, defendeu em nome das victimas de 10 de 
Abril contr a o dictador de então. 

Não! - e em boa hora o póde dizer - •porque o orador que 
r epresenta ao lado de hem poucos o passado de hontem, o elemento 
de opposição ao 10 de Abril, ho-je póde cantar victoria diante da 
mfl.ioria dirigida pei.o nobre deputado por S. Paulo. quando nesse 
momento se encontraram defendendo as conquistas parlamentares. 
Ah! esperar é a grande scieiícia do homem político! 

.Não é, uma deserção do seu posto, nã o é 'O esquecimento 
das doutrinas pelas quaes combateu, não é o esquecimento dos 
·seus deveres q.JLe o traz á tribuna . Não: um motiv-o de ordem 
superior impõe, t raça..lhe un;t circulo, dentro do qual dev.e agk. 
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·Começou 0 seu discurso accentnando a consciencia absoluta 
que tinha de ·responsabilidade do par.lameltto nos ultimos dias da 
vida publica ·do Sr. Vice-Presidente da Republica. 

Não esper-ava, porêm, que duas illustres commissOe;; da Ua.. 
mar a viesl.lero dizer á Nação: - "é preciso approvar esta mensa-
gem; ê preciso :aspprovar todos os actos praticll!dos pelo Sr. Pres'-
dente da Republica, .nesse largo periodo d·e nove mezes, porque elles 
foram praticados dentro da lei, •Com pequenos -desvios da orblta con-
stitucional. 

INão póde deixar de lamentar, em nome d·e .todas •essas liberdades 
democraticas concu1cadas, em nome da Constituição nacional, que 
essas commissões queiram homologar to.dos esses actos, tornando-se, 
·<miD'Pli·ces dos mais .graves attentados que póde a razão humana 
conceber, tornando-se cump!ices '<los maior.es crimes ·contra a lei, 
que j•iLmais póde .imaginar o pensamento hll'lilano! 

Porventura, ignoram essas commissões o que todo o paiz sabe·r 
Poroontura, as commissões podem dizer em nome do · parla-

mento - guarda avançada da Constituição - que é possível a 
creação de ·tribunaes •militares para julgar summar•iamente civis? 

O SB. FJ:A.."'ÇA CállvALHO - As commissões desta Camara não 
se curvam, têm conscis.ncia dos seus dever.es e sabem cumpril-os; 
a prova é que entendem .<]ever ser approvados os actos do Presidente 
da Republica. 

O SB. AUGUSTO DE FBEITAS faz justiça ao seu honrado colLega. 
Quandó, porém, dizia que as commissões se curvam perante o Mare-
chal Floriano, fir:mava o seu conceito severo nesse yapel, - que 
está -com o nOIJlle de .parecer, - .parecer este em que as co.mmi.ssões 
julgam j.ustos '!l mer.ecidos ·os a.ctos tyrannicos prati<Jados pelo 
Sr. Vice~residente da Repliblica. Ai.nda .mais: appr<JV'31Dl sem 
•hesitar os decretos cr.eando tribunaes ·militares, a ·despeito da 
nobiliss~ma sentença do .SupTemo Tribunal Militar, em que esta 
cOtrporação afast<Ju de si tão grandes r,esponslllbilidades. Severa 
Hção dada ao &r. FloTiano Peixoto! 

Entretanto, as ·commissões curvaraiD-:S·e diante desses decretos 
dicta;toriaes, repellidos <pelo .pro.prio T.rilmnal M<ilitar! 

P<J.r occasião do 10 de Abril, o Vice-Presidente nemettia á Ga-
roara dous g:ra.ndes processos, a lista cfo,s detidos ·e desterrados para 
que ella pudesse julgar, não da resp

1
onsabiliüade criminal desses 

indiv1auos - porque não é este o pr·incipal papel do Congresso - -
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mas para julgar das medidas de excepção tomadas peJ.o chere do 
Ex€cuflvo durante o sitio. 

Hoje, porém, o que se vê? O Sr. Vi~e-Presidente da l:tepubl1ca 
não <diz ao· Congresso por que deteve e ·desterrou esses individuas e, 

·principalmente, não diz, onde os deteve! 
Ignora por acaso a commissão que a Casa de Correcção ·foi 

transformada em asylo de presos politicos'l 

Cansado ·de •decreta'r o sitio 'em -diversos pontos do territorio 
nacional, o .Sr. Vice-Presidente da Republica acreditou que nã.o v:aHa 
a pena estar suspendendo, a cada instante, a Constituição; era pre-
ciso mostrar ao paiz que elle não conhecia o que é liberdade con-
stitucional; ·era preciso <daT prova segura de que o Sr. FJori-ano Pei-
xoto não se batia pela Constituição, mas .pelo seu Governo! (Apoia-
dos e não apoiados-) 

oNa Bahia, um cidadão foi detido <durante sete mezes sem :r.es-
ponder a um auto de perguntas - e isto pelo simples .facto de ter 
sido secretar·io do illustr.e brazileiTO Sr. Ruy Barbosa no tempo do 
Governo Pr-ovisorio! 

E dava-s·e ·isto em um Estado onde a Cons-tituição estava em 
pleno vigor! 

Nos Estados Unidos, ·depois da guer.ra .da !Seccessão, quando ·O 

parlamento se reunio para tomar con-hecimento da suspensão do 
habeas-corpus e outras medidas de excepção promulgadas por Lin-
coln, as suas respectivas commissões, ao envez do procedi·mento se-
guido pelas nossas, firmaram a doutrina -de que o Pres-idente da 
Republica não podia crear tribunaes miJitares nos Estados, onde 
não havia revolução, dando-lhe ·depois o bill de indemnidade. 

O que tem dito, porém, é muito pouco para que se cr·epute b.u-
milhada a •R•epubllca diante da liberdade. 

'Ha muita -oousa que a -oova:r;dia não d·eixa rasgar o ·v-êo, mys-
terioso que as ·envolve, ha múita cousa que •encobre enormes d'Ores, 
ha muita lagrima que corre ainda rasgando profundo· s'lllco na face 
da viuvez e da orphandade e que a .alma brazileira jámais púde 
soffr·er! 

·Tudo isto, porém, não se deu no perlod·o da luta, mas quando 
era annundada aos quatro cantos do mundo a vict.oria Jegal! 

E' preciso ficar cons·ignado nos annaes da histària patria que 
uma voz se levantou .parta •protestar contra .os attentados praticados 
em nome da l1ei :pelo ·Sr. Flo·iiano Peixoto. 
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Ao chegar a esta capital nos primeiros dias <l e Maio, soube o 
orador que o .Sr. -coronel 'Moreira Uesar fôra nom eado governador 
de Santa Catharin:a. 

Nessa mesma occasião, soube qu€ um irmão seu - chefe do 
corpo de saude ness•e Estado - tinha-se apresentado ao governo 
legal, requeren-do conselho de gUJerra para justificar-se da <:apitu-
lação que os revolucionarias lhe haviam imposto. 

Dirigia ·então um t elegr amma ao coronel Moreira Cesar, ·pedln-
do-J.hé informações sobr e seu irmão. Resolvera, ·depois de muito 
lreflectk, -en~entar •es'se tY'rannete die •aldei•a, v,aloen.te na -paz, 
<C<YVarde noa guerra. 

O SR. PAULA RAliWS - Está fazendo a apotheose da revolta'! 
O SR. Au GUSTO DE F REITAS diz que não está fazendo a apothoose 

da revolta, e que não ha de ser o n'Obre deputado, chegado á ultima 
hora, que J.he ha de dar lições. (Ha mui t os apa?'tes; o Sr. P?·esvdencte 
r eclama atten ção .) 

Pondo de parte este inciden te, o or ador passa a mostrar aos 
m embros das com-missões que .SS. EEx. fizeram ouvidos moucos 
aos gritos da alma nacional, ás demonstrações exactas € seguras de 
tantos crimes commettidos após a victoria. 

Ao telegramma que dirigia em 20 de Maio ao coronel M•oreira 
Cesar, este official respondeu-lhe com um outro, assim conoe-
bido : 

"S€u irmão fugido interior do Estado, talvez para as :!'orças 
Gumercindo·." 

A frieza destas palavras revelou ao orador que a alma desse 
official -er a feita de gelo; revelaram ellas que o Governo, p:ela boca 
do seu agente, já tinha preparada a explica~ão justa para 'O des-
apparecimento desse cidadão brazileiro. Não se trata ·dos ·dir€itos d e 
um irmão, mas dos direitos -d,e todos os brazileiros que prezam a 
li-berdade e a hõnra de · sua patria! 

Esta fuga, .annunciada pelo <Commandante do districto, vinha 
talv·ez tudo explicar aos euriosos impertinentes; era preciso, PO-

rém, que o -dictado·r de .Santa -cathari>na traçasse a Unha que o fu-
gitivo devia seguir para reunir-se ás forças de Gumercindo. 

Mal sabia esse coron-el, cujos sentimentos niW p odem honrar ao 
grande •exercito brazileiro ; mal sabia esse official - convertido por 
livr.e vontade ·em -agente de toTturas - que lia hom elliS que ainda 
praticam a cari-dade. 
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Houve uma alma que se prestasse a trazer ue bordo de um 
dos navios {)nd.e .estava recolhido o majo·~· Paula Freita;s a ultima 
ca-r•ba ·por elle escri.pta á sua misera ·esposa, na ·qual diz.ia ter eatado 
preso a bordo d0 "Nictheroy" - o navio terror! Esta carta, pois, 
prova a falsidad e das asserções dess:e milita.r - tyrann·ete tmpla-
caVlel! 

Sim, ·o telegra.JllJllla do S•r. MoTeira .Cesar •era uma artimanha 
prepara da por S. Ex. para justifi-car o fuzilamen.to ! 

Nã{)! exclama <O orad·OT, esta palavra ~ fuzilamento ~ ainda 
tem alguma cousa. d·e nob11e, porque r epresenta. a oexect1Çã.o ·d·e uma 
sentença! 

·Mas pa.ssa.r-s.e 11m hom em pelas a1·mas, ·sem fôrma d e proces·so, 
arvorar-se um dictador em juiz para satisfaz.er uma vingança sel-
vagem! mesquinha: - isto é um assassinato! 

Quando .afflicta pela dôr, succumbida diante da viuvez, amor-
talhada com a orpha.ndade, que estava proxima, r epresentada por 
uma filha de 10 annos, essa in~eliz .senh·m·a animada, porém, pela 
esperando de que tudo isso fosse mentira, s·e dirigio ao coronel Mo-
reira •Cesa'l", e obteV'e delle a seguinte ·r es•posta: "em nome da minha 
palruvra, seu marido está vivo, está no 1Rio d e J.aneiro; ahi não sei o 
destino que teve . Affirmo, por€m, que o envi•ei ao Sr. Presidente da 
IR.epublica i ·C{)lll outros ·Pl'eso.s ". 

E ra 'Preciso acabar com essa incerteza, po·r mais pungente que 
fosse a d.or .d.e uma viuv.a e de uma ·Orphã; ·era n ecessario .obter 
um. do.cu'lllEmto ·escripto pelo .pro.p.rio cammandante do districto 
milit:u; era ·pTeciso arrastar esse indigno homem ( (LfKLTtcs J, esse 
empreiteiro de obras n efiand;as a lavrar, elle mesmo, a s ua con-
demnação! 

O orador fez com que essa infeliz viuva escrev.esse de novo ao 
dictador de Santa Catharina, pedindo-lhe noticias fTancas, intei-
ramente francas, dv seu marido. 

A primeira r esposta foi escripta d·e um modo caviloso, càpaz 
de se · prestar a: tudo; dizia assim: "Seguia pat·a o Rio. " 

E nínguem sóube o qn e isto queria dizer. Era, talv·ez, a lem-
branQa vaga que tinha o Sr. Moreira Cesar do primeiro telegramma, 
no qual dizia ter o Dr. •Freitas fugido, .para r.euní,r-se ás LIH!)a.s de 
Gu~ercindo. 
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Foi, porém, obrigado a escreY.er outra, procurando já afastar de 
si a responsabilidade dos futuros acontecimentos. Dizia elle: "Eu 
só sei que seu r?sposo seguia para o RiO. Lá não sei em que con-
dição se .acha. Foi preso aqui, ramettido para Santa Cruz e dahi em-
barcou para -o .Rio." 

O nobTe deputado, Sr. Lauro Müller, p.mmetteu-lhe que quando 
foss e para Santa Catharina, procuraria saber -o paradeiro desse infe-
liz cidadão. Em Junho, porém, escr evia S. Ex.: "Infelizmente, não 
posso tranquillisar o nosso amigo Dr. Augusto dé Freitas. " 

O que significava isto senão que o Dr. Paula l<,reitas deixara 
-de existir ?! 

Antes, porém, d e deixar a tribuna, trata de ler -o teleg-ramma 
d0 Sr. Coro-nel Moreira Cesar a um dos mais. illustres homens po-
li ti c-os desse paiz: "Recebi seus t elegr ammas . (Quatro já tinham 
sido passados). Res1JOnàerei mais tarde,· hoje àifficiZ." 

Esse militar já não ma is podia mentir, esquivava-se a uma 
resposta franca, e .queria deixar o acontecimento envo!to n 0 mys-
terio. 

A v·erdade -dos factos impunha-se, porém, em toda sua soberana 
nU'dez! 

O orador cumprio com o seu dever; os crimes estão ahi de-
finidos, juntamente com os documentos, para que as ;respectivas 
commissões procedam como entenderem. 

O moment-o é bastante grave para que nã0 nos desp.reoccupe-
mos d-o assumpto. Se é preciso muito sacrifício, muita capitula-
ção .e condescendencia, e se é preciso mesmo que se simule de vez 
em quand.o uma esp,eeie de r espeito ao sobe•rano, é ne·cessario 
tambem muita coragem e <lignidades <li'V icas . 

Quand-o o ·C01ngresso levantou-se em 23 de Novembro, r-eivin-
dicava a Constituição c-ontra 0 golpe de estado. 

Se, po-rém., hO•je homologarmos todos esses attentados, se a Na-
ção vir que não salvamos a nossa dignidade, em que caracter po-
demos n-os dirigir a ella, quando amanhã essa dictadura, que jã 
vai cruerendo 13!p.pareo€1T, eme-rgir do antro onde se fabrica ? 

•Será em nome da Constituição violada? 
, Não, porque a viol·âmos tambem. Em nome do poder? Tam-

be.m .nãJ que não .mais o represen·tJamos. 
Se, porém, ·o Parlamento se humil<ha deste modo, -resta ao ora-

dor o consolo de dizer ao Sr. Floriano P eixoto que, se S . Ex. sal-
vou a R epublica, sacrificou a Const·ituição. 
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Este protesto, algU'ID. -di·a, ha d·e perturbar o s-omno do ,Sr. Pre-
sidente da Republica, porque elle traduz a alma inteira -da gra.11de 
Nação Brasileira, :porque •elle é ungido pelas dores d•a viuvez .e 
peloas lagrimas san.ia.s ·e •iamocentes da <mp.handade. (Muito bem; 
mui-to bem; •O or(}Jàor é calorosamente cumprimen·tacfu.) 



SESSÃO DE 26 DE OUTUBRO 

O ·SR . BELIZA'RIO DE SOUZA, respondendo ao seu iUustre 
amigo .Sr. Augusto de F-reitas, que combateu o projecto app-rovando 
os actos pratkados pelo Governo durante a revolta de 6 de setem-
bro, diz que o Sr. Marechal Vice-Presi-dente da R epublica não 
póde ter remorsos, - ha de ter angustias ·de ter tido um braço for-
t&, porque a revolta ·era forte. 

O orador faz longas considerações e oonclue affirmando que 
e depoimento ·do nobre Deputado pela Bahia póde ser averbado de 
suspeito, porque S. Ex. so.Ure uma .dor profunda. 

(A<o d eixar a tribuna o orador é abraçado pelos Srs. [)eputados 
presentes ·e recebe palmas das galerias.) 

Fica a discussão adiada pela hora. 

l • discussão do 
projecto 144 
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SESSÃO DE 27 :PE OUTUBRO 

O SR. AR.'l'HUR ORLANDO - Sr. Presid•ente e ·STs. Depu- 1• discussão do 
ta:dos, perdoai-me por faltar-m.e áquE'•lta maravilho·sa manifestação projecto 144 
do bel-lo, que se chama eloquencia, aquelle oestyl~ vibrante, que se-
ria preciso para r ·esponde r ao illu-stre d.epu1:Jado p elo Rio de 
Janeiro, ao eminente ora;do.r, .em cuj0 cerebr-o se ostentam todas 
as gadas e •esplendores da nàssa puj•ante .e ·encantador-a nat)lreza 
t ropkal. 

S . Ex., ·em .arroubos d..e ·eloqu·en:oia, mas da:quel'l.a e l-oquencia 
que r eveste com as cores -da alma a r eoalida:d<e da vi·da, e vôa com 
as a.za.s da in•spiração âos píncaros d-o ideal, f-ez a a,palogia do 
GJverno ··forte do •braço de ferro, que s·oube def•ender c-ontra os 
at.a:ques da ~~voi:ta •o ~r·incipi~ ·da autoridade. 

Devo faz·er a apoth-eose da in:surreição? 
Não, mil Vlezes não, pol'que d-espotismo e ·an:arehia s'ão termos 

que se equivalem em face · da impassível reflexão ou do 'ardent" 
amor da ·oequa lib eTtas; não, mtl v-ezes não, porque acima da 
vontad.e humana está o desenv·olvimento s.ocia.l , cujas leis domi-
nam O pensamento e a acção ·dOS :jn;dividuos; não, IDi'l Yezes não, 
porque é a nação que faz e refaz o s·eu .destino; não, mil vezes 
não, pol'que o in-dividuo não passa de .IIller.o instrumento nas mãos 
d.o .movimento social; não, mil v-ezes ;uão, porque o estadista, é 
v~ rdade, ·póde Qrea:r difficuldad.·es ·e ·embaraços ·á marcha regu•lar 
da soci•edade, roas não co.nseguirá d.·e maneira al.guma substituir 
o seu' arbítrio á vontade g-eral. 

Bem sei, Sr . Presidente, .. que no cosmos, physi.co ou social , · 
existe um :espírito de insubmissão, que é o pri-ncipio m esmo das 
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meta.moo·ph<osEs &em fim da v:ida universal, espliriluo impessoal 
e impen~civel , que preside :a todas as transformações da natureza 
e -da humanidaue, fonte eterna -de movhnento e progresso; mas 
tambem sei ·que esse ·espi.rito d-e in-submissão nas soci·edad·es tend•e 
a .d-eixar •a fórma violenta e destrui-d-oTa da r evolta para tomar 
a feiçã0 s·erena e benefica da revoluçãQ pacifica. 

Ahi está o ex-emplo da ~Belgica, onde uma " gréve" obr-igou 
a secção -centra1 da CamaJra dos tDeputados a declarar necessari a 
a revisão da Con10tituição. Com effeito, 80 . 000 operari.os de·puz.eram 
os instrumentos .de trabalho e .protestar-am não voltar ás fabricas 
emquanto não lh-es fossem );}romettid-a a r eforma ·el-eitoral. 

Sómente -d•epois q ue a Garoara -r econheceu pon· unanimidade 
a n ecessidade da r eforma .da ConstituiçãQ, foi que -os greviSitas 
voltaram ãs suas occup-ações diarias. 

Inf.elizm€•nte, a CamaTa posterio-rmente eleita não compre-
hendeu que .o suffragio universal -era uma reiv·indicaçãio social , 
uma aspiração nacion.al , -e .preferiu arrasta:r o paiz ã luta armada. 

Mas, senhores, a r evolução pa;cifica existe >desd-e longa .data sob 
fórma pratica · e legal: na J,nglaterra os 25 ·barões, encarregados da 
guard·a -da llfagn'a Ccflrta, tin.ham o :direito de -desapr.opriar de seus 
oasteiJ.los, d·e silas terras, de seu-s bens, o :rei, quan-do -este abusava 
do poder, sob a condição de s-er respeitada a inviolabili:dad·e d3Js 
:pessoas da f=ilia OC'ea.l. 

Nã:o é, portanto, demasiado O);}timismo •e.ntr-e - v.er dentro 
de não longínquo futuro a Qrgamização de uma ju&tiça, que, "dan-
do ao pov.o meios legaes de defender suas liber.daides, impeça-o de 
r-ecOTr·er á vi,plenci·a para m-antel-:as". 

Em face dos soff;rimen.tos ·da AI-sacia 1e Lo-rena, ·diss e um 
patriota ;francez que ha ·causas em qu-e s·e d·eve pensar sempre, 
mas nunca fall-ar . 

•8-r . Presidente, tambem ha- -causas, leiD que s·e é forçado a 
f.allar , posto que se s'in:ta JJ:epugnan c'ia ~m· pensar n eHas. 

Para mim, o esta:do de siti-o acha-se nestas conddçõ·es. :!'J-into 
!l"epu'gnanoia em pens-ar no estado de sitio como a situação mais 
éLolorosa e pun.geillt-e da vida de um povo - a luta de · irmãos 
contra i-rmãos . 

.Sin,to repugnancia em i{}ensar no estado ·de siti:o, ·como sinto 
rep~n.ancia em pensar nesses processos odiosos, d:e que a socte-
d·ad-e co.stu:ma la1,1çar mão paTa .punir ·offensas com offensa:s mais 
pesadns. f.rultas com faltas mais graves, crim-es c(}m crim-es mais 
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atrozes; ·em poucas pa.!avras, para lavar maculas com ondas de 
fogo ·e sangue. 

E' assim que p.a,r.a a i.mpie-dade -ella inventou a tortura, o m·ar-
tyrio, o sup.pl-icio; para d homicídio, ·e especialmente para o r e-
gicidio, o bar-aço e "O cutel9, a forca e a guilhoti-na; para a insur-
reição, a suspensão das ga!'la;ntias constitucionaes - o estado 
de sitio . 

•Pa.ra não dtar sinãio ·u:m •exemplo, basta lembrar que n:a 
Illiaoo, e cito a Illiadm não só porque o nobre deputado pelo Rio 
de Janeiro a ell:a se referiu, como p·orque -este .peema se póde 
dizer a epopéa d·e toda a belleza e philos.ophia, ou m elhor. como 
se exprimiu S. Ex., a fonte de t<Oda arte e politica; Achilles, 
pa:ra vingar · a morte de seu amigo Patroclio, mata 12 joyens 
guerreiros tro,yano.s, e, não satisfeito co.m a morte d-os 12 filhos 
da oida.de inimiga, sacrifica ovelha;s, bois, cors-eis, cães. 

E' o mesmo que se dá COIID a sociedad-e, que .nãio sómente fer-:e 
os culp•ad.os, =s ·s-acrifica os tn-nooentes. E' o mesmo que se dá 
oom 'O ·estado de sitio, ·que suspoode os direitos ·de t.odos os ci-
dadãos, revoltosos ou não. 

Infelizmente, a n•ossa Oonstituição polttica, que aboliu a pena 
de mo-rte, a perse-guição por motivos religiüsos, e .outras medidas 
odio·sas, -con,servou o ·estado de siti'o. 

D ·SR. ENÉAS MaRTINS - A perseguição por motivos politicos: 
0 ISR. ARTHUU ÜJULANDO - F(a .mais de 20 annos O d istincto 

Senado•r chil'e'no Pedro F .elix Vdcunã propunha ao Congresso do 
se.u paiz a sup);lressão do •artigo, que na Constituição cons·a:gra 
o estado de sitio, -e a sua proposta foi tão sy.mpathicamente abra-
çada pela élite d·a socieda:de 'chiLena que, affÍI!'lilla Jorge Huneeus, 
dahi provieram dons grandes e benefi.cos 'resuJ..ta;d.os .primeiro, nã<> 
ter .0 Gov:ern-o lançado miLo do <estado de sitio por occasião da 
guerra de 1865 e da d.e 1879; segundo, as imp"Ortantes ~reformas 

introduzi-d·as, ·em 1874, no art . 161 da ConstituiçiLo. 
El3ftas refor·m;a,s foram as seguintes: em .p-rimei-ro lugar, os 

·eff:ei.tos do 1es-tado d·e sitio nãio i~em além da dm·açiLo deste; e.m 
s·egundo logar não serem suspensas as garantias parlamentares 
durante ü esta.do de sitio; errn terceiro 'lugar, não poder o govern:o 
d:e'po~;-ta;r ·as pessoas sinão dentro d·e .uma certa area, -entr.e o 
porto de Gald·era, •ao norte, e a .província de •Llan.quihue, ao sul. 

o ·SR. BELISA.Rio DE .S.ouz.A. - O nosso ·cHma não é tão aggr es-
si v0 que autorize estas limitações. 
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O SR. A.RTRUR OltLANI)O - O .estado- de sitio não passa d-e uma 
antimonia politica, de um sop.hisma -constitucional, é o esqueci-
mento e o desprezo doas liberdad-es e garantias consUtuci.onaes 
P,lllra -combater os que atacam os pode!'es publicos. 

Mas ·então -de que lad-o se póde d:izer que •está a justiça? Do latlo 
do goverho . o_u da rebelliâJo? 

ICoUoca:ndo-se fóra da lei, ·agindo -em s.e:ntido contrari•o ás in· 
stJit-uiçõe-s, a .autoridad-e ·e a insurreição se · .confund)em C'o:m a 
anarch-ia e ofJier.eoem o e131Pectacu'lo · 'cO'IIlllllum de um, mesmo cahos 
tle arbi-trariedades, violenci-as e cri-mes. 

A ·elimina.ção do -estado de sitio não é sinão uma consequenQia 
nece:ssaria dQ prin-cipio -qu-e pred•om:irua nas modernas constituiçõ-es 
p.olHicas - o sentimento da digni-dad-e humana, principio em vir-
tud-e do qua~l 'O -respeito dos di:reitos -de todo b:omem é cm1locadó 
a-cima da acção de qualquer vod·er publico. 

S:r. IPresiid-ente, a minh·a situação- '11ff31te mOillllento ê tanto 
mais dif.ficil .quanto é certo 1:J.Ue a :r-epu·gn-ancia, que sJ.n.to e:m 
pensar no estad-o -de sitio, v•em juntar·S;e •o horror .qu·e tlen·ho á 
pa:lav-ra. 

O ISR. BELISAlilo DE SouzA - Mas l!lão tem -razão par.a -isso ., 
O SR. ARTHUR ORLAJ\'Uo - Acho-me em uma vicissitude ben1 

eriti-oa, :entre 9 -vacuo doa palav-l'a re a repulsão do •pensamento; 
acho.;m·e, por assim dizer, cego e para1ytico, só í\al'fand.o que a 
estas du·a1s ci-rcumstJancias ven.ha junt ar-se a indi-Ueren~a, surda 
da Oamara, rattenta a insuffici•enoia daquelle que vos -diri.ge a 
palav:ra. (Não apoiaãos.) 

O -a.dvento da Rep-ublioa p•a:Teci-a abri:r larg-os horfzonbes de 
esper-anças, immensas perspectiv·as -de satisfações áis :terudencias 
e aspirações do paiz. 

Era um regimen nQVO, que (SOrgia oá luz da -experiel!lcia dos 
aconteci·mentos, ten-do por si o e.spiri-to de •loi·b'erda:d-e, que não ces-
Mra de -desenvolvei-se :atTavés doe longos annos ·<le provações, e 
que deiXJava :entrever a realização d,e sonh.os de reparação e d-e 
reconstrucção social. 

Alcr-editoava.se .que a lição {los factos implantaria um ou-tro 
e&tl!ld<J d·e -cous·a(;;, em que as ful-tas e •os ·abusos das gel'ações pas· 
s.ad.as seriam :substituídas por p-rindp.i-os supea:i:Ores .dle justiça 
e e:qui.d-ad,e social. 

A illusão, porém, durou pouco; bast-aram alg~ms .mezes para, 
mostrar que uma -soci e-da-de póde muda::· -d é co.nsti:tuiQãio srem mo-
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. . ~difi~ar . os habitas ·e costumes, da m'esma ma,neira que. os dndivi-
duos podem tomar outra physionomia, conservan·d-o as mesmas 
i·dêas re sentimentos. 

A -Re publica levava vento em pôpa, mas faltava-;lhe rumo. 
Ond·e -e.stava .a bu13sola para ori·entar-l ll'e o ca:minho n-o 1·evolto 
mar das 'ambições, a •estrella bri1ha:nt.e para servir·Jhe de g.uia 
por -entre b denso nevo·eiTo das rdifficuld,a;des e p·erig.os .de occasiã:o··i 

Nós tínhamos .a fórma ·r epublicana de governo, que impera 
na .Aim•erica do Norte:, mas não a fibra anglo-saxonia,. a seiva ne-
cess•aria, a cultura indispensavel para .que surgijsrsem a.>s flrores e 

.()S fructos d·esejados. 
Nest:a;s condições ·não admira .que -tenha,m· sido commettido'S 

:grav-es •erros re desv•aTios, ·que não veem ao reaJso rélemhDar, que 
devem me.sm•o P"eT •esquecidos, par.a que a inv-estigação não de 
.lugar •a amarga irritação ·ou ·desanimado.r scepücismo . 

Por isso, !IDais utH e pr.oveitosa talvez fosse fazer o diagnos~ 
·tico da soci·cdacle br-asileira ·s-ob o ponto de vista p-olíti-co, mostrar 
po.r .exemplo, como :as V·erdadeira;s dnfluencias rpoliücas ~3rão. sup-
p-lanta,das por ~nfluencias adv-entícias e facticiras, como o vôt() 
:popular ·é f·alsead-o pela fr·aude ou pela .força, como os ·eleitos me-
nosprel?!am o mandato, como as fina;nças são sacrificadas a com-
:promiiSs.os ·E~eitorat:ts-, como o ·gov·erno abusa do po·der lJar·a satis-
fazer capr:icll'os e .a;mbições pessoa;es .. . 

O :SR. rENÉAS MARTINS - Erraxre humanum est. 

O .SR. ARTHU~ ÜRLAND'o - . . . como a opposição, muita,s vezes, 
em vrez de -criti-car com vigor e :sincerid!ade as J\Mt·as e abusos 
do governo, limita-se •a illudir a upini'ão publica com declamações 
frívolas ou •brutaes (1nuito bem), .como a Constituição ·é mal com-
.p.rehen.dida •e .applica;da, como ·a -cabala e a chicana predominam 
n·os ·COTPO•S ·deliberativos, como O bem publieo é sacrifi-cado aJO'S 

·interesses priva:dos, como ·as T·ef<H'IITLa.s sãJo feitas sem ·exame ma-
duro ·e profunda r e.fl.exão, como o f·avoritismo .impera na ·admi·ni.s-
tração, -como a ig-noratn'Cia no governo é irresoluta ou precipit,lda. 

•Mas. apez·ar ·de tudo, .ain-d·a não perdi ra •confi.a.nça no futuro 
d'o Br·asH,. ·,e ·éj'lltou ·conv-encidü de que -o seu destino nã,o s·e póde 
;m (Odir por ·esta -cri·se de n'Ocividades . 

Sr. rPr-esirdente, é da natureza hum'l.na reagir contra as düfOT-
niidades, e por isso, tenho .fé, dentro de breve tempo d·esa.ppare-
-ceÍrti a iníqua monstruosi.drarde ·do -estad·o d·e si üo. 

2í' 
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Quando se discutiu a pro.rc•~ação do ·estado de s itio, ouvi 
(jj,zer_ -que e;;te importava a su,&pe n§>ão de todas as leis, .de- tod·as. 
as g-arantias constitucionaes; que, armado com' o ·estado -de sitio .. 
o c-hefe ,do P.od-er Executiv-o pód·e r epetir :a ce-Joebr-e ph~ase d~
autocrata francez: "O ·estado sou eu". 

iSi .assim fosse, a expressão propri.a não •seria interregno cons. 
pitucional, de ·q•ue usou o no·bre Deputado, Sr. Nilo Peçanh;l; mas. 
i!n.terrEgno ·d·a ·civi!.isação, d·eixan.Ç.o .o PreS<id·ente da Rt€ipublica, 
d-e ser chefe do Estado, para .torn,a::r·:se ·chefe iie hor>da s·elvagem .. 

Trumbem ouv.i tallar ·em dictadtt.?·a co1istitucional, e i·sto na· 
outra oas·a do Congresso, no <Senado. 

A principio pareceu-me que havia contradicção nos ter.mos; 
mas depois pe;·cebi· que .o eminente S·ena.do.r o •Sr. •Quintíno Bo-
oayuva se r e-feria â concentr.ação de tc'<ios os pod·ercj;; nas mãos 
do -chefe do Esta.do como fez n·o GM.le Balomaced:a, ·attril:mi·nd•o a 
si a integralid·a-de da soberania n.acio.rial. Nã,o é uma n-ovidade 
esta doutrina, data dos .primei.ros •t emp'Os de Rom•a, -em qu e o 
<S·enado, nos momentos de crise, inv-esUa •OS consul·es do pode:-· 
absoluto, da -suprema juri-sdicção - i7n1JeTitt7n atque judiciu>iL 
su?n7nU7n. Contra ··esta -omnipotencia dictatorial ·prot-esta todo ()· 
mecanismo da Constituiçã-o Fede·ral , que não -r econhece ,poder al-
gum absoluto e omnirrtoido. 

A nossa lei fundamental ·estabelE•ce tres pod·eres rev-estidos 
de .attribuições limitada!!> •e especiae•s. 

A Constituição F ederal, pa·ra g·arantir, ·não só d-e direito mas. 
de facto, a divisão ~os podE•r·és .publicos , d.ispõe fo-rma1mente no 
art. 79 que o cidadão investido ·Em fu ncções d•e qual-qué,r dos tres . 

. p·oderes não po-derá -exer cer as d e outro. 
Em momentos de crise armar um .homem -de um .poder abso-

luto, s em limites, diz Burke, 1seri-a .o mesmo .que soltar no seio 
do povo um ·animal feroz par-a devoral·o. 

Não faltou quem sustentasse qu e ·O estado -d·e sitio é a •ap.pli-
~Ca.Ção da 1d lillaricial, opinii<ãio :fiaJsa ~1m Jlace d,a .Cons'jjitwição 
Flederal, que não admitte t r ibunaes militares sinão para militares. 
nos crimes .militaTes, e 'em · fa.ce da l-egislação ·anterior, que n iilo· 
perm·itte a appJi.cação de leis militares 13'inão ao ·e:léercito, taato 
no caso de .guerra exter-na como no de r.ebellião. 

A . con.sütuição .de 24 ,d·e Fev·er-eiro conferiu aos trlbunaes 
ordinarios, ·que off.er ecem ,todas •as g.ara.n<tias de .qu-e. é cercada a 
justiça CO'ill!Illum, o processo e julgamento dos orillnes políticos . 
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O seu ·espi.rito foi a.fastar toda idéa -de jurisdi·cçã-o excepcional 
em materla política. Quiz :que fog;se uma jurisdicção p ermanente~ 

qu~ .as.se·gur.a.&::~e aos .a-ccusado·s todas as garantias de independeu-. 
cia ·e imparcia.Udade, e que S J impuzesse não sómente ·ao respeit-o, 
mas á confiança de todos. 

Passou o tempo ·em que o crime político ·excedia a m·edida. 
ordi·naria ·do crime .commum, e em que os co~31piratdores eram. 
d•eclar-atdcs fóra da lei, e perdiam os dir·eitos de ci·dardão. Hoje 
pelo contrari-o , o.s crimi·nosos políticos são jul.gad.os por t.r1bu-
nates superiores, e nã-o ·excepcio·naes, que · .apr.e·sentam em mais. 
alto grão as con,dições necassarias de imparoialidade e de luzes 
da justiça ·d·e direito co.mmum. 

Não d•esconheço que n,a Inglaterr·a e ·nos Estados Unidos teem. 
funccio.nado tr.ibuna:es mil~tares para julgamento de crimes põ-
li.Ucos; mas não se pôde negar que es·tes julgamentos marci-aeS' 
'ha:jam stdo vi-olações das constituições poUtiocas. 

Entr-e os romanos não havia .necess~dade de lei anterior para 
punição do·s crimes políticos, oa comidos apreciavam a crimina.-
liodad-e da acção e applioavam a .pena a-o mesmo tempo com-o j.ui.z-
e como lE•gisla.dor ·supremo; mas e·a a assemblé-a d-o povo, que 
julgava os crimes .contra a segurança d-o Estràldo. O mesmo se· 
dava entre os francos ·e os germanos. rão havia tribunaes exce-
pcionaes, e·ra o povo em massa qu 81 julgava os crimes contra 3; 
seg urança do Estado. 

Póde·se ·d•izer que em face da histeria políti-ca dos povct:;; os. 
tribunaEs militares , os julgamentos mardaes não encontram apoio· 
Elinão Em ver·d.ad·eiros golpes de Estado, em ,f.ormaes violações. 
·do direito positivo. 

"!Sob Eduard·o VI, ·diz Fisch·el, o parlamento reconheceu a ju_. 
risdíicção do·s tribunaes militares s-obre as pessoas civ.i·s como di-
r eito do paiz; mas sob Carlos I, um estatuto ·do Iong.o parlamento· 
declarou esta ma.nei.ra de proce·der ·al.t:ame.nte iJl.eg.a:1." 

R ecordo-me mais ·de ter S·ido affirmado .que estaJdo d·e sitiO> 
significa sus.p·e·nsão ·das garantias de que se .occupam os arts. 72~ 
73, 74 , 75, 76, 77 e 78 da Constituição Federal. 

0 .SR. HERCULANO DE •FREITAS - P.or quem ? 
0 SR. ARTHUR ORLANDO' - P•OT V. Ex. 
0 •SR. HERCULAN-o DE iFREITAS - Nã;o apo'iado; affirmei aqut 

·que! <as garantias do art. 78 não podiam ser inc~uida.s. Não podia. 
t er di-to isto. 



O SR. ÀRTHUR ORLANDO - EstJá no tdiscurs·o de v. Ex., e é 0 ca-so de •corregh·, porque me pa v 
dito ' aquillo. · rece que , ·Ex. não podlia ter 

Mas ·entr.e. as di.spo:t::dções -citadas ha algum:JJs q,ue não d·eVlem 
ser susp•ensas pelo estado •de •S itio, 1Jaes são as dos § §· 1 •, 3•, 6•, 
7•, 1-5•, 19", 20•, 21 •, 24•, 28•, 30• e 31 • do .art. 72. 

·~~l'gunto si ·O .es.t:JJdo d·e sitio. •susp.ende a liberd·ade ·de cultos, 
a larCJdad.e do ·ensr.n.o, .a insttituição do jury, 0 .Jiv.ro exeorcicio. de 
.qualquer proüssão moral, in.tellectual e i-ndustrial, 0 .direittl de 
propriedade d e ... 

0 SR. HERCULANO FREITAS - P erdão ; pó.de SUSpênder porque 
permitte 1a d esapropriação s·em ·os :processos T·egular·es. A~ Jimita-
ÇÕ\'S da co·nstitulição são só qu:JJnto ás p eSEIQas . 

0 ISR. FRANÇA CARVALH·O - ·S.em duvida alguma . 
O SR. ARTHUR ORLANDo - As garanüas cons.tittucion:JJes nao 

:se r eferem só:mente aos dir·eito:s ,.indivt.duaJee ; ·ha tambem garan-
üas ·consütuci>ona:es com rel•açãJo á .fixação de fo-rças, abertura 
<J..e creditos, mob'ilização da Guard•a Naci.onal. 

Por isso, .aquell.a doutrina •pa,r•ece-m e por um ]:lido muito am-
pla, pior out l'o muito r es.tricta. 

iSr. Pres'id·ente, não é facil dete.TJmina.r ·OS limit ·es d.o estado· 
d·e •siti.o, traçar o circulo d·entTo d:o qual o governo póde livremen te 
ag)ir, quando é decr et ada a suS;pensã>Q daJs .garantias coiisütu-
donaes. 

Em face da di.fficuld:ad e, sus·tentava o ministro chile.n·o Ma-
no el NLontt, na sessão da .Camara do·s Deputadcf.', ·d·e 5 d·e julho 
d e 1846, que o estado de siti·o .investe .o governo .de to·d:as as .f a -
culdad es n ecessarias pa:<a salvar o paiz no perig.o, que o ameaça,· 
a i•nda que tenha de praticar ·actos ·que •em condições n•o.rmaes 
·ser'i.am obje.cto de l ei. 

Assim é que, .apezar de re•co.nhece.r que Sr . Vi-<Je-·Pr·en•i·dent_~ 

·da R epúbl>ioa não p·o.dra · a ugroenta::< as fo-rças do ex·ercito, abrir 
cnedi.tos, mobiilizar ·a Guar.d•a Naci•on.a l, todavia, a:ttendi?.Ud•O· ·ás 
oondições excepcioonaes em que s e .achava o pa iz, eu não d uvi-
da.r i.a concorrer ·não .dir.ei c-om o m-eu v•oto, a:n:as ·com o m eu sil-encio, 
IJara da,r a S . E x. um bi ll de in·d·emnid•a,qe. O ·que; po:rém, não 
poS:So deixar paS.&ar em si1enclo, .sem pro•te&to ·de trn·inha parte, 

· é a Ca.no.n.isação ·d e a ctos, .que, co.m o decr eto de ·28 de Fevereiro 
do corre:r:t-e· ·-asno, o pro.prio Cngr.q,,so não pód·e pr1atiaar. 

Na ~fnsa.gem de 25 de junho, o Sr . . Marechal FJ-oria.no P ei· 
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:x;_o:o, -~ando conta de diversos actos, .d.iz _ que se encontram a jus-
t~}~ç.açaq, destes_ actos nos consü'Í•erand-os,' que os p~é~'~d'~tàm • 

·An·!_l.lys~nR·<;>.s. os •consider!IJn•dos dÓ dec'reto d~ : i8 J~ r·•"Feve-
r-~tro (lê,) : ·•· ' i • 

"O .-d o-ns1· ·era;ndo que .a n~.a legislaçã-o tem assimiJ.ooo, para a 
punição d-e certos •crimes -o •estado de rebellião ·a;o .dê 'guerr~ ~ ex-
terna2. co,p,füT:q}-e ,J:!e, vil, dj) d-ecr-eto ·n. 61, de 24 .de Outubro ':cte· '1838. ,ç -

V.e:ill'~'ÇJS si o d·tlct;etp, de 24 -de Outubr-o d-ispõe -o '•que áffi'rma 
o, CCY,.Q.,sideJ:.arr~}l ; ' · ·r 

O q:U~< se. lê n~ cit,!\-q0 decr!lto é o seguinte (lê): 
"No caso ·de r.~bell'jão po,der·á ·o go-v-erno ordena:r ·que se O·bser_ · 

vem no exercito, as ,I-eis m,ilitll-re.s n9 t~.llf_po .de guerra." 
Esta di·spol>ição não a;ssimila •o •esta•do d-e -rebellião ao de 

g;?~erra; pelo contnario . da;da a i-ns~rreiçã:o, limita a appl'icação 
das ·lei-s marciaes ao corpo -d·o ex:e~<r~to1 nã:o estende-a á ma;ssa dos~ 
cidadãos. ' · . ' · · 

•Passemos ao -co.nsid·erand·o seg_uin;te (lê): 
'"•Considerando qué. ainda -de conformidade -com os fun:damell -

tós d-o citado deoreto, o r:egul~mento n. 23 d.aquena data estabel-e-
ceu ·qU:e as leis, que r.egulam em temp:l de guenra, são -a.pplicav.eis 
nos lugares que •se acharem e m f-stado de r ebellião. " 

:Mas, s-enhor-es. será isto o q~e r-eaLmente está escrl:pto no r e-
gu!-a:mento n . 23 ? Não, abso.lutame.n:te não. O d·ecr-eto de 24 de 
Outubro, ma.n•dando applicar ao exercito as leis mareia-es tinha 
ill.-ec€t3Si-dad·e de d•etermi-nar os -casos, ·em que devia t:er lugar 3. 

ap1Jlicação. •Foi- o qu.e fez o regul-amento n. 23, que -dispõe (lê): 
"As lets militares que r egu1am em -tempo d·e guerr~ são 

applicaveis: 
1•. a;quella parte ·do exercito -estacion.ad•a -ruas pr-ovíncias, que 

se acham .ou s e houver-em de ·a-char em esta-do de rebelliã-o; 
2•, a:que.Ila par.te do ·exer-cito que se •achar em .pr.ovincias, que 

for8'1Il invadidas por tropas rebeldes; 
3•, áquella parte do e:x;ercito que tiYer o-rd-em ·de :marchar pa.r a 

algum d·os pontos acima -qesignado~·-" 
Não menos .fruls.o é o ultimo considerand-o do decTeto de 2l! 

d·e Fev-ereiro (lê): 
"Considerando finalmente que ·o art. 1• § 6• da lei n. 631 

de 18 de setembro de 1851 manda considerar militar-es todos os 
erimes -moociona-d-os no ·prinópio do citado artigo, ·em todos os_ 
seus ill.umeros, ainda quando militares não sejam os seus autores." 



Em .primeiro logoar a lei de H! de setembro r·efere-se ao caso' · 
de .guerm externa.. cDiiDo 'eStá ·formalmeThte. declarado em seu 
art. 1", ·Ei .como se vê claramente da digcussão que teve logar por 
.occasião de sua confecção. 

"·Est·e ']}ro1ecto, dizia então o ministro da Justiça, ó' Sr. Eu-
:zebio de .Qrueir.oz, não tem .outro fim sinão assegurar contra os 
estrangeiros -iuimig()s do paiz o bom ex:ito .das armas imperiaes, 
•dar toda p.rotecção aos movimentos do ·exel'cito, .que; ··empenh:ado '· 
·em uma .guerra ·externa, IIlão pôd-e ter outro fim sinão defender 
:a indep·endencia, os inter·esses e a honra nacional. " 

IEm segundo logar a mesma lei se acha revogada 'pelos arts. 
'91 e 92 do Oodigo 'Penal (lê ) : 

~·Art. 91.' Seduzir, em caso de guerra ex·terna, no ter-ritorio 
oe.m que t i-verem Jogar as operações do exercito federal, nas guar-
-das, IIlOS .quarteis, nos a rsenaes, '!las fortalez;as, .nos acampamentos, 
IIlos postos militar es, nos liospitaes, ou em ·outros Jogares, a s .pra-
-ças que fizerem parte das forças ·do governo tanto de terra como 
de mar, <para que desertem .para o inimigo: P ena de prisão -ceÍ-
Jular .po.r cinco a quinze a nnos . 

Art. •92 . .Seduzir, .no -caso ·de .guerra externa, pelo modo, e nos 
logar.es menciolllados no artigo an-tecedente, as praças ·afim d·e 
que se levantem contra o governo ou contra seus superiores: Pena 
de prisão cellulour por dous a seis annos . " 

·Mas o ·decreto de •28 de fev e.nei·r·O não sómente r evoga o Co-
digo P enal, restaur.an.do a lei de 18 .de setembro, jâ r evogada, 
mas a;té fere de gol<pe mortal a C-onstituição iF.ederal em ·diversos 
a:rtigos, entre outros ·os a:rts. ·60,, 716 ·e pri•ndpalmente 11, que pro-
hibe a .publicação ·9-e leis ret roact:ivas. · 

Porém, 'Sr. ·Presid·ente, qu·ero .ad•mittir ·que esta.do de sitio 
-seja interregno .constitucional; .quero admittir que s e•j.a app.Jica-
-ção d·e .leis mardaes; quero admittir que seja dictadura consti-
t ucional ; quero admitU.r que seja susp.ensão de garantias dos 
direit os i.ndividua:es; vou mais a/diante, .e quero admittir que o 
Çongresso Brazileiro se1a omnipotente, -como se diz ser· o parla-
m·ento inglez, o que 1é mui·to contes.tav·el, e. contestado por Coke, 
Hobart, Hold e outros commentador·es ; ainda assim. senhores .. a 
Çamara não tem competencia ;para approvar o d ecreto de ·28 de. 
fevereiro, ·porque .este d·ecreto é manifestamente retroa-ctivo, e 
.o art . 11 da Constituição prohibe., •note-se ·bem, não sómente a 
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11Ualquer poder político, :majs aos :prop'!~ios Estados, .á iprOpir•Í.Q 
União, prescrever leis com -effeito r.etro.aotivo. 

·Assim como nã{) se pôde admitti.r como objecto de deliberação 
no Congresso pr.ojecto tendente a abolir a fôrma republicani fe-
<l:era:tiva, o mesmo se dev.e dar com -r-elaçã{) a ·dis posições ;regu-
.lando actos passrudos, consummados. 

·E ·a razão dis.t{) é que o -principio da lllão retroactividade é 
·axioma,, .postulado, 'd.ogma juridico, que é .acceito como verdade 
necessaroia, que .não .admitte discussão, -e que a lllação poz em .ef-
feotiv.a pratica, collocando-o acima de sua propria soberania. 

E' 'assim .que ella veda ao .governo, ao C{)ngresso, aos Es-tados, 
.á União .pl'escrever leis com -effelto ·r -etDoactivo. 

Si a lei .pudesse regular actos passrudos, factos consummados. 
·o homem seria ·o :mais desgraçado dos animaes, porque -â •incerteza 
·do futuro viria •juntar-se a i-nquietação -do p-assado. 

Como r-eceio de vêr mais tarde incrimin,ado.s aotos que até então 
:tionham si-do considerados 'innocentes, o ·homem entregar-s·e-hia â 
in.acção, o ·que tornal-·o-hia uma contradicção da .natureza, cuja 
'lei sul)recrna é o movimento, a acção. 

Ha ·o-ito annos escrevi: "Hoje nelllhum soberano, t•ivesse elle 
a estatura de um .P edro, o Gran·de, ousa:ria opubl•icar leis regu-
land-o actos passados, consummados". Illudi-me completamente: 
em 1,894 vi p-ublicado um decreto, cujo artigo unico dispõe: 

"' ·Ficrum d·esde já sujeitüs á jurisdicção do fâro militar os 
·crimes que tenh-am si<Xo •ou v-ieram a ser commettidos· ·por mili-
tares ou civis ... " 

:V·ou <Jonduir, Sr. •Presidente. 
Pr1mitivamente, -entr-e os romanos, quando um ··cidadão era 

·con-de:mna:do â morte, a assembléa, que ãssistia á execução, não 
trip'tHliava sobre o cadav-er; pelo contrario, .o sagrav.a e consagrava 
-a Jupiter. 

•Pois bem, senhores, nós sa-crifican.do hoje -o .nosso pacto fun-
damental ao velho e caduco .sophisma da razã,o de E.stado, lllão 
·votecrnol-o ao esquecimento ·e ·ao -desprezo; pel-o contrario, sagre-
·mol-o e -consagremol-Q á virtude civ-i-ca das gerações fufuras, re-
petindo com a Lei das XII Taboas: Smcer esto. (M1~ito bem, mui-
to bem. O oradm· é vivarneTz,te comp1·-tmentaà-J poT todos os cor 
;legas pT.esentes-) 

Fica a discussão adiada pela hora. 
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SESSÃO DE 29 D'E OUTUBRO 
• 

O SR. A:LBEJRTO T()IRRES, (1) sig.nata:rio ·do ·parecer em dis- 1• discusaão d() 
cussão e signatario sem restricções, ao oontrario de~alguns- dos projecto 144 
seus honrados collegas, s"O·be á tri·buna para sustentar ·O seu voto. 

Julga, que não lhe compete negar .agora ao Pod·er Executivo, 
depois da victoria, a solidariedade que com elle mantivera. no mo-
mento de peri.go. Ao ·rebentar o movimento {}e 6 ·de Setembro, o 
orador - r.epublic~·no muito conservadc-r poz~e immediatament». ao 
lado do Governo legal. A luta .ia tr.av.ada entr.e o principio d·a au. 
tor1dade e o espi.rito da caudilhagem, que pretendia a su·bversão 
de toda a ·ordem legal ·d.'o paiz. 

Por consequencia não lhe era permittido hesitar e não hesitou. 
Aceita, portanto, todas .as responsabilid·ades desse procedimento. 

Assim sendo, acredita que não tem o .di:reit0 de discordar em 
d·etalhe da ·Obra mascula do Marechal Floriano. Era preciso vencer 
E' o Sr. Vice-Presidente da Republica venceu. 

Depois, a negação da sua solidariedade a este ou aquelle acto 
d0 Executivo, que excedeu a :or.bita constitucional, trar-lhe-hia :O 
dever de promover a responsabilidade do Governo. F\ai. o que não 
fizeram os illustres Deputados que assignaram o parecer com re. 
stricções, averbando de inconstituaional o decreto d.e 28 de Fe-
vereiro. 

A questão pa.rece-lhe estar collocada nestes termos-ou .a Ca.. 
m.ara mantinha a s·ua soli.dariedade com ·a victoria e com as res-
ronsabilida;des ·do, Executivo, ou declarava a sua soHdar.i-E~d.ade 

com a revolta e com as violencias da revolta. 

(1) R esumo do Jon tal do Co mmercio de 30 <l e outubro {!e 1894. 
Não consta \li OS Annw es o discurso do or a dor . 
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Ü ·orador üpta pel•O primeiro •alvitre e quando .para lSSo não 
tivesse as razões jã -expostas, fal-o-hia attendendo ao ass-ignalooo 
serviço •que ã R epublka prestou o Sr. marechal Floriano. 

:S. Ex. consegui-o formar ·O principi-o :da •autorid!lide, de ora em 
diante ·O poder •eX,\J:it,!f; . :o .. PresiQ.ente ,-governa . POl quatr0 •annos. 
Illssa fixação da nor.mali:dàde dÓs Governos sem ir·eceio de que o 
espír ito de caudilhagem sa esqueça .da sangrenta lição recebida, 
vale ella só par.a que 0 Gongres~o não pretendesse negar apoio ao 
Marechal Floriano, agoDa. que S . Ex. éstá prestes a deixar o Go-
verno . (Mui>to be-m,· muito bem.) 

. • · Í 
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SESSÃO DE 30 DE OUTUBRO 

O SR. RIBEIRO DE ALMEvDA (movimento de attenção) 1• discussão do 
· projecto 144 "Sr. Presidente, venh-o ho,je, obr1ga.d0 pelo voto em separado que 

subscrevi· no seio das Gommissões reunidas de Constituição, Le-
gislação e Justiça e a d-o Orçamento, occupar por alguns inomen- . 
"tos a honr.osa attenção d-esta Camara . 

Subscrevendoa o voto em separado formula.do p8lo ~eu illus - _ 
trado collega De·putad·o pelo Rio de J aneiro, e.ra. meu dever. vir á 
tribuna. adduzir as razõ8s por que assim procedi, era 'meu dever . 
vir, perante esta .Camara e peramte o paiz, assumir •a re.spousa·bi-
li.dade · ampla ·e illimita.da. de,sse ·voto que excluia .d•a apuração: .ge-
ral .os decr etos que são a.rbitrario·s e, além de ar:J:litrarios, atte·n- , 
·t atorios da lei fundamenta.! da Republica. 

'Ouvi, >Sr . Presidente. com religiosa attenção, os oradores que . 
·me precederam. nesta tribuna e não sei o que devo mais admirar, 
si .os encantos que produzem as vi·bra.ções da palavra facil, ~luen- . 
te e bell a, ou si a correcção. desses notaveis . o.radores . ·aos q paes , 
aprend i a r espeitar e admirar _ pela :vigoro.sa argumentação que 
·prüduzem sempre ·em s uas - orações, pela sinceridade ,e .fra1nqueia , 
com que costumam coUocar suas pal•avras e os largos e numeros-os 
recurs·os de suas cultas intellig<endas ao .sen-so das causas que <;1~- • 
'fendem com denodo e vantagem: 

-Nessas :oraçÕE)s, nütav·eis pela ·r espeitabilidade. de seus . auto_res~~
e a,inda ma,is notave.ís, a inda ma1fl solemnes, . pel0 momenj;_<J histo- ~ 

Tico em . que foram produz.idas, o; orad0~és fallara't~ , or~ ÇC]IIJ. ·9 . ~o~ :: 
Tação ·e o s·entimento, ora com o0 direito e cüm ·a - rÇt.~ão, PFQüur.a~nQ.o .. 
-un.\'1 . l evantar ,o enthusias~o, ess·a . !Jl.ap.if~staç~q .viqlen_i:.a ·d~ ' ~S.f;!_P.ti 
mento e' da, ~aix~o, para .ca,nQlliSlJ;f-S.ll, ?;, dictaq~ra .. cOm(! a .. S\lP~e.:rpa . 
le_i,,, o sup~"w.o · r;efugi0 d•a _so oiedade ~ , . no~ ')nóm:en~rs . 4:oloros ç_>~- de. _ 
convulsões poplüares;' ·p.rocurand:J o-t:troas, no t srren'o .. ~sulÍdo~· e ..fi-r~ 
1lle do direito; :as r azões, o,s fundamentos d e suas· ~-pi<Íuõe;, ' a~: ; 
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razões e os funda!p.en.tos que justificam os actos praticados pdü· 
·marechal Presidente ·da Republica, durante o esta-do de sitio. 

Nesse terreno em que não sopra o vento da ·pa,ixão e n e.m O' 

perturba a viole.nci.a ou a força, era necessaria muita coragem ou;. 
muita e•rud·ição. para po-d•er-se legal-izar actos .que a ~onsclenc1a 

repelle, para justificar medidas o·ppressoras e tyrwnicas, inoppor-
tun.as ·e reprovadas pela moral, pelo criter.io, pela lei e pelo-
direito. 

Depois de tOEJ.as essas discussões a minha opinião não se mo-
difi.cou e continuei a pensar que tinha procedido regularmente .. 
tanto no saio da Gommissão, como prestando minha assignatura 
a.o v.oto em sepamdo do r epresentante ·do •Estado do Rio -de J·a-
neiro. 

Tod·os os argumentos apresentados não conseguiarm abalar os· 
fundam entos da minha convicção . 

.AJg.ora v-enho com franque21a, Sr. Presidente, ma,nifestar a mi-· 
nha :opinião, sem .rebuços, sem adornos ·e sem as considerações •mar 
entendidas •que não devem existir .quand-o SE: falia como represn-· 
tante da Nação, delegado do povo , na defesa dos seus direitos, 
analysando actos que limitaram suas li-berdades cons.itucionaes. 

Elnten·di que a primelra necessidade a r esolver-se, no seio da 
Commissão, era .exigir do P.residep.te da R epublica documentos e· 
expl-icações minuciosas ·dos actos e medidas de excepção que tomou· 
dur.ante a revolta, necessi•d•wde que ·o ·propri·o Gov.erno •Unha :re-
conhecido e confessado ·em uma -das suas mensagens anteriores, di-
zend0 .que deixava de levar ao conhecimento do Congresso os act-os-
e medidas -d·e excepçãJo e .a série de acont-e·cimentos que s= pren-
diam ã revolta, porque sO'bre ·elles estava reuni•nd-o, conhecendo, 
colligin:do p·rovas e d·ocumentos p·ara orientar •e esclarecer o Con-
gresso s::~-br.e ·e.ssas medidas ·e sobre os graves ac-ontecimentos da· 
r evolta ·em .que e·stavam compromettidas pessoas collocada:s em to - ' 
dos 'OS degnãc·s da sociedade. que tambem. estavam comprom·ettidos-
grandes e vaUosos interesses publicos e, mais do .que tudo, diz: 
S. Ex ., e·stava comprom-ettida e esteve ameacada a propria fôrma 
de Governo, a fôrma r-epublicana, na profunda commoção que ti-· 
nha abalado a Nação . 

. Era esta a opinião do Governo, expedida em uma de suas m EID.-
sa,gens e se elle ju!g.ou necessario a exhibição de todas ·essas pro-
vas. norque deixou d·e trazel-as ao exame severo dos representan-
tes da Nação·?. 1 1 1! 



Teremos ro '!iireito d·e diSJPE•nsal-as? •Poderemos mesmo fazeLo? 
:De certo qu~ não, e como representante da Nação não disp.ensarei 
infor!llllções que tragam luz neste drama sangrento e orif.!D.tação 
para no-ss0 julgam-a-nta. 
· -Essa •reserva gual1d-ada p erante o paiz -pôde occultar graves ~al
tas, graves -erros sobre os quaes é impossível co-rrer um véo, por 
mais to·lerante que· se mostre -o Congresso. Nestas con-dições, J.JOis, 
é impossível que esta Camara po.ssa, com justiça e verdaJd.e, c::mce-

·der um bill ãe iiiãemnidaãe sem conhecer os factos e as medidas 
que serão .alcançad•as por .esta moçã0 d.e confirunça e nem julgar 
da extensão que abrangerá tãio illimita.do resalvo-. ( Trolca?n-S'e 
-apartes.) 

Sr. Presidente_, assig-nei o voto ·em seJ.Ja.ra.do para não confun-
-dir mais e nein perturoar a '!iiscussão d0 parecer -da Commi.ssão, 
tendo comtudo me pronunciado p-or uma fórm.a mais severa -e tal-
-vez ta,mbem mais correcta, isto é, pela responsabilidade do Presl-
df.!D.te ·da Repub]ica, opinião que, incontestavelmente, era mais ra-
dical e abmngia mais terreno d0 que o voto -em s eparado do 
·mustre DeJ.Juta'!io pelo •Estado do Rio. 

Assim julguei e julgava q-ue devia ser decretada a responsa-
·uilidade -do ch_efe do ·Poder ·Executivo, que devia ser chamado per-
ante .a Camar.a, constituída -em tribunal, em juiz constitucional, 
-para responder ·pelos actos violentos, ·arbitrari-as e inconstitucio-
naes que praticou e pelos excessos de poder com que limitou as 
·u-uerd.ades public-as. 

·Satisfeita esta exigencia i'ndispensavel á dignidade parl-amen-
·tar e substancial ao rwsso regimen, não -duvi-d·aria conced-er o bill 
de 1.nclemnidade pe-dido -desd.e que fosse provad0 que assim ·era 
.:nister proceder para sa.lvar a ReJ)ublica e a sociedade, restituir 
·a -paz e restabelecer a ordem gravemente ameaç-ada<s, profunda-
·mEJnte p.erturbllidas pela revolta de 6 de setembro. Era esta a 
mi·nh·a opinião. (Apartes.) 

Sr. Presidente, aqui nos achamos, .delegados da confiança 
-popular; não ·para -nos ·constituirmos ado·radores do marechal Fio . 
:ria.no Peixoto, e •nem :pa,ra -constituil-o symbolo -de todos os gran-
-des commettimentos da NaçãJo, de .todas as grandes manifestações 
do progresso e -civilisação -de nossa patria e nem sag.ral-o como 
o un-i-co -capaz de representar perante o mundo, o brio, a digni-
·dllide .e ·inde.pendencia -desta nobre terra, mas s-Implesmente .para 
-cump-rir-mos a ·constituição, z.elarllllos pela sua guarda, defender 
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as liberdades publicas, collocando-.noo ao lado do povo quan-do-
a ·perseguição vier de cima, quan-do estiverem ameaçadas .as suas. 
garantias, as suas regalias constitucionaes .e defend-ermos :os -de-
:poskarios .do :pod-er publico, quando as ameaças partirem de baixÜ' 
pelas explorações de paixõss mal contidas. E' esta a nossa missão, 
é este O· nosso -dever. (H a à'ivm·sos apaTtes.) 

A histeria tem conservado Iogar reservado, a .admiração de 
todos os tempos tem respeitado os governos que, apoill!do-s :na opi--
nião pubUca sómente, ·e dentpo -d·os estric.tos limites -da.s leis, têm. 
conseguido vencer as revo1uçõe·s, abater •Os pronunda:rnentos, sal-
vando o ·Principio ·da autoridade e os interesses confia,dos á sua. 
guarda, sem lançar mão d<e ardis que .a 'Pl'D'bi·dade r-ep.elle, de vin-
ganças e de terror que não eleva, mas que ·abate e ·desrnoraHsa o. 
funcci o-nario ou .autoridade que d·elle l•ança mão, assim .corno é-
rep·r obo, .perante a histo.ria e perante a ;sociedade, •O governo que,. 
para se -defe•n-de11·, destroe todas as lei:s, desresp-eita todas .as con-
v·enienci·as, consütutndo-se o unico ·centro {!e força, a unica lei 
enfeichand·o -em sua .mão todos os poderes que a Nação .confiou 
a div-ersos, ·ran:nos de sua administração, isto é constituin·do-se 
dictad-or, isto é, a força contra a liberdade, a vontade ca'Prichosa. 
contra a lei e o di.reito. 

U:M ·SR. DEPUTADO - V. Ex. ·olhe .para .O .Peru'. 
O !SR. RIBEIRo DE ALMEIDA - Sr. President-e, ·de -entre as m e-· 

di-das decretadas pelo governo absolutamente não ·posso concord·a'T' 
com a que estabeleceu a lei ·marcial, ·organiza'Udo .tribuna;es mili-
tares para, por elles, serem julgados -os <revoltosos -civ·is, subtra--
hindo-os ·ao julgamento ·dos t!'Í'bunaes ordinarios, unicos cornpe-· 
tentes ·para ·sujeital--os a tribmnae.s ex.tr.aor·dinarios. 

'UM Sn. DEPUTADO - Era urna .necessidade. 
O Sn. -RIBEIRo DE ALMEIDA - Engana-se o nobre deputado, não. 

havia tal IIlecessidade po-rque ·a ap.:plkação de med-ida tão vio-
lenta só é 'reclamada .para ser -pro.rnptaroente applicada e executada. 
aiiro ·de evLta,r darnnos irreparaveis, prejuízo absoluto e eminente, 
que fatalrnen•te dar-se-hiarn, cas-o não fosse ·execu-tada prompta-
rnente, ·e -este .era -o •unico mei-o de justifi-car .a sua opportunidade· 
e necessida,de, .mas, eorno sabemos, a lei marcial não teve ap.pli-
cação, não foi observa;da, e não tendo .produzido ·effeito ·pratico' 
algum deixou de ser justificada a sua. necessidade. 

O .Sn. FRANÇA CARVALHo - Pro-duziu magníficos resultados. 



- 433 

O SR. RIBEIHO DE ALMEIDA - Peço ao nobre ·deputado que me· 
honra -com a sua attenção que não me perturbe com seus apar,tes. 

· Durante o ·e.stado -d·e s itio, n-este p·e-riodo .anormal .que atr.av·es-
samos, o Preside;nte da Repu'blica não se ·conservou de;ntro ·da ·eS-· 

·phera ·que lhe traçava a Constituição, constituiu-se dicta·do.r , pra-
tica:n·do e man·dando praticar · actos que ·excediam aos limites de 
seu po-der ·constitucional. 

·O nosso estado de sitio, tal ·como o ·descreve a nossa Consti-
tuição, l!lão -coorr.esponde, ·Sr. Presidente, ao ·estado ·de sitio da Jegis-
lação franceza, onde quer d·izer a suspensão de todas as garantias 
constitucionaes, isto 'é, -a le-i marcial com todo seu rigor e em toda 

·sua pienitud-e. 1.1 
Alli, po·r ém, quando o es,tado de sitio é decretado pelo Poder 

Executivo o parlamento r eune-se dentro de 48 horas, independen-
temente de -convocação, de pleno direito, e assume. o poder sobe-
rano pa:ra j.ulga;r e razer applicar -as -leis e~cepci·ooaes :e restri-
cUvas, não ·confian-do essa mis·são ao poder ·executivo facil de apaL 
xoll!a;r-s·e .e vrompto a exced·er-se. 

A mossa üon,stituição é, nes•te, .p-articular, talvez ·copi:a d,a. 
Gon,stituição •da Republica Argentina, e a:s :disposições do art. 80, 
§ .2• .parecem ,ter sido modeladas pela argentina, onde ·o estado 
de sitio decretado pelo Poder Ex·ecutivo traz sómente como con-
sequenci:a as duas medid·as de repressão aponta-da s no § 2• do 
il.rt.; &o., 

iHa, .porém, mais ·espírito liberal na constituição argenti·na,_ ha. 
mais toleranci-a na parte que ,d.etermino.u a suspens11o dessas me-
di-d-as extra(}r.dinari:as uma vez que o individuo, sobr.e o -qual -eram 
exercidos volu.ntaria;mente, abandona o terriJtorio l!laciOIIlal. 

\Pod·emos diz·er ,tambem, Sr. -Prestdente, que •o nosso estada 
de sitio co·rres1;1onde, m·ais ou menos, ao estado de sitio da ·cons-
tituição dos Estados Unidos do No.rte, ond·e e lle se traduz pela 
suspensão do hab eCLs--corpus, isto é, a suspensão de hab'f:cR;õcorpus 
nas prisõés fe itas com eausa legal e em for.m.a regular, ficando 
o criminoso retido em custo-dia e sem direito á . fiança. 

E ' isto, p·elo m·enos, o que .nos attesta um notav.el commentador 
do ·direLto -constitucional dos Estados Unidos -em sua obra o Di-
reito Oonstitucrionrü Americano. 

0 .SR. ·FREDERICO BORGES dá um aparte. 
O .SR. RIBEIRO' DE .Aa:.MEIDA - Ahi fica a citação e o nobre 

Del}utado pod·erá verificar a sua exactidão se Quizer. 
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· Diz Pomeroy: - a susp€Ulsão de habeas-·corpus não a.ffec'ta a 
a autor.idade sobr.e .. as prisões; o poder de Sl,lspendel-.o n~o J;!a;bi-
1-ita o Con•gr·esso ,para conc~der ou o Executivo para faz.er pri·sões 
sem causa legal, @li fôrma a11bitraria e ·irregula;r, mas simples-
mente conf-ere ao Gov.erno o poder de co1;1servar ou deter -em custo· 

_ rdia indiv.iduos p11esos por jusJa causa, po1· tempo ind~term.im~do, 

sem p.rocesso e sem fiança. 
~ A ~Uj~pensã01 de ~abea~conpus; pois, nffi01 IJe~Liza prisõe~ 

arbitrarias e nem confere ao E:x,ecutivo outro poder mru.ior do que 
o de pôr em .custod·ia i•ndividuos suspeitos os quaes, ·em outras 
circumstancias, tinham dil'eito .a um pr:ocesso ·expedido -ou á sol-
tura mediante fiança. E' esta. a disposição da Co;nstituição nm;te-
americana tão frequ~nt-emente invocada neste Congresso, e ahi está 
trª'çada 1:!- extep..§ão das mecJ·idas ·extraord.i.narias a tom!l!r nas qua-
d!1as anorma;es de co=oção i•ntestina ou ·guerra ·externa·. 

0 SR. iFREDERICO BORGES - Mas ·L.in:coln não observou isto . 
. 'Ü SR. iRIBEIRO DE AummA - l.Jinco.ln não •respeitou esta dis. 

posição constitucional, ·e pÔr isto. to·dos os commentadores d·a guer .. 
ra •civil da America do Norte são acordes rem cond·emnal-o como um 

, dos m,aio11es dictardo.res da historia, chegando Conley a affirma.r 
que jámais houve um Governador que d.j.spuzesse de maior som-
ma de poder arbitraria. e q.ue tives.se, com mais fr.equenc.ia, vio-
lado a Co•nstituição de su:t patria . 

'Üs tribunaes civ.is, porém, Sr. Presidente, sempre .. ,ç;o.r:),je_~os 
no ·exercicjo de- .suas funcções soberanas, proc~rara,m reparar to-
das as injJistiças que tinham ·sido feitas, mandando pôr em liber -
dade indivíduos que tinham sid-o p.rocessados ·e julga;dos pelos tri-
bun,a;es mili·tares -em virtude das l tJ<is marciaes de>cr·et'a.das por 
Lincoln . 

Vem nos attestar isto o propr.io Conley, •n·a mesma obra que 
já tive .a, ho.n.ra d;e citar-v·os, .diz •eJle: - O Presidente Lincoln sus. 
pend.eu -o .recurso de habeas- coTpus, mas os tribunaes julgaram in. 

c. constitucional &ste acto, o· que foi subseq~entemente confirmado 
1>elo Congresso. 

O .P·residente, porém, não juJ.gou-·s.e •obrigad.o •a submetter.se 
: a estes .arestos, fazendo com ·que commissões · militares, de sua 

nomeação ·e approvação, de .accôrd-o com o Min-istro· ·da Guer.ra c0n. 
demnassem .civis por crimes de traição. Os tribunaes ·civis 'caça .. 

,..ram taes julga.dos, restituindo os crimino-sos á libel'd.ade, so'b o 
f un-damento d'e que as g.aran:tia·s da Uberdade, segundo a Cons_titui-
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'c ÇãoJ ·er.am" tão obr-i·gatóri.as e perl:nan~~tes du"ran-be a ·gu.érra, •como 
durante -a p'az e d-eviam ser r·espeita das tanto pelos 'ci'dadã:os, como· 
por.utodos os represen'tan>tes do podér~ publico . ·os tribunaes susten-
t iwam com 'V'tgot e rigor a Constitui-ção, ·mas ·como geralmente nas 
guerras civis c0mmettem-se muitos á:husós e- ·não ·se •en•contrando 

··contra elles ·medidas 'promptas, <algUtns ·prevaleceram, •não obstante 
a ·· re·pugnancia qu;asi i.nvenciv·el dos tri'buna:es e Congresso. 

O Sn. HoLLAND.À. LIMA - · Ahi ·tem V. Ex. · a justificação. ' 
O .Sn. RràEIRo DE A:LMEID.À. - Bem, ·sr. Presidente, o .pr oprio 

·Congresso Norte-Americano, ·em aresto solerhne, ·fi,Z:mou, em face 
d•e todo o muná:o, que ·a.s med·idas ·tomada;s -por aquelle 'diétador eram 
arbitrarias e contrarias a:os preceitos •constitucionaes, approvan-
do-as, •não obstante ·deix·ou profundo 'e ·so'li-iio ensinamento ·aos fu-

- tiú·os ·dictadores . ·ne ~o-rte, --Sr. Presid.ent e, :que nem os louros que 
dá a, v.ictoria nem ·a embri-águez que produz o ·sa:ngue na"cU'biça dos 
irencedores; "P'Óde·rá modif-ic'a:r o juiz0 severo ·que faz e fará a his-
toda daqualles que não souberam respeitar a Constiluição, -su-
prema lei d-e s.ua patria ·e a posteridade , fauá justiça a ·esses in fieis .. 
d!:)positados. 

0 Sn. H oLLANDA LIMA ·- •Im'agilie V . Ex. •o que ·d·isse a pos-
t éti.daue ~ e 1..inceln. 

0 <SR. RmEIRO DE ALMEIDA . _!_ ·Sr . ' Presidente, 'OUVi 'h ontem O 

·-nobre ·Deputad-o, vep:res-en:tam.te •do Esta:d:o -do Rio de J•aneir-o, di-
'zer . q.ue a JI!l"edi-da ' do P.r.esidente ·da Republica, mandando org·ani-
zar SO·b sua presidencia commissõe•s militares, no \Esla.tlo de :Santa 
Ca-t][J,arina, .. e:r:a· o u.ruco que ~devia ·ser reprqv,.ado, mas; -n'ão-o}lstante, 
a minoria da Commissão d e Constituição, Legislaçã-o ·e Justiça ti-

. 'D.ha !3o.bre eHe feit~ silend0 . 
.... ·Não estqu lon.ge de :just~fiear ·esta medid~ e -paFa, fazel-o v-ou 

ai-nda 'Peàir a:os julgados no~rte-a.mericanos o s.ubsidio de se)l.s ares-
tos, proveitosas lições ·de larga .experi·encia . . 

Á. Supr.e'ma Côrte '" ·dos. Estados Un~dos, no ·julgamento d.o ha-
_beas-corpus pedido por · Miliga!ll , declarou que no càso .•de guerra 
cívil "ou inva são estrangeira,, podia-se admittir excepcio·na:l e ex-
tr aordinariainente . tribriria es militares e . :a , le1 . marcial e então 
diz : - Si em uma invaSão estrangeira. ou guerra civil os tribu-
haes ordina'rios hão puderem funccionar e fôr impossivel admi'll.is-
trar a justiça criminal segundo a lei commurn:, então no p·topr.ió 
fh ea,tro da,s 'operaç0es militares em .actividade exi~te •a necessidad-e 
de ' dar um substituto á autoridade civil derr-ocada afim de garan-
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tir o Exercito e a socied.a;de; e ·como em situação tal outro .poder 
não existe sinão 0 milita.r, tem-·se per.mittido a applicação da lei 
marcial sõmente até que as leis communs ~·tenham readquir!·do 
seu imperi'o. Mas, assi.:m <!OIDO é a necessidade· .que crêa esta ex-
cepção, ·é ain·da essa necessi.d·ade que limita sua duração, d.e sorte 
que si o ,go·verno militar continuar, depoi·s de r einstallados os 
,tribunaes communs, i:mpo;r.ta ·este :flacto uma maxima usu.r:pação 
do poder. A lei _marcial nunca pod·erá ·existi:r on.de existem os 
tribunaes or.diruartos no livr.e .exerci ci-o da jurisdicção. 

·Sr. Presidente,. •O art. 80 §·§ 1 • ·e 2? ·da nossa Constituição diz: 
- Não se a<!hando reunido o Cong.resso, e correndo a Patria irrn-
minente perdgo, •exercerá essa lllttribuição (declarar em es·tado 
de sitio) ·o Poder Executivo Federal. 

•Este, ·porém, durante o estado d·e siHo restringir-se-ha nas 
medidas d·e ;repressão con.tra as .pcessoas, a impor: 

.J. A td.e,tenção em 1ogar não destinado aos ·réos de crimes 
qom.muns; 

11I. O desterro .pa·ra outros si tios do territoria n.acional. 
Te mos, pois, Sr. P.resid·ente, ·em noss·a prop.ria Cons·tituição 

perfeitamente traçada, a esphera dentro da qual é .permittido ao 
Pod·er Ex·ecutivo agir nas ckcumstanci.as extnaordin:arias em .que 
fôr mistér pôr em .•estado de si.tio . 

Qualquer acto, qualqu·er medida que ultrapassar estas limi-
tações constitue cri·me e submette ' 0 •Seu illl:tractor a responsa·bili-
d.ad.e .criminal. 

Esta Camara e V. Ex. , .Sr. Pr·esidente estarão leinbra;dos 
que ha dous ·annos ma:is ·ou .m:Cnos, forte cm:Í•flicto s·e travou E.tntre 
o Poder Executivo e o Legislativo, a.ttridos apaixooados e violen-
tos se tder.am ·ent11e ·estes dous .ramos da rep:resen•tação naci-onal, 
procu:ra;ndo reciprocaJinente se :utHisarem ·e se desmoralisarem. 

Nessa lucta ingloria, •este Congresso ·quiz dar uma prova de 
sua independencia ·e, ao mesmo tempo .de seu rigor na vigilanci-a 
da Constituição, Mscutirndo ·e ·v'obando a lei n. 30, de ,g .de janei.ro 
de 1892, .que tinha mais por fim prender em suas malhas o pri-

. meiro Pr.esidente da Republica, •O marechal Deodoro que tam-
bem conhecendo :a aggressão vetou devolvendo-a ao Congr·esso, que 
a sus·ten.tou por dous terços. 

·E' essa 1ei, Sr. P·residen.te, que v-em ain.d•a s·ervi.r d·e freio 
para fa11er parar o 1excesso de pod·er commettido .peló Poder EX€-
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cutivo na .q-uad:ra normal que .atravessou a •Nação. -( Tr(}cam·s·e 
ap:ar.t l7S . ) 

>Si este G01ngresso não :tinha -o:u não .p-retendia fazer uma ·lei 
que .tivf)sse ·ex-istencia .real ·e pratk:a, :(llaJS u.ma ·lei que apenas ti-
vesse :a vi·da inoffiensiva ·dos archiv-os, el'a. -melhor ·que não tivesse 
dado ·esta .prova ,de sua ind-ependen'Cia .para .mais tard-e, cu-rvar-se 
peni-tente e suhmissa aos desej·os ·e á vaidade ·-11e .cesar. (•Trocarn-se 
awar.tes.) 

. Si .este Congresso, si ·esta Cwmara .Uv-ess·e a nitida eompr.e" 
)lensão -de .seus dev-eres, medisse a -extetnsão de sua .responsabili-
dade no .a:band-ono :que d-ei:xta .uma J.ei ·qll€ votida .por el!a., r .epei-
li-da pelo P·od·er Ex·ecutivo-, ain•da teve .no s-eio da m-esma Ca:mara, 
a extraordinaria votação de dous terços, havia -de ·"·convencer-se 
que era. forçoso >manter •O dominio -da lei n. 30, de 8 d·e janei.ró, 
susten.tal-a n'O_ ter.reno -da pratiooa ·e -por ella forçar o chef-e do 
Poder Executivo a r .es.pe-itar as disposiçõ~ .. eonstituci.óna.es e pau-
tar seus actos ,pelos · restrictos ter;mos do .:direito e da !.e i. 

O •SR. VERGNE cDE ABREU - ·S·i· .o Oustodfo vencef:;Se...> p.edia a 
.approvação de seus ,aotos? Na guer.:t~a cQ-mo_'- iúi guer.ra_ .Para .da-
minar uma .rev·ol•ta ninguem pôde :cing-iT-.l>e .á 15)i. 

O SR. RIBEmo DE ALMEIDA - E' necessario que e'Sta -:.Camara 
leVaJllte a sua voz p•ara ·r.esponsabilisar o Poder ~Ex·ecul~-v.:<i ::Q:íie· 
por .força do art .. 3-2_ da l-ei de ,g de janeiro, v>iolou -a :Cooot1t_uiçã'Õ, 
tornando-se por -isso responsave.l ·pelos excess·os ·qu-e · pr;ttiioo:u. : 

:8-r. Presidente, .subscrevendo o voto •em separado, eu fiz eerto 
de que cumpria um dev-er perante a nação; certo de qu-e· cúmpria .. 
. uma o-brigaçáJO i).'epellindo a:quilJD que a lei ·t-erminantem-ente pro;-

-··~:;:·~. ~ hibiu que fosse :prati-cado p·elo - Poder ' Ex•ecuti·vo, _ .qualquer que ., . o· •. : 

fo:;;•se a razão de Estado ,ou a necessi-dade ·de mo-mooto. 
Ainda mais me ·conv:enço d·e l:er cumprido o meu déver pel-os 

arestos .do Supr-emo Tribunal, ·que em julgad0s cons-e-cutivos re-
cusou-se a ·CUiilliJrir a J.ei -ma;r.cial julgando os d·ecretos sobr'e .tri-
bunaes militares desnecessari.os -e inconstitucionaes. 

·E' i:ncontestav-el .. a .comp·etencia · ·do Poder· ·Judiciario -para in" 
t:erp-retar as leis -cuja .. el!)ecução .pertP.nce-lhe ex·clusivam.en.t-e: 

H-amilton suste-nta qu e . a 'Constituição ·é um mandatD em 
que D .povo . é o .mandante, -e -mandatari-os {)S tr.es l)oder.es ·polittcos 
da nação - Legislativ-o, •Executivo e J'Udiciario. Todos tres tên:i 
_pod-eDes jg-uaes .para in-terp-re-tar · o man•dat.o ma .par-te que lhes per-
t encer . sua. -applicação. N.e.Irhum; -porém, t ·em mai'S autori-dade -ott 



'lna:lor sôlnma i;l'e êorripét'éncia · ·l}~ra 1ri.tell!irefa':r, ·e inei:h essa irlt€r-
pretação tem força alguma obrigatoria para os outros poderes. 

Nas -leis cdmin'a-es, séndo o 'PQd•er J-udlciario ·o urrico orgão 
-p0iitico capaz de app-lical-as, ' é .eaníbem o unico competente -para 
cjutgar da praced-encia OU iinpTOCedencia da sua constitucionali-
dade ou inc(msti tucionalidade, 

Assim, Sr. Presi-dente, 'á nossa i rn-terpretaÇão, 'depois da ·ul-
tima palavriJ. do Poder Judi-ciario, t-em .um valor meramente plato-
.nico .. NEste éa.s'O não devemo·s :ra:,pprovar actos ·sem •existenci"a real, 
e approvando"os faz·emos uin pa;pel 1hdiculo ·e até pouéo -h'onroso "e 

compativel com a independencía ·da Cama•ra· . (Não apoiados. Tfo-
oam-se muitas aptlirtes.) 

U,r,.r SR. DEÍ'UTAl)O - o filin lini?lo ·êta s•relvar a vfda da 'n·aÇão e 
do ' princi-pio da·auhirid"ade. 

·O SH. RwEmo DE AI,~fEIDA - E', ·sr. Presidente, ' em ·nome· da 
salvação publica, em nonie ao ·principio 'da autoridade que muito 
sangue sé tem ··derramado, reg-istrando a historia irinum.:-rav.eis 
atroci-dadEs, violencfas e attentádos commettidos ·em -seu n·ome, para 
sátisfazer amb-i'çõ·es.l>u supplantar a opíniãi:J 'publica e emmud ecer 
as reivindícações· .. populllires. 

A ',decretaçãio des'sas medi-das ·importa ou trii:duz· sõmente um 
e:l!oeessa .d-e va:.ida:de· do Poder ·Executivo, para mostrar á nação que 
ella -pedia lançar mão d·e 'tÓdos os lm ~ios ' os ·mais reprovados e 
arbitrarfos, os 'mais contrarios á lei, para que não r estasse a menor 
d'u-vida sobl'e seu poder à-qsoluto, e que elle éra realmente o ·centro 
de todo o movimento, a cabe·ça e o braço de toda a ·nação, o unico 
poder ·existente, ·nessa luta em que era sustentada inais a sua 
pessoa, mais o seu poder iriàiviÍl.uaJ ao qu.e a i·ndependen<!ia, do que 
o principio da autoridáde, do ·que a nossa ConstituiçãJo (aparte-s e 
.protestos), põrque duv id·o 'reálrhen:te ·qu'e . o priilCÍpi'o republicano 
estiY.eS'se ·;em :jogo ·na lucta. 

O SR. FRA·NçA ·c .mw,·LHo-'- Oh! V. Ex. nã.o leu ·o manifesto d-o 
Sr. Saldanha? 

0 SR. RIBEIRO DE ALi\>IElDl\ - 'Abrb um 'pa:renthese ·em minhas 
consi-deraÇões •para resporidér ao nobre 'deputado que hourou-me 
com -seu aparte. Antes, -porém, declaro que não tenho nada abso-
'lutameiite coin -a revolta, que sempre reprovei, não tendo-lhe p'res-
ta;do 'ápoio de especie alguina, nem inóral 'hem ~aterial. 

A •.revolução de ·1'5 de nov;embr-o en-contr-ou-me 'militando nas 
·filetra;s ·do- grân{!e ·e gen:eros0 ·p-artido 1cons·ervador, que 'desappareéeu 



como todos os outros partidos, e . desde então tenho com Iéaldade 
servido á nova fôrma de governo, isto é, a Republica, com a dedi-
cação compatível com o me·u caracter. 

O SR. FHANÇA CAilVALHO - Mas V. Ex. cont~sta que o Sr. i::lal-
danha da Gama era restaura.dor'l 

0 SR. RIBEIRO DE ALMEIDA - Nãp estou conv-encido que O l::lr. 
Saldanha da Gama tentasse, com a rev6Ita, a restauração da mo-
narchia e nem posso tirar essa conclusão e nem ·dar essa Interpre-
tação do · s Ju manifesto. 

Não se pôde tirar quer do sentido, quer da lettra do manifesto 
daquelloe chefe revoltoso a conclusão que pretende · o noobre dClPU-
tado, que incontestavelmente força o espírito rlo manifesto para 
da<I"-lh u a feição mais antipathica aos sentimentos do povo. 

VozEs - Oh! Oh! V. Ex. não leu o manifesto. 
0 'SR. RIBEIRO DE ALMEIDA - Creio, .Sr. Presid·ente, que não 

estava em lucta o principio democratico, o principio fund·amental 
da Nação, o principio republicano; estava simplesmente em jogo 
a ambição_ do qu.z queria ficar no porler e dos que queriam escalar 
as regiões elevadas, olympicas do governo, onde P.stava J upiter 
com todo seu poder. 

H~{ .SR . . DEPUTADO - Legalmente . . . 
0 ·SR. RIBEIRO DE-ALMEIDA - Não entro na aprecíação da legali-

dad-e ·ou ill -::galida.de do governo do Sr. marechal Floriano Peixoto 
- cuia constitucionalidade é muito duvidosa·. Sr. Presid.ente, não 
P. necessario rememorar-vos os f:wtos que resultaram do conflicto 
que se travou entre o Congresso, o Poder Legislativo e o Poder 
Executivo ·exercido então pelo ma~echal Deodoro dâ J:t~onseca . .!!:leito 
primeiro Pr.esidente da Republica, filho do Congress-o, nelle mesmo 
encontrou irresist-ivel opposição, tenaz e intransigente, dando Jogar 
a luctar diaria, {!heia -de imprevistos e de in·cidentes desagradaveis,_ 
até ao faltai golpe vibrado pelo marechal na Constituição, diss·ol-
vendo o .Congresso - que tornou-se incompatível co~ o governo 
do marechal. Deodoro. ( Troca·m-se apa·rtes.) 

Tambem, .creio, ser desrrecessario lembrar-vos, :::>r. Presidente, 
que após esse golpe, dias rlepois, surda cons·piração formou-se, rom-
pendo uma formidav el revolta capitaneada pela esquadra, que na 
ba.hia do Rio de Janeiro, ·levantando a bandeira da revolução, não 
preciso lembrar-.vos que desta fórma e á mão armada, sob a pres-
são da força naval em attitude ameçadora, obteve-se a renuncia da-
queUe atlto funccionario, renuncia que não signi.fi.cará mais do que 
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uma ._violen.ta deprei>sãoJ istG ·é, mais .um pro.fundo .. goJpe >na Consti-• 
tu:ição. ·, 

_ Q,·Sa. RmgJRO DE ALMEillA·- E' ve:r:dade .que o marechal .:19-ee-
dÇJ.r.Q. tprnou~se cJ:.iminoso ·pê lo ;:g9lpe de Estadg _e . devia . ser · res-
pons-abilisad·o e condemnado, passando- , ep.tã;,o a supTema .-magis.tra-
turí!- .para .s·eu1 •su.bstituto l&ga.!, rç.as tudo· dentro dg·s limites .consti-
tucionaes: N.ing~m _poderá contes.tar-me c qu-e a de·posição -d'aqüellc 
presidente d<3! R~publiça._ fo~ . jnc.on.sti:tl~cional e á luz du direito e 
da -ConstitU.ição >•et:a .nulla, po·rque são nullos to-dos os actos e :resotu..: 
cõE?s · t>QfUf!-dOíl. !jQ~. Pf~S•J?ão da. vjol•encia ,ou da força armada. 

' ~N~stas '-condições a depo.sição .. d·o ma.rechal Deo-do·ro era . inc.on-
sthu~iq~al, .assim .como o go~·crno qu-e o substituio partici.pava de8te 
vici-o d·e -10ri-g·em e cons.equentemen.te .o :g-ov•erno actual subiu -in-
constitucionalmente ao .po.der .e ne1J.e se tem conservado -in-consti-
tucionalmente. ( TrO cam::se a-Qarte;s e. proteStos..) 

. · Não ,esto\l, ,f;,:; ;presi·d~nt~, . anünad-o e ·n.em sou imp-elHdo, neste 
.n;tdn:i:~ to, .. gpv. :P,aix;io. -ou opposiçã:o intransigente c e . ranco-rosa ao 
~:Õv-er.no , d,o ,marechal Floriano Peixoto, ·estou sómente resalvaU.do 
a minha 11esp-qnsa,bi.Ji.dade futura e provando p.erante a nação ·que 
não me curv•o genuflexo á vontade de di·cta-dores ... 

O .SR. BELISAiuo DE SouzA ·- ·Nem ninguem se curva> g-enu-
flex-o. {'froca,m-se . :e•utros apartes.) 

SR. lRlllEUlO DE Al.:MJ"lDA ~ Quero,. nE•ste momento historicb. 
lavar a ·J~li.nha tes<t;ad.a •e ao mesmo -tempo dei:x;ar lavrado o tneu 
pro te)! tO cqntra ·os, ,-d-esman,dos do ·che:Le do gov-er.no: 

.o Sn. BELIS:ARI<> DE, •8-ouzâ V . · Ex. declaTo·u-se o.pposicio-
nista em sua circular? 

. Q SR . .. RIBEIRO DE AL:MFJDA Hoje, . como .hontem, conservei 
a meSilll~ .posição relativamente á po!itica .do S.r .. Floriano P eixoto; 
e. os .:eJ.eit,or-es ·do. 7• -dtstri-cto de. Minas, que hoi!J:raram-me com sims 
suffragios, .saJbiam ·e conheci;am minha o;pi.nião :poliüca, e :fique 
Y . . E~ . sab~1;1do ·que aqueHe gen·eroso povo teve a indepqndencia 
pr-ecisa, a hombrida:d-e necessaria para nos comi cios eleitores,' 'Sus-
tent ar· suas opi'Iliões p,oliticas. ( T·r:Jcarl~-se a.parteS.) 

.O ,IS_n. ;RIBEIRo DE AL:MEID<\ - Sr. •P.resiod·ente, como· ·s€'11-tinella 
avançada dqs ·el.ei,tores que me elegeram, -como guar.da ·de suaJS 
liberdades e de SE)>Us ·di-reitos, como . representwte da - nação, hei 
de sus'ten-tar aqui o que fór sómente j·usto e honesto, hei de pu'-

_g~tar . pela. mais .absol uta observancia dos · pTi-ncipi-os consUtucio-
naes, <:u ja resol-llção . constitue um attentad'o e · uma ameaç.a ··ás 
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liberdades ;publicas. E' necessa:do, Sr. Pr.e8idente, que esta Ca-
mara, que o Poder Legisla,tivo, d·e uma vez para semp.re; declare 
qae não sanccion.a medidas tomadas contra os ;prirucipi<as da Cou-
s.U.tuição e firme o preoed·ente de que ·o Poder Executivo, .em -hY-
pothese .alguma, .pod•er-á _lllinçar .mão ·d.e .m-edidas extra~cons.Utu

cioruaes, .principalmente d·e tri]:mn:;~.es . .militares e lei •mar.cial , ·em 
qualquer condição. que -s·e ache o rpaiz ·e a crise que atravoess'!llr, 
commettendo, -em caso contrario, u_ma i.nfracção sujeita á res.pon-
Sia'bilidrude . 

0 SR. BELISARIO DE SOUZA 
pôde ser goveimo. -

Não digo isto; -an:ianhã V. ·Ex. 

0 SR. RIBEIRO JJE ALMEIDA - 0 •que estou dizendo, Sr, Pre-
sjzdente, não affeota sómente ao ·gov-erno •aotual, affecta tambem os 
gov·E-rnos futuros para os quaes tambem legislamos. 

A nossa .passag-em na vida politi.ca da nação é tão rapida que 
mal poderãJo .perceber as geraçõ.es futuras , .mas .não- obstante de-
vemos z-elar pel-o presen ~e e olhar .pára o futuro. 

Nós ·vamos lançar um ares-to pa:ra o futuro, nós vámos traçar 
as .fronteiras do -d•ever ao chefe do Poder Executivo, ensinandc-lha. 
observrundo-lhe .que além denas •es·tá o crime, a Tesponsabilidade. 
!'iinguem poderá affirmar .que seja esta a ultima commoção, .:í. ul -
ti-ma revolução a ·perturbar a paz .e a marcha r egular da Nação. 
HoJe f-oi a ambição .que armou o braço da -revolta, a:man·hã se:Pá o 
prut i-do da in-d·ependencia· que 1-eVlarít:.ará os Estados, os armará para 
comba-ter a União, .pa:ra se constituir-em e m nações independootes 
pelo esphaoelamento ·do Brazil. (Aparttes e prO<tesfJOs.) 

O mais absoluto -respeitó ·á· Óonstittüção é ind.ispensavel para 
o 11egular funccio.nwment-o ·dos poderes rpublicos ·e .a sua violação 
-constitue um a:ttentado -que trunto pode ser praticado pelo ·revol-
toso,. -como p elo pro.p.rio ·governo, que neste· .caso tem, .perante a 
igualoda:de -d0 ·direit·o ·cr·ip:JJinal, a me•sma resp-onsabilidade do T·e-
voltoso, torlllando-se ·.por este fa-cto :re•belde e por isso é <rebelde 
o actual chefe do Pod·er . Ex·ecutiyo ·e suj.eito, -como os revoltosos, 
á sruncção penal da lei. 

0 SR- BILISARIO DE SoUZA - Onde O governo fez isto ? 
0 SR. RIBEIRO DE ALMEIDA - Ü art. 3•2 do decreto n . 30 de 

8 de jam·eiro de l892 -diz que é crime· iYer.ante a nl·eSma, -o Execu-
tiv-o tomar ou autorisa'r mêdidas -de repressão, ·durante 'o estrudo 
de sitio, que •excedam os limites ·est-.tbe1êcidos · no 'art . 80 § 2" -da· 
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Q<>nstituição - e ahi está, Sr. 'Presi-dente, onde o governo fez a 
vJoJ,a.ção. 

- O Sn. BELTSARio DE SouZA - E' IJ.lar.a isto que estaanos dando 
o b·m de ind rnniãa.à •POl'que fez tudo isto pana salvar a Repu•blic<t. 

o SR. R.rnEroo DE AL1VIEIDA - Hypothecaria o meu voto ao 
nobr.e depu.tlado desde ·que ·o pa:recer da Colll'missãlo estivesse de 
:a.-ccôrdo oom o que aca:ba de dizer, isto ê, que concluisse da se-
guinte forma.: o Congresso :recoonhece ter o Poder Executivo trans-
posto os limites da Constituição, violando-a,_ mas ê necess!l!l'io que 
seja perdoado . , . 

10 S:R. BELISAlUO DE SOUZA - Per,doado, não . ( Tro.oom•se 0/PWI'-

tes al01·os-os.) ·! :(; ·~:· ) 

O SR. RIBEIRo IJE Aw.'\!:EIDA - lP:ass8llldo-s-e uma esponja ·sobTe 
todas essas violações. Neste caso daria o meu voto sem restricções 
porque no pa.rece1· r evelava o CongTesso a nitida comprehensão de 
seus deveres constiltucionaes, salvava o principio de sua -autori-
dad-e sobera:na no -exaane e j-ulgamento dos actos .poHticos do Po-
d·eT Executivo. 

Mias, -como está o -pa,recer, não é possivel dar-lhe meu vot-o e 
mesm<> entendo .que ·a Camara deve regulai-o e nã-o approvar os 
aotos do PodeT Executivo na paT:te relativa aos decretos que 
restabelecer= a -lei mar-cial .e tribu.naes militaTes. (A.pQ-rtes e 
p·rote1tos . ) 

O SR. ·BELISARLo DE SouzA - E si nãJo ap.provar o cine deve 
fazer? 

O SB. RIBEIRO DE ALMEIDA - Responsabi-lisar o Presid-ente da 
R epublica nos termos da lei de -8 de janeiro e assim •proceder com 
a correcção que deve p-residjr os actos e resoluções desta C::t.-
mara. 

Com uma resolução de tal energia est-e Con·g-reS'So daTá o t'8s-
temunho mais solemne -d.e sua in-depend'8llcia, e dará a prova mais 
robusta, ao povo e ao mundo, de que é realmente o ganço do Oa-
pitolio, isto é, a sentinella vigilante e attenta da Con-stituição e 
das liberda'des publ:icas. (Mtlrito bem; mwito bem. O omd.or é 
ó071!1)1jimenltq;d0 . ) 

O SR. FRANCISCO GLl'CERIO vem accudi:r ao appello do 
seu -illustre ,amigo representante do RiQ -de J·aneiro -e julga co·r-
ll'espcmd·er aos intuitos de S. Ex., e~pO!I1do os sentimentos· que 



animam o orador em relação ao .projec-to das oommissões :ne-
uni·das. 

Declara que vota sem restricção alguma pela approvaç;ã.o dos 
a()tos do Poder Executiv;o .taer;> quaes vêm .expostos nas 'Mensa-
gem! suj·eitas ao ex·ame da Camara, nos termos ·expressos do pa-re-
cer e do projeeto d e resolucão legislatíva das commissões , 

Pensa que quando a Camara é chamrula a se pronunciar so-
bre os actos do Poder Executivo, o seu voto é essencialmente po-
Jitico. <não sendo licito accrescentar-lhe effeitos que exhorbltem do 
poder limitado da legislatura. 

·Dando seu voto pela l!lpprova{;ão desses actos, 'O ~ador sen-
te-se obrigllldo a declarar .por dever de lealdade, que o n.ão faz 
como juiz na conjtmctura actual, porquanto, oomo amigo ,poUtioo 
do S.r. Vice-lPresidente da Republic-a, •manteve ·e mantem oom 
S . Ex. solidariedade nelles, tev:e e tem por elles a mesma :res-
ponsabilidade moral .que ·S. Ex. 

Si ê certo ·de um lado, que resistindo e -vencendo a revolu-
ção de setembro, S. Ex. fel-o em defesa da ordem legal e wb a 
preoccupação superior da defesa da Constituição, ·de outro lado 
é tambem certo que o pal'tido a qne o orador pertence avígorou-Se 
para o desempenho de sua missão politica na víctoria da legali-
dade ·alcançada .sobre os insurgentes. 

E um partido não .póde, sem eomprometter a sua lealdade, 
pr·estigiar-se em uma situação defendida .ã custa dos sacrifícios 
inauditos ode inimigos politioos, ainda que d~corram das pmpria:s 
funcções que '86Ses '31Illigos desempenham, reservando-se o direito 
de examinar e medir .opportunamente a eorra!Ção legal do;; actoo 
pra:ticados á luz do rigor juridico. 

Si de facto, nas medi.das de exeepfláo tomadas pelo Poder 
Executivo, algum'<ls infringiram a lei mesmo na. v:igencia ·do estado 
de sitio, o orador nã0 se julga moralmente autonizail!o a. eximir..s.e 
da <porção da responsabilidade que lhe cabe como amigo da. .situação_ 
pois confessa que conhecia os aeto:s á medida que iam smolo pra.. 
ticados, e nos limites de sua posifláo poJitica, deo-llil'ts :;;;emnpre o 
mais consciente assenmmento. 

Demais. o grande fim, a. grande mi são do Poder :Eli<I!M:lllitüwo. 
estava ·em vencer a insurreição, defender a. Constitui~o e :fin:nnaJr :a 
R epubHca. Si paTa alcançar, como alcançou, elS'S2. triplice "ricl:oria, 
autorizou ou consentiu que se cometiessem exce:,""Sos ([llle Jl>OI1'Wemt1tlour:a 

poderiam ter :ido evitados, o orador lembra ã C'al!l1lara que a criltü 
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hlstorica não deve pôr d:e l'ad.o o que é essencial, para examinar de 
preferencia o qu 8 'é .accidentàl. 

Em homenagem á lilJerdad e ind,ividual e 'Política, o orador não 
·desejaria ciue taes ex·cessos se commettess·em, mas én respito á 
lei, 'em •cuja d•e'fes.a fo'r.am êommettido·s, o orador deseja que ·elles 
sejam approvados. 

E ·convem lembrar que ·em situações semelhantes quando os 
homens que command·am se pre.occuprum muito com as formas,· sa-
crificam de ordinario ó prin·cipal, parecendo russim que •cuidam me-
nos ·da causa que aos outros iúter·ess•a, de que das responsalJilidades· 
pessoaes que de futuro possam advi·r-lhes. 

Pond.era por d·emais ,q1,1e ne.ssas gneJ;alidades se não incluem : 
as co·usas que os .que governam ·(l(ivem. respeitar Mé mesmo com 
·sacrifici.o da ca)lsa que .a.efendem, refl€ictindo que o extremo d:;ts 
medi-das decret adas podem gerar no espírito pu:büco ·desconfianças 
contra ambições usurpadoras, e eufraquE,cer <>S e.lemen·tos d'e suc· 
cesso .que as prop,r.ias med'idas te.nham em vista fundar. 

E dessa instituição deu prova i-nilludivel o chefe do Po.der Exe-
cutivq, ·d•etemio-se re(>peitoso deante do . preceito irr.emovivel da 
Constituição' quando marca o ·di'a 1 de março do ultimo anno de 
perio-d.o presi.denCJi.a l para a r·enovação respectiva. 

Assim é que; sem embargo da situação .revoluci·onari·a que 
alguns :EStrudos da União ·Ímpedia ·de eo,nco.rrerem á ·eleição do::~ 

seus succes.sor•es, ·elle pFmi,diu ás ·el~ições d·e 1 de Março deste 
an.i:w, sem • teT· qüeridô ter, ·co·nio pó de dar testemunho o o.rador, 
a mais teime intfrvenção . em n.eiJlhum d·O·S pleitos ferid.os nesse 
dia; rep::·oduz.ind·o assim a con<duéta .a·e Lincoln na el-eição p'res-i-
d·encial de 1864 . pr.ocedi·d:a em plena guerra dvil ao tempo em 
que grande numero d•e Estados se havi.aJro :s.eparado e <> <territorio 
da União a,CJhaV'a-se õccupàdo por dous milhões ·de · homens dos 
exerci tos .combate·ntes . 

. De r.esto o ··vice-·P·residente, d·ecretando o sitio em differentes . 
partes do •territo.rio do Brasil, suspendendo ahi .as gai'antias con-· 
stitucionaes e tomando m·edidaJs de exce·pção que as mensagens 
motiV'am, f·el-.o sob a preoccupação ·da seguTança da Republica: 
posta em perigo pela comrnoçâJo intesti-na de Setembro do a-uno 
fi·ndo. ' 

A r Ev,olta t eve por fim .ousadame'llte corl.ressado a depos·ição 
pela-s arma15 •do pod·er J.egal, ·earacterizoú-se ·em seguida pelo pJe-
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l;>isci to · mon•ar.chico, - visánd·o assim a aim_uHação ci.à' Coas ti tuição e 
o,. aniquiJlamento · da · fl'Jder.aÇão: 

Não' · po-diam SET ma•is áffrontcj~as as circumstanci<as em_ que 
s o ·encontrara o: :énefe do ,po.d-e.r Executivo. . 

E'- certo · que a ' opi·nfão· nacion:al , rnanífestamen.t.e infens_?: á 
revoltq.,.: êrgueta . .se · pri'ncip-a:Imi!-n te depois •Q U-e intuitos restaura-
dore-s lh~ foram re·conhecido·s na segunda _phase de sua ex·j·sten cia. 

N·os paizes, porém, r egidos . ·pelo systema · r-epres-en'tativo, a. 
opiniào naci-onal ·é " immediataménte· r~presentad~ pel·os partidos 
po:iticos que a ·s:rvem, que a -obedecem, que tambem a dirig-em; 
cump!linão e-xaminaT si ao l<ado do poder centr.a.l .atacado ·em sua 
séde. um partido existta solidario com ·ell-e, -e mais ainda r-espon· 
savel pela s•Huação p·olitica dominante nos Ero•tados•. 

Existia ·e exist!' : é o p•arti-do republ'icano federal -que t€Jill as 
suas orige·ItS n-o antigo agrupament•o -que s•e fo-rmou em 1870. 
apparEc<·ndo como a continuaçã.o do·s -antecedentes ·e ·dos sucDessos 
que :ass ·igna~a.ra:m n :J IP"2i"Sa·d·o a .a,spiração •r !'•publicana entr-e os 
brasileiros, o rne·smo partido a -cujo impulso obedeceu a r evo-
lução mili·ta-r de 1889 · que d€1struiu o 1mpEorio -e procla;mou a 
R epublica, inclusivamente o mesmo ·partido .do .g-ov <·rno provi·so·:-io, 
d'L constituinte, ·d·a oppo.s.ição parla,mentar e da restaunação consti-
tuciona l d-e 1E91. finalmE:nte o mesmo partido que elegeu o M·a-
r : cha l FJ.o-ri.•mo Peixot·o e o .a.poiou durante o seu governo. e ao 
E r . Prud·e·nte ·de ·Morae::; a quem pnstará o mesmo apoio. re!3ul-
tando dahi a continuação -da me-sma situação politica não só pela 
er-igem commum d·3 ambos, oomo pe.la uni-dade historica do m-esmo 
partid·o . 

·Em taes . cir,cumstan-ci.Jas o orador P"·d·e licença para ·dEclarar 
que -a approvação d-o pa.recer e d-o pr-oj-ecto da-s commissões -:-e-
unid-as é um vct0 :de -co•nfiança poliÚca que o partido republicano 
federal solidta do·s i3õ·us .ami·g.os da Oa.mara.. (Muito bem ! muito 
bem. O o-raào1' é vivamente f elicUado. ) 

O S-R. F-RANÇA OARVALHO (pela ordem) - Sr. Pr-esidente, 
depois d·o discurs-o importan te, i-ns.p'ir•ando-s-e n-os sentime'llto-s de 
j-ustiça e patriotismo do illustre leaàe1' de-sta Camara, que decla-
r-ou não po.der -esta Camara dignam-ente es·quivar-s-a -a partilhar 
da r-esponr:•abiHd.ade que deco-rre pa:ra o h-onrado Vicfr·Pr<-sidente 
da Republica pelas medLd.as -extr,a~r-dinari:as que emprego-u -e das 
quaes r ·.sul·tou a defeza da Nação brasHeir-a e .a .salvação da R epu-
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blica; depois dos brilhantes -discursos prof~ridos neste debate, 
em que ficaram -demonstrados q> Q"elevantissimos serviços presta-
dos pelo honradQ Vice.JPnsideu.te da Republica, Ma.rechal Flo-
riano 'Peixoto, á Nação q:ue, com justiça, o considera benemerito 
da Patria., p,a:rece não <d:ev~·r maia prolongar s-e esta discuss-ão e. 
rE•queiro a V . Ex. que· consulte á Casa si consente no encerra-
meu to -da di-scussão. 

Encerramento Ninguem mai1s pedindo a · palavra, ~ encerrada a discussã:o 
dal• discussão do projecto n . . 144, de 1894, e adi•ada a votação. 



SESSÃO DE 31 DE OUTUBRO 

O SoR. FR.A!NÇ.A CARV .A·LH{) (pela o1·aem) - ISr Presi-dente 
julgando interpretar os s~nüment<Js desta Camar.a, ~ujos digno~ 
membros sem duvida quererão assumir perante a Nação inteira á 
responsabilidade do voto, que vã;o da.r appr.ov.ando ou reprovando 
os actos do beneme·rito lírasileiro Vic~ ... Presidente da Republica 
pratíicados para o fim de debell.ar a r·evülta de 6 de Setemoro' 
peço a V . ·Ex. que con1:1u1te a Camára, sobr e si consente que ~ 
vo.tação seja no.minal. (Apoiados, mui~o bem.) 

Consultada, a Camara approva o pedido fui votação nominal. 
Procedendo )Se .á votação nominal, respnd~m sim, isto é, 

appr.ovam o project:o n . 144, -d-e 1894, os Srs. Lima Bacury, Ga-
briE•l Sa;lgad<>, Enéas Martins, Augusto Monten;eg;ro, Carlos de 
Novaes, Brieio Filho, Hollanda de Lima, Benedicto Leit-e, Viveiros, 
•Luiz Domingues, Gustavo Veras, Eduardo de Herredo, Chri,stino 
Cruz, Anisio de Ab.reu, Gab:riel Ferreira, Frederico Borges, Gon-
çalo de Lagos, Thomaz Cavalcanti, Ild-ef{)nso Lima, João Lopes, 
Pooro Borges, Francisco Benevolo, H-elvec:io Monte, José Bevi-
lacqua, Augusto Severo, Tavares de' Lyra, Francisco Gull"gel, Silva 
Mariz, Trindade, Martins Juni"Dr, Coelho Cintra, Luiz de Andll"ade, 
Arminio Tavares, Gonçalves Ferrei<ra, Med~iros e Albuquerque, 
Miguel Pe•rnambuco, Carl<l\31 Jo.rg-e. CJ-ementi.no do Monte, R<Jcha 
Cavalcanti, Octaviano Loureiro. Olympio de Campos, Menez€8 
P.rado, Geminiano Brasil, Gouvêa Lima, Francisco Sodré, Vergne 
de Abreu, Leovigildo Filgueirns, Tol-entino dos Santos, Sebastião 
Laldulpho, Arthur Rios. Paranhos MontE·negro. T{)rquato M<Jreira. 
Galdino LQil'eto, Antonio de Siqueira. J{)sé .Carlos, França Car-
valho, Alcindo Guanabara. Americo de Mattos. Lins de Va.scon-
cell<>s, Alberto Torres, Belisario de Souza, Fonseca Portella, Eu-
zebio de Quei.roz, Costa Azevedo. Silva Castro, ilo Peçanha, 
·Agosti•nho Vidal, Ern€Sto BrazHio, !Francisco Santiago, Sebastião 
de Lacerda, Urbano Marcond€8, Paulino d-e Souza Jnior. Antonio 

Requerimento 
de votaçã.o 
nominal. 
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Olyntho, Mayrink, Almeida Gomes, L·aldulrpho de Maga.Jhães Lima 
DuaJ·te, J·o~o Luiz, Y.az de Meno, Monteim de Barros, Luriz' Detzi, 
F·erraz Jun10r, F·ortes Jun.queira, Francisco Veiga, Alvaro Botelh.o 
Lwml Filho, O'cbavian,o de Britü, iRodo!pb:C'J .Aobreu, Tlleotonio d~ 
Magalhães. Pinto da Fonsecà, Simão da Cunha, ALmeida Nogue.ka, 
Domingues de Ca•str.o, Din•o ~Bueno, üoJ>ta Junior, Gustavü Godoy, 
Adolpho Gor.do, Vieira de Morar,s, Herculano de Freitas, Moraes 
Harno·s. QinC'inJato BI'a:ga, F'·l~a.nci tSICio G<Licei!'i-o, ·B\ · ~rmE •nlegalldro ~te 
·Moraes, üvJ.dio· ,Abrantes, Laur.o Muller, Paula Raunos, Fra.ncisco 
'l'ol-en.tino e Emil>io .Bium (108). 

E res.p.ondem _não Ds Srs. 'l'.olentil)o d·e Oarv·al)lo, Loure.nço 
d-e Sá, Santos P ereira., . Aug].lsto · de Fre.iüLs, P.au1a Gui.ma:rã,rs, Ma.r-
colino l\II-our:a, Oanralho MóuT.ão, Ribdr·o· de Almeida, . ,VaUa;d:ares, 
Olegario 'lVlac:i·el, . Parai~o Cavalcanti , MoJ·eiT.a da .Silva, Ü2-. ' 

. O ' SR. PuESID~NTE - O pro•j·ecto n. 144, de 189( fo.i appr.o-
~a,do por 108 contra 12' votoG:. 

0 SR. FHANCISCO ·GJ..ICERI.o (pela 1'1'WB1n ) n~queT di.spensa de 
intt:rstici·o ·:!!rara o J}roj.ecto n. 144 .entr.ar ?-.manhã em 2" dis.cussã.o. 

Consultada, a Camara concede a dispensa J} edida. 
O SR. IDRIICO COELHO (par'(t u1rva explicação pessoal) 

Pedi .a palavra, Sr. Presid·ente, para fazer uma ·dedaração pessoal. 
Nâ.o. estav:a na .casa quando s·e v.otou em 1 • ·discussão o· pvo· 

jecto da co'Ínmts,são mixta appro·v:ando a;s ·uneodidas de exce-pção 
'Ctecretadas pelo . Presidente. ·d·a Republ.ica. · J · 

-' Si e~ tiv-esse presente teria votado sim rese-rvand.o-me para a 
2" .discussão justificar as T•estrJ.cções constantes do v·oto em · sé-
panado .que formulei na ·qualidade .·de membro da ref.erioda ·com· 
missão . 

O SR. ~DUARDO RAM.OS (para explfi.caçã'o pesso(Ll) 
Sr. Presidente, por ·ci1,cumstancias fortuita's ·estive ausente quan.'-- . . - . 
do s-e votem o .pr.oje-cto da commbs~ao, ap.pro.vando os actos ·do 
Pode.r Executivo, e f.elicito-me por minha ausencia porque m.e sei!-
tiria embaraçado para dar o meu voto; ver-,me,hia na .. contjn.genciá 
de dizer si1n ou ·não,. · . . 

·S·i - diss.esse si•rn feriTia a ·restricção da mi.nha ar~s i.gnatura 

no' parecer; si d-issesse· não ca.h'iTia. ·em uma incoherencia porqu:e 
·estou de. accÔI'do com 'o p;r.o.jecto. · 

·Nést:as circumstanci:as, d·eixo consignrudo nos annaes o m(l.U 
lllOdO de ver, . ·res·erV'àndo-me . p.ará ulteriOT€13 obs·ervações. 
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SESSÃO DE I DE NOVEMBRO 

() SR. VALLADARES - Desculpe-me V. Ex., .Sr. Pr csidente, 2• discussão do 
desculpe-me a Camar a vir occupar a tribuna em hora adeantada, projecto 144 
quancio to dos já se mo-stram fatigados pela longa discus-são qu-3 
acaba de s e-r instituída em relação ao projecto submettido á sua 
apr ~ ch:ção antes deste. E devo dizer a V. Ex. que r enunciaria o gozo 
da gnça qu e me acaba de faz-er, concedendo-me a palavra, si nfuo 
foss e a r esponsa.biEdade que n este mom ento pesa sobre a opposição, 
e f:specialmente sobr-e a o-ppor,;ição mineira, qu e tem tim brado em 
ser carrecta. 

·A opposição mineira quer que o Estado de Mina s Geraes , a 
nação ·e o mundo civilisado conheçam a signifi cação do seu voto con-
tra.rio ·á approvação dos actos do Sr. M ar echal P eix-oto, proferJdo 
huntem ~;m votaçã0 n ominaL 

O voto da opposiçã:o min ~ira, senh or e!:', deu-se depois do dis-
(' llrso do honrado deputado por S. Paulo, que exigiu d o- seu partido a 
appr ovação, sem restricções , do parec ~ r da h onra'Cl.a o::>mmissão, çm 
Eome da solida.ri edade po!i tíca partidaria, que affirmou, do seu par-
tido, em rE:lação a todos os actos, s 2m r estricções possíveis, prati-
cadas nii.o !:'Ó durante o período do es tad o de sitio, mas posterior-
mente a -esse período e confessados pelo Sr. Presid ente da :H.epu-
bli r.a em sua mensagem. 

Ora, ém nome dessa solidariedad e ·par-t id·ar ia abs-oluta, que 0 

h .mrado deputado affirmou não podia, c-om certeza, votar a 'Camara 
" men'Os a opposição, sem in corre r na mais grave censura perante 
a histeria e a Nação quando o honrado deputado con1'õssou de 
l}lano os attentados, as violaçõEs da Co·nstituição e de todas as leis . 
em detrimento das liberdades do p-ovo brazileiro, violações que 
S. Ex. ao m esmo tempo accr : scentou não necessaria~. que podiam 
ter sido evitadas, o que importa t er dito - não podiam legalmente 
ter sido praticadós e•sses ados, :e mais qu e, não t endo sido impo_s-
tos pela nec : ssidade por fm·ça maior, 3. sua p1·atica il;nporta, para o 
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Sr. marechal, inteira responsabilidade criminal, cuja responsabi i-
dad·e se não .coactoria conf-essou o honrad-o ileputado por S. Paulo! 

Ora, SE•nhores, eu nunca esperei do honrado deputad-o por São 
Paulo a linguagem que 'lhe ouvi, com franque~a o digo, ·em bora sem 
quebra da estima que me mer-ece e respeitando os intuitos com qu J 
assim se enunciou . 

rSenhores, a votação em relaçã0 aos actos do Sr. marechal, d J 
plena dictadura, confessados com .emphas·e de quem sente nas suas 
mãos um · podéT incontrasLavel, sem limites, ·e não em tom d e 
r,uem, nos termos da Constituição, presta ·contas, não podia ter sido 
toedida pelo honrado deputado por S. Paulo, em nome de compro-
missos de seu partido ou de suggestões de interesses partidarios! 

O juizo ou o ve1·edictttrn da Ca;mara sobre esses actos inte·r essa 
a toda a Nação, pelo que não póde ser formulado em nome deste ou 
daquelle partido! A Camarà vae r esolver s·e o governo pôde assu-
mir a dictadura, si póde proclamaT o mais od-ioso dos despotismos 
que é :J despotismo militar, e faz el-o caprichosamente, porque o 
nobre deputado confessa que não havia necessidad-e di.sso, de sorte 
qu J nem 1uesruo o Jogar commum da necessidade S. Ex. quiz in-
voca.r! 

A <rppoEição não r econhece a nenhum depositaria do poder 
publico o direito de se fazef dictado.r, o d-ireito de concentrar eru 
suas 1nã-oo JJO·deres sem limites, e muito maiores do que os qu e a 
mesma t•onftre a cada um dos -poderes; .porque o governo por suas 
coru~nissões militares justiçava sern fúrm-as, se1n est1·epit·o de juizo, 
t uenhum juiz ou tri-bunal, pela Constituição, dispõe desse -poder bar-
barv, que só se pód-e concede·r em àlgum paiz selvagem. 

Tivemos um período de verdadeira barbar'ia, que não se filia 
á Constitu.ição ! Os poder es que a Constituição consagra, ·mesmo con-
centrados em uma só mão, nunca poderiam autoTisar os actos prati-
cados pelo Sr. marechal, e que ·eu terei de expor, por inter:rnedio 
dos set:s agentes ou commissôes! 

A üpposição votou contra o parecer porque não concorda com 
a dou:-rina do interregno constitúcional, porque tal interregno, com 
as suas faculdages que o Sr. marechal se aTro.gou, não consignadas 
na Con-stituição para nenhum dos orgãos da sobeTania nacional, é a 
barbaria marroquina! 

E ' esta a significação do voto da opposição mineira ·( apoiaaos), 
e i..ão a. convicção d.os pronunciamentos militares. conforme o falso 
dn em n•a cío honraáo depu'tado 'peió Ri-o de Janeiro. 
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S. E x. fli~~ e : ou se canonisar a r evolta, ou se approvar todos os 
actos do Presidente da Republica. 

A opposição não canonisa a revolt!l, -porque ella é a insurreiçii.o 
contra a lei, e não póde ta.mbem canonisaT todos os actos do l:>r . .l!'lo-
riano l' eixoto, porque muitos delles s ãp tambem a insurreiç;l.o cOI). -
tra a Oonstituiçã0 e as lais, para ~alval-as, segundo S . Ex ., o \J.U O 

8 absurdo, sinão um verdadeiro escarneo ! · 
E devo diz·er, Sr. Presiúente, que sem ·esclarecimentos comple-

t. s que não s a encontram na mensage:qt do Sr. Presidente da Repu-
blie:l, não se póde, sem incorrer na pécha de emittir um juizo pre-
cipitado, aflfirmar que o mesmo marechal ·assume a r esp·onsabilidade 
de todos os actos praticados em s eu nome, -como aliás se pod·eria 
julgar pela maneira por que se manifestou ·na sua mensagem, dizen-

- ~o que vem assumir perant-e a Nação a responsabilidade inteira ge 
tullo qu e: · foi praticado em conseque.nci~ do -e~:>tado qe sitio. 

O Sn. Ovruro AuRANTES - Elle decla1·ou oue a assumiu desassom-
bradamente. (Apoiados.)_ 

O SR. VALL.A.DA!IES - Era excusada -essa declaração para que a 
r esponsabilidade resultasse dos actos e da lei. .. (Apartes. ) 

Esta affirmativa de que assume inteira responsabilidade, d.es-
assornbra(/.a.mente, parece antes uma manifestação - de orgulho ou 
cousa peior, uma .. . 

O SR. S<\NTOS P Eu.EmA- Ostentação de poder. (Ncío apo~ados , ) 

O SR. V ALLADAREs - .. . uma os tentaç;ão de poder, diz o ·h·onrado 
de·putado pela Bahia; mas me parece que é mais do que isso, que 
é uma ostentação de poder exor:Oitante, ameaçador . . . ( Ap(lfrtJes, não 
apoiaclos e apOiados- ) 

Abrirei aqui um parenthesis par.a dizer ao nobre deputado pela 
Bahia que foi injusto quando disse que usava da palavra nesta 

· discussão p.ara que não trans-itasse por e·sta casa sem i-mpugnação, 
sem um protesto, o parecer da <Commissão de L egislação e Justiça, 

· relativ·o ·aos actos cio Presidente da Republica, -durante e depois do 
estado d e sitio, quando verdadeiros attentados contr-a a Oonsti-
tuição em detrimento da liberdade e até da vida de brazileiros e 
estrangeiros! 

O nobre deputado tinha razão de se enunciar pOT esta fórma. 
Antes de S. Ex. já mais de um representante da Naç-ão, entre 

os quaes, -não o digo por vaid·ade pessoal, -eu, se tinha manifestado, 
-llrofligando os attentados a qu·e S. Ex. se r eferiu. 
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El' necessario que a historia não se escreva erradamPnle, at~ 

pelos contemporaneos. 
""' umpre que a ninguem falt a justiça, com a qual sõ podem 

· lucrn.r os hom ens de talen to e integridade do nobre deputado P·3la 
Bahia. 

S. Ex. t Eo r!.\ ~ mpre nesta casa os primeiros logares por seus 
talentos, mas ha d-e permittir-me pretenda igualai-o sõ· no patrio-
tismo e no amor àS garantias legaes, nunca transigindo sobre ellas 

· pa;-a CjUe HSt a paiz nãO se barbarise. S ~m intuito de r eivinclicar p::tra 
mim precedencias que nada me accrescentaria1u no conceito que 
eu po s:L mer acer dos meus concidadãos, permitta-me S. Ex. esta 
o honrado deputado pela Rahla, bastam-lhes as precedencias ou pn-

. recti ficação em honra da Camara a quem pert.encemos. Homens como 
o honrado pela ,Bahia bastam-lhe as precedencias ou primarios ele 
seu talentD e da sua .illustraçã"(). 

O meu fim, a.utes em honra do parlamento elo que no meu 
in :e~·esse ;:;essoal, é faz er certo que já antes -do honrado deputado 
psla. Bahia, quana o s e discutiu 0 orçamento da Justiça, tive occa-
sião de demonstr ar e profligar grav-e a ttentado que se pretendeu 
mascarar com a restauração da lei de 1851, chamada l ei oortcL CL oa-
beça, acto de v-erdadeira e -odiosissima dicta.dur.a pelo qual ao mes-
mo t empo o Sr. mar echal Floriano legislou sobre direito criminal, e, 
crea.ndo commissões pEt:a just.ifir:r.r úS seus adversarios eneontracloa 
cum armas na mão ou su~iH'iiar l"gaçõ·es com ell.es, usurpou atr,·:-
buições do PodeT Judi-ciario ; e como consequenci.a, diria eu, vieram 
os attentados qne es,sas commissões s inistras commetteram, e já 
foram r egistradas p-e.J.a imprensa européa para vergonha de nossa 
civilisação! ND mesmo sentido tambem manifestou-se um Hlustre se-
nador pelo Ceará, o Sr. Catunda., que se tem imposto ao Tespeito e 
á admiração do S-ena do da Nação, prófliga.ndo com energia, illus-
tração e justiça todos os desmandos do governo. 

iEsse illustre •representante do Cerur.ã, .repito, se t em .impo.sto 
ao respei-to ·e .gratildão nacional ·peJ,a sua integr.idade e coragem 
civica . (Apoiados.) 

Eu devo -dizer a V. Ex., Sr . .Presidente, que julgari·a es-
cusada a minha presença nesta tribuna, si .a honrada Commissão 
de Legislação e Justiça tivesse da do maior desenvolviment-o ao 
seu ·parecer, a.ooenturundo todos os .attentados que não po.dem me-
recer a approvação da Camar.a; .embora ella chegasse á conclu-
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aão a que chegou de, r econhecendo o que eu aliás não r econheço, 
o impel'Ío da.s circumatancias. 

Uso qa expressão r::xcusa que em direito tem significação 
div.ersa d·e jus tificação ou justificativa. A excusa não autorisa 
o acto, não o 1agitima. Quem fere 'O adversari-o em legitima· defesa 
t Em em seu fav·OT uma justificativa; quem pratica um attentado 
para evitar um mal maior t em uma excusa. 

A Commissão devia apreciar os actos do marechal á luz do 
direito, e ... 

O Sn. DIN'O BuENO - Era tmpossive fa1-er essa ·enumeração, e 
é <lesnece.ssaria; ·e o par.ecer não justificou, excusou. 

O SR. VALT, ADARrus -Não €ra inutil ou desnecessar.ia, nem im-
possível a enumera ção, ao menos dos >actos mais importantes, e 
o voto em .se.parado, ·destacando certcs actos de maior <relevan-
cia, mostra que nã:o exijo um impossiv·el, tanto que o voto em s e-
parado quasi que m e satisfaz. 

Si a maio·ria da Commissão se enunciasse expHcitament~ 

sobre os acti:Js de maior alcance, prof!igando-os, -embora n ão co.n-
cluisse pela r E5POnsabilida de do Presi-den te da Republica es-
cusando os seus actos, .ao m enos ficari a ex,plici tam en te salva a 
doutrina co nst itucional; deveria t ermina.ntemen te declarar nul -
los, ·irritos, o d ecreto ·em virtude do qual funccionaram essas fo.r-
midaveis cornmissões, o que creou batalhões, etc .; sem isso, al-
guem poderá crer subsistent es actos dictator iaes. 

O ·SR. 1Drno BUEN"o - Ahi ha malícia d-o nobre deputado. 
(Riso.) Os que €nt raram para a legislação do paiz já foram ap-
provados por acto especklil ; os mais .não se t em direito de conside-
rar subsist~mtes p ala approvação deste parecer, qu·e tem um fim es-
pecial; o. nobre deputad-o bem o sabe ... 

O .Sn. VALLADARES - Ao menos podoer-se-ha inferir com grave 
perigo . . . 

O Sn. DrNo BuENo - Não se pôde .. . (Ha muitos apm·tes qu.J 
nã.o ae·ixam ouvir (L v oz elo oraaor.) 

O SR. V ALLAD.ARES - . . . ao menos ha perigo de se inferi? 
isso, em d etrimento •das libel1dades brazileir.as . 

Patreoe~me incontest-avel que a Commissão deverá ser mai3 
eX'plicita e s evera na apreciação d-os actos do r. m~hal. 

mesmo, S€ID prejuízo do resultado a que chegou. Cum-
pria que, 'assim se ennunciando, fi rmasse a verdadeira doutrina. 
sobre as faculdades d0 che.La do Estad o. do Presidente da Repu-



· bltca, em ·esta,do •de sitio, as quaes · não se podem tNuduzir nessa 
bm·ba,ria que .emr·ergonhou a nossa civilisaQão, na quad·ra qu•e o 

~ Braz.il acaba de atr avessar. (Apa·rtes.) 

A honra da ·Commtssfto, nos t ermo.s em que se en unciou, d-eixa 
ver o s·~'U accõrd<> com ·estas apr·eciações ; m as não. é .explicita . 
A ' om.missão n ão ruçl.mitte interr egno constitucional; 'Para ella 
o esta,do d e sitio não ·é' a suppressão ·ela •ConstibuiQãO. Do pare·c('.l' 
se in foe'l'e qu.? ·a Gommissão •reconll€•ceu ·que 0 · govertJlO v.jQlOu a 

onst·i<tuiÇão . A defesa do nobre deputado pelo Rio de Janeiro 
foi •além d'O parecer ·da honrada Commissão . 

Os attenta.dos d.averia m ter sido oonsi.gnaclO·S ·e profligado>J 
no pa·r.e-ce~·. para que, d e •futuro, basean•do-.se •em falsa inte·rpreta-
gão do ·~u·esto que a Camara va:e p.rof<wir, n enhum alto dep·os-ita-
ri.a do pode·r .exoTbite, ·as suma tão .ad·iosa dktadura, ·i•nv·o·cand:> 
este preoedente do Sr . marechal Floriano P eixoto. 

A holl'ra:d.;t Gommissão de L egisl·aQão e Justiça diz que ap-
prova os actos porque foram impostos pelas <CÍI'cumstanc•i.as; e 
a;ssim se ·emwciando, não os legitima, tanto qu.e p·reten•de ex-
cusar •o Sr. marech<a.l por não ter sid-o livre no •empreg0 das ·m e-
didas que tomou e 1na pratica dos ·acto.s odios·i·ssimos, ·em cletri · 
mento da vida -e da liberdade humana. 

01u, ·n ão s.e pó de extranhm· que eu desconheça ·esse .imp erio 
d espoUoo -das circumstancias, quand-o um clo's a:ut'Ol·isad,os rep·l'<l-
san tantes do partido que .sustenta o governo do Sr. mar echal 
confessou d e plano que muito·s actos ·contl'lar io.s á Gonstitu.ição e 
as lei·S podiam e deviam ter sido evitados. 

•Log.o, Sr. Pr.esiqente, .não •é o humilde rep,r es·entante da opposi-
ção min eira qu•e desrconhece -o imp erio d as cir·cumsta:ncias, mas 
quem <> disse; .e o ·disse declarando-se c-o.partidpante, fo·i autorisado 
repi'esentante ·do partido que ·sust €•nta o g-overno do ST. mar echal 
Floria.no! 

Quaes são .as actos que a honrada commissão app,r ov-ou ? V. Ex. 
cónhece de certo a Mens.a;gem ; V. Ex. oonneee muitos .aJctos .que não 
foram r eferi dos pela Mensagem. que •estã<> comprehendidos na sua 
generalidade, -e que a ·honrada commissã o não podia canonisar, 
insp i r~ando ·se na ~Constituição e nos graves dever·es que lhe assis-
tiam, composta de r epresentantes da Nação. 

!Sr . Presidente, entre üs factos que o •S.r. mar<echal confess·a ·na 
sua Mensagem nós encontramps mn, que é a SUI>J)l'essão do oobeas-
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corpus, a supl'ema garamtia dos povos livres, e S. 'Ex. atacou a 
inst~tuição do hab.ecbs-corpus, julg·ando-se fiscal de comportamento 
do Supremo 'rrtbunal, a cu jas luzes, ·in•tegrddad·e •e patriotismo a 
lei confi-ou o deposito. sagrado de tornar effectivo o habeas·'Corpus. 
O •Sr. marechal, incompetentemente, não só, a.rrogvu-se a faculdade 
de cr·iticar com severidade :as d·ecisões soberanas •desse alto orgão 
do Poder Jud·icia'rio, como fo1 muito além, arrogando-se a attribui-
ção que não tem pela Constituição, de n egar ·cumprimento a taes 
decisões, o•rdenando a .seus agentes subalternos qu·e não •dessem 
cumprimento ás sentenças do .Supremo Tribunal, mandando pôr 
em liberdade cidadãos brazileiros e estrangeiros .que julgou me-
galmente presos. 

O Sr. marechal não se limit•ou á .critica inconv•en·iente, .pera a 
qual carece inteiramente de compe.tencia, mas foi muito aloém, dei-
xanJo de cumprir a irrecusav•el obrigação de prestar r espeito ás 
decisões do P.ode;r Jud'iciario, S. Ex. r ebel1ou-se, oppoz-se por seus 
ap;eu tf.P. a essas d·edsões legit-imas! 

O Sn. BEVILAQUA - V. Ex. nâlo pôde provar tal accusação, por-
que o .Sr. marechal mandou soltar os pr-esos que tiveram habeas-
cor pus, á exceiJção de alguns ... (Ha apartes.) 

oO Sn. PAUT"A. ·RL\[OS -Havia de ter graça que o illustre man-
chai negasse por um lado e soltasse por <>utro. 

O tSn. VALT.ADARES - V. Ex. vae ver que .tr.ata-se .de verdadeiros 
attentad{)S, nos quaes não descubro graça, permitta-me a expressão, 
d•e que uzou, embora t enha duvidas em consíd•eral-a parlamentar ! 

Em verdade, dev.o di:lier a V. Ex. qu<e não archo .graça .alguma 
no procedimento do Sr. marechal !Floriano, no ·tocante aos actos a 
.que me r efiro, porque esses actos, constituil!Jdo violações á Consti-
tuição e ás leis, não .attentaram só, t emiJorariamente1 contr.a a liber-
dade, mas sacrificaram até a vida de muitos, causando o infortunio 
de suas famílias. Melhor aconselhado, melhor :rodeado, S. •Ex. não 
teria e:qtpregado me.iiidas de -certa natureza, que produziram actos 
que o •nobre d-eputado .por ·S. Paulo lam·enta e declara •escusados. Deva 
crer .que o .Sr. marechal 'hoje, lamenta taes medidas ·e actos canse-
quentes. 

Voltemos ao habeas-corpus, guarda primordial da liberdade, 
qut\ d Sr. marechaL .feriu -d<e morte,· . com ··vi,olação :revol ta,nt'B ·da 
Constituição() Brazileira. muito mai~ adeantada, com toda a -cer-
teza, dQ que todas às . C<>nstituições européas ... 
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americanas. 
E americana-.;, como bem diz o illustre 

. . . violação qu só pod ria applicar-s•e J!el.a jm·isprudencia 
nu1.rroquina, que S. Ex. pretende ·implantar no Br.azil, affrontando ú 

seu t ribunal' mais elevado, o Supremo Tribunal! (ApaTtes. ) 

N!i.o é licito da factos minimos, co·tno aquelle·s, deduzir grandes 
cousequ-encias. •Enganam-se os nobl'es de1mta.dos que accr editam 
que o ·procedime-nto do •Sr. marechal, d·eixa,udo de dar cu·mprimento 
de decisões ao Supremo Tribunal oem r elação a certos detentos te-
nha contri>buido para debellar a r evolta, e é irrisorio .abé pretf'n. 
del-·o, porque •ta es decisões se deram d·epois de ·de>bellada a .revolta. 
( A.pa·rtes.) 

Não foi, senhores, com certeza, o sacrificio de li-berdades consti-
tuci.O"ua.es que confe1'iu a s. Ex. a gloria d·e de·bellar a revolta; não 
foi. sim Sr. Presiden·f!e porque S. Ex. ·convocou os brazileiros, recla~ 
mou o seu concurso em nome dessas liberdad·es, em ·nome da ord·eru. 
const-itucional. 

Fo'i isto, .Sr. Presiden,te, qu d·eu a S. Ex. fo·rça e prestigio para. 
debellar a revolta, f{)i o facto de appella.r para <> .patriotismo dos 
brazileiros, em nome da or·d•em legal. 

Ninguem o acompanha;ria para se faz er dictador . (Apartes.) 
S. •Ex. disse •na sua Mensagem, senhor·es, .que combateu no pa-

triotico intuitoO de r eprimir par.a sempre, n este paiz, esp'irito de ca.u-
dilha~m. para a.bafat· os pronunciam€•ntos; e foi nesse presupposto 
que teve o .apoio n acional. 

Foi este, Sr. Presidente, o motivo, foi esta a causa que deu a 
S. H:x. a força n~ce·ssaria para d•ebellar a revolta; não foram a8 vio-
lações da Constituição praticadas, por 18. Ex., principalmente de 
pois de vencedor; -e tive ocoasião de en uncütT-me neste s entido, 
increpando seve1ramente aos seus ·ministros, partiCililarmante o 
da justiça que, comquanto não l'esponsaveis legalmente, t1•nl;tam a 
obrigação de esclarecei-o sobre >Os assumptos ju.r idicos qu-e se 
-achavam envolvidos em todos estes actos. 

Militar, .S. Ex. se p.reoccupava com o .cumprimento do seu d•ever 
de vencer, de debellar uma .revolta, militar, d·e debellar um pro-
nunciamenw disse S. Ex., que se manifestou sem re.buço na baJlia 
desta capital. 

Cumpria aquelles que o rodearam fazer-lhe ver o alcance per-
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nicioso de muitos de seus actos, aliás excusav-eis, como confessou o 
honrado deputado por S. Paulo. Entre os muitos actos, acha...se a 
suppressão ·do habeas-corpus confessada por S. Ex., na sua Mensa... 
gero, quando ref<ertndo-se ao :Supremo Tribunal, diz S. Ex. que este · 
tribunal ·exorbttou de suas attri·buições dando provimento a innu-
meros -recursos de habeas-d:Jrpus, e procur ando lançar o odioso, 
como contraclictorio, contra o Supremo Tribunal, inculcando-o do-
minado de sentimen.tos menos patrioticos. 

Não podia, com certeza, o Cher'e do Estado assim eX'Primir-se 
com tamanha inconveniencia, em documento politico importante, 
como é a sua m ensagem ao Cor.po <Legislativo. 

O Supremo Tribunal, dan-do provimento aos r ecursos '<ie hab'eaS-
co rtJus, exerceu uma attribuição sua, !l'ela qual é o unico r es;pon-. 
savel, provimentos esses, posteriores ao estad-o de sitio, logo em 
plena paz; pelo qu e ·evidentemen te, não podiam produzir os effeitos 
de •burlar os int uitos do Chefe do Estado no sentido de deibellar a 
r evolta. 

Todos nós sabemos, 1Sr. Presidente, que o provimento destes re . 
cu·rsos verificou-se poSt-tactum, depois de debellada a r-evolta-

Estou certo íle que a honrada Commissã.o compo!lta d-e juris-
consultos, entre os quaes não posso deixar de refe rir-me ao illus-
ú:re- lente d.a Faculdade de D-ireito de ·s. ·Paulo o 'Sr. Dino Bueno, 
cujos talentos, cuja illustração, e cujo caracter, ·estou acostumado 
a resp eitar desde os nossos felizes tempos academi_cos. (.1pDiaãas .) 

O Sn. 'Dtxo BUE:xo - E' extrema bondade de V. Ex. 
O Sn. BEVILAQUA - E que se impoz mais ao nosso r espeito por 

esta peça que acabou de produzir. (Apoi.(tdos.) 

ü SR. V ALL.lllABJ(S . . . estou certo de que S. Ex. não canon:isará 
a doutrina que se contém na Mensagem do Sr. Presidente da R epu-
blica. 

Sr: Presidente, V. Ex. ·de certo leu a Mensagem. 
Qu3.1 é o argum ento que se oppõe ao p-rocedimento do Supremo 

Tri·bu nal de Justiça e que um Sr. d eputado, sem exame dos factos 
e das lei s, disse contradi.ctorio? 

0 SR. BEYIW.QUA dá 11m aparte . 
() SR. V ALLADARES - Não ha tal contradicção, Sr. Presidente-

A. dout rina da Mensagem não pód!l ser canonisada 11elo parecer, 
quando diz que o Supremo Tribunal não tem competeneia para coJL. 
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ceder hab ea:s-oorpus a presos políticos em consequencia do estado 
de sit·io. 

O .SR. Trro:~.r.AZ 'CAVALCANT-E - Foi a doutrina firmada .pelo pro-
prio tribunal. 

O Sn. V M.LADA.RES - V. Ex. tenha paciencia, ISJ' . Presidente, 
ouça-me.; e afinal, não sendo, como não creio .que o seja, um espí-
rito <J<bcecado, r efractario á. vo·drude, h.a de acabar, concordando 
commigo . 

A -doutrin·a da incompetencia do Supremo Tri·bunal, emquanto 
o Congresso nã.o se pronunciar sobre os ·actos 'Praticados pelo go-
ver.no, como as prisões, pódoe ser commoda para os magistra:dos me-
drosos ou tíbios; mas nã·o é verdad.eira. (Apartes.) 

O .Supr.emo Tribunal tem inteira competencia p·ara conhecer 
das p.risões .quanto á sua legalidade, dep.oi·s ·do estatdo ·de sitio. 

A Constituição só adnüttoe extincções durante o estado de sitio, 
e não indefinidamen te. Diz a Con.stituiçã.o é dumrote este estadJ:J -
pode1·á., etc. 

'Estou certo de que a honrada . commissão, no seu -intuito, po-
d~rã consi-derar escusados certos actàs, por e•rr.o d•e apreciação, si 
é que erros sobre taes assumptos, ·podem ser escussados; mas não 
reconh-ecerá ao PPesidente da Republica o ·direito de i•nsurgir-se 
contra decisões ·do supacitatdo tribunal. 

O Sn. BEVILAQUA - v. Ex. está enganado; não se insurgiu, 
subordinou-se, . e até soltou Nilo Deodat'i . para vergonha eterna da 
justiça deste paiz. 

O Sn. VALLADARES - V. Ex. não póde •exprimir-se assim; deve 
cuunei aT~se .com .a moderação que a gravidade do caso exi~P. 

O nobre deputado refere-se ao ca:so INilo Deadati. Si m e não en-
ga:lO, refere-se .a um individuo aceusado '<lo acto de grande per-
versida-d-e, ·de ter tentado faz er saltaT por meio ·da dyna.mite o tunel 
gmnde ·da Estrada de I•'erro Central. 

E' um acto de inexcedível perversidade ·que pod·eria ter custado 
a vida a muitas centenas de homens, velhos, ·mulheres e crianças 
que transitassem, na occa.sião, nos carros da Estrada Centi·aL 

Mas quem foi o culpado desse indivi.duo, Nilo Deodati obter 
h ,l.bWS- COrpus. 

Foi o .Supremú Tribunal ou o gove•rno e a sua policia, que, de-
pois de quasi um anno, não remetteram o inquerito polic'.al f, auto-
r idade judiciaria para formar culpa na fórma da lei, a e.sse per-
verso, a esse nihilista, talv ez? 
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Com certeza o cu}pado é o Sr. marechal cercou-se de uma 
policia que •não sabia cumpr.i·r 0 seu '<ie;er. ' 

A lei marcá prazo, não mais ~-e .oito '<lias, para se 'f<>rmar 
culpa aos er~minos.os, e o Supr.emo Tribunal não tem o direit{), 
que o .governo :se arroga, <de não applicar as leis. 

Aqui t€Jlll o nobr-e deputado pelo Ceará, não ha verg-onha 
nenhmna •eterna; ·o T•ribunal cumpriu a lei; pr-aticou um ·a,cto de 
henemerencia; o gover•no do Sr. marechal é que não so-u·be cum-
prir 0 -seu dever. 

O nobre ·dflputado, v ermitta-me a franqueza, mostra-se r<JJpaL 
xonado -como -todos os amigos do gov-erno, que vão n 0 . exagero de 
pretender que todos se façam cumplices. 

O SR. B EVJLAQU.A - Não me cons}CJ.er o apaixonado; mas, si 
acha que fallei ·apaix·onado, é justameJLte •pela gravidade •do oaso. 

O SR. VAUAOAilES - A ICommissão não ;pó•de ap.provar seme-
lhante doutrina. Podem, co•ntra o meu voto, IB:x:cusar todos r,;; 

actos do g·overno; mas não os justificará! Já me consola isso! 
·Em direito, ha di-fferença excusa e jus·tifieaJtiva. 
Quando ·se dá · a justificativa, o •acto é canonisado pela lei; . 

na .escusa nã:> se verifica isto . 
•Mas o honrado relator '!i<J, Commissão <diz que escusou os 

a-ctos do Sr . marechal; e ·dou louvores a Deus, folguei de ouvir 
a rd-eclaraçã:> do illustre ju.risconsulto, porqu-e .ao menos salvar-
sa-ha a -doutrina c()lnstitucional, e serv.irá de ensinamento para o 
futur-o; servirá de aviso, fazendo sentir a futuros depos-itarias 
do p o.der, que, -depois de -discussões tão amplas, como ·as que foram 
insHtu~das r-elativamente aos '<Wtos do :governo, nã0 será licito 
a~ a lguem sustentar o interr egno constituctonal como d-outrina T-3-

surtante da Constituição. 
O Supremo Tribwnal, conhecendo -de rcada caso de prisão, só 

deve ter .em vista a legalidade da mesma, -na,da -tem que . ver 
com actos de ()UiJro poder constitucional, ex·ercendo attribuiçã:J 
sua, e de -outra natureza . 

A •Camara, quan-do to)!la conhe·cimento d:>s aJCtos do Presi-
dente da R e.publica, pra:ticadgs em estado de sitio. exerce mna 
alta funcção ·politka, ap,r-ecia .as circumstancias. sobre cujo im ... 
perb e!l.as se pratica.ram, e profere o seu ve1·eãietumt, tendo em 
cons·id·2-raQão elevados interes,ses .políticos que, com certeza. mão 
se podem confundi-r com verdadeiros crimes, inspirados por baixa 
vingança e interesses de ruim politicagem. 
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·E' sob -este aspecto ·que se teem s-empre encrurad·o os aiCtos 
presitdencia.es nos 'Estados Unidos, fazendo-se sempre clara ·a vio· 
!ação da lei, quando se dá. 

AIH nunca se <:anon'is-ou a .perversi'dwd·e e O· crime, col!llo actos 
de ben-emer encila. 

O Parlam·ento, apre'Ci'a!lldo' os actos -do gov•srno que não se 
póde attribuh· a um tribunal de justiça, quando toma conhecL 
mento dos <:asos occurrentes, e tem de applicar leis dispositivas 
e prooessoaes. 

Tuuo isto que ·estou expondo, senhores, é elementar, e cons-
trange-me d•e d·ebater no par!.a,mento d-o meu paiz, 0 que mostr:t 
que vamos ·pel"d·endo as noções mais simples, ou que •11os debate-
m<>s em uma d eplorav·el ·decadencia moral. 

O 8-upremo Tribunal, quando toma conhecimento de haboos-
COTpus, ·e :inquire -e resolve sobre a l·egalidade -de prisões, e nada 
tem que v·er -com o ·pronunciamento que a Camara :tem de ·proferir 
sobr.e os •actos do gov-erno praticados com estado de sitio. 

A attribuição judiciaria ·dD Supremo Tribunal, conhecvmio o 
haboo:rcorpus, sem um circulo traçado pela lei. 

o wibunal inquire sobre ·competencia da autoridade que d ?-
cretou a pr-isão, e si a decretou na fórma da lei. Mas os tyr.an-
netes, que a •ca,da momento nos ·querem impor a sua vontade e 
interesses como lei, não tolera.m que o tribunal tenha •norma ·per-
manente. 

O :SR. 'BEVILAQUA - iV. Ex. I'arece que es·tá esquecendo-se da 
que trata do Supremo Tribuna.! 'Federal, que é crea,d·o pela Con-
stituiçã'O Br.azileira e que não é tribunal •commum, .instanda in-
ferior; é um tri•bunal judicia.rio, que t em . .attribuições politicas 
muito el eva-da,s . 

O SR. VALLA.DARES - Esquecido amda V . Ex.! :Permitta qna 
lhe pondere que o 1Supremo Tribunal tem ·attr.ibuiçõss definidas 
na lei -d·e ,sua organ·isa.ção, e . ·exerce as suas attri,buições na .fórma 
das le is; por isso, qua.ndo conhece d-e habeas-corpus, attribuição 
q~e tem em virtude da lei, cumpre-lhe examinar, . na censura da 
lei, si a .p'risão é legal ou não, •conforme a odoutrina •exposta . 

Não ereia . 0 nobre d-eputado que a C()lnstituição creasse o 
tri·bunal como instrumento _po!itico, como mach-ina para misteres 
d.z occasião. . 

Além disto , Sr. Presidente, pergunto quando o Supremo Tri-
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bunal teve de tomar conh-ecimento das prisões sem culpa for-
mada? 

Depois d·o estaJd 0 de sitio, e muitos dias depois. 
Ora a Constituição é expressa, no .art. ·80, on<d·e depo.1s de 

fallar em 1estado de sitio, dispõe: e neste <estado, em reZação ás 
pessoas, o presidente podrá deter ou dlesterrar. Log.o só ha de-
tid·os, C•bs€1rvada a Constituição, d1trante o estad.o ck sitio. A' 
qual vem portanto, invocar-se o estad0 de s-itio, quarnrdu estes 
recur.sos de habeas-corpus foram ventilados ·depois do sitio e 
d<;pois .de esooadu o praz0 para á fo.rmação da culpa, contando-se 
da .data da terminação do estado rde si tio. 

Em relação a este ponto, ·algun,s mi.nistros, logo por o•ccasião 
dos prtmeir.os r ecursos inte11postos, ·escrupulisaram e n egaram o 
recurso por motiv-o que eu não acceito, ma.s resp.3ito, ·POrr·que eUes 
mostrarrum pr.udencia patriotica na apreciação d.o assumpto, con-
sidera~nd.o rque ain-da não se tinha es·coa;do o ·prazo le.gal pat•a a 
fo.rmaçã0 da culpa, contando-.se da terminação: do estrud·o de sitio. 
Entenderam que era necessario, -depois .de t e:r:mina;do o .siotio, de-
coll'rer o prazo para a fórmação da cul·pa, e Jleg>ar.am mandados de 
soltura . 

•P enso de modo diverso. Penso ·que, fóra do esta;do ·d·e sitio, 
ninguem ·pôde ser cons:Jrvado pll'eso sem culpa for.mada. 

•Si .os in·dividuos que o go•vePno prend·eu e conservou detidos 
durante mezes, ·eram criminosos, cum]J11ia ao governno mandar 
f.or.mar-lhes ·culpas e os juiz·es ·e ·tribunaes funccionaram sempre 
nesta capital. ' ' 

·Si e lles não tinham ·comm•ettido crimes, cessado o s itio, o 
g-overno não podia con tilnuar a detel-os. 

0 SR. BEVILAQUA dá um aparte. 
O .Sn. V ALLADARES - E' uma inexactidão em ·que· V. Ex. ·está 

incorrendo d·e boa fé, oreio l:J.ei:n; e chamando·.me d'e novo 'Para o 
assumpto já considerado, em prejuízo do Sr. marechal, e não em 
preju.iw meu. 

LMas, escoa.do o prazü de oito dias, a ·contar da terminação do 
Etstado <d e sitio , prazo que· a le i marca para a formação da culpa, 
o que fazer o · tribunal, si o gov-erno que, durante quasi uni runno. 
co-nservou presos cen tenas de homens, não pÔde formar-lhes pro-
cesso? O Sr. marechâl, na sua M-ensagem; diz. que a.iguns foram 
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tão sagazes que, em vez ·de documentos contrarias, .8n.oontravam-
se <documentos favoraveis J 

Só encontrou documentos favoraveis aos hmnens, .não mandou 
ou não lhes póde mandar formar culpa e pretendia que devessem 
ser conservados em prisão '!lité que fosse ouvido o Con.gresso, que 
pretend-eu adiar, mal_baratan•do com Iss-o oerca de dous mezes ! 

A' vis-ta do ex•posto, escoado o prazo para a formação d.J. 
culpa, 'POdia o tribunal julgar--se obrigado a ·esperar o I'esultado 
da triste oam'Panha d-o adiamento -do Congresso F·ed-eral? 

T-eve 1S. Ex ., o. Sr. _maJrechal Flori-ano, -estes hom€ms em 
oustodia contra a lei expl'essa, aguardando o vereã(ictum d-o Con-
gresso que elle queria dispersar, para . . . ·diz.i-am seus amigos -
que para, com estado de .si-tio, interregno constitucilona·'t,i não 
direi justiçal~os. 

O SR. BEVILAQUA - P·odia -ter mandaJd·o fuzilar, •em virtude 
de leú expr·ess·a, Nilo Deodati e tantQS outJros •e 'llão Q fez, e 
depois soltou-os em virtude d·e l]]laU'd·ados de habeas-corpus. 

O Su. VALLADARES - P-eço licença ao nobr-e deputado p-ara .não 
me enthusiasmar por tamanha mal?nanimidade, porque penso que 
o 1Sr. marechal só -crimi-nosamente po-deria mandar fuzilar . Nin-
guem •póde ser fuzilado por mandad•o ·do Presi·dente da Republica, 
com0 pensa o nobre !d·eputad-o. A Cctn-stituição dispõe que, du-
rante o -estado ·de sitio, o governo. em rei-ação ás pessoas, poderá 
como medida ·de repl'essão, -depo!rtar 'Para sítios de te-rritorio na-
cio.nal, ou d·eter . E' só isto que o Sr. marechal podia mand·ar fazer , 
creia o nob!'e -deputado, S. Ex. não podia mand,ar fuzilar a nin-
guem! 

Maravilha, senhores, ·Que os -a:migos ·do ·Sr. marechal, e S. Ex. 
mesmo, se arroguem 0 dkeito de vi-tuperar -o 'Suprem-o Tribunal 

·por conced-er habeas_-corpus à homé'ns l]]laltratatos duran-te l])lezeil 
em prLsões destina,das aos condemnado.s p·or crimes communs, 
contra a Constituição, 0 que bastaria 'Para serem s-oltos, mesmo 
em estado -d-e sitio, quando o Sr. l]]lar-echal na sua M-ensagem 
confessa que não pôde conse.guir provas contra esses hol]]lens ! 
Parece que •S. Ex. -e seus amig.Qs perd-eram as 'noções do direito! 
Pois queriam que o Supremo Tribunal, apezar de não ·convencidos 
de criminosos -esses homens, -em 'Pr-ocessos reg-ulares, que o Sr. 
marechal confessa nã0 ter podido conseguir, con·demn•asse essss. 
homens a •prisão indefinida e homenagem a democracia! 
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0 Sn. FREDERICO BORGES dá um aparte. 
o rSR. V.ALLADARES - 'Não ha •tal i•ncoherencia. 
O 'SR. FnEDERICo -BoRGEs - Tribunal politico e apaixonado! 
0 Sn. VALLADARES -! rincoiherencia e .paixão politi-c'a, todo . o 

mundo s•a.be, só irmputam ao Tribunal os que nunca se mostraram 
isenrtc•s das paixões que lhe -emprestam lições de -cohe·ren-cia. 

O Sn . FREDE>Rrco BoRGES - O que todo o mundo sabe é que 
J.á estavam até r evo•ltosos, i-n d-i viduos que faziam campanha •na 
rua do Ouvid<Jr contra o governo legal. ·Posso declinar nom-es, e 
}á o fiz com a responsabilidade de minha ~signatura na im-
prensa. 

O SR. V ALLADARES - Porque o governo nã0 fez obra so.bre 
a denuncia de V. Ex.? Serão tambem Tevoltosos o ministro d_a 
justiça, a policia -e o Sr. marechal presi-dente? 

A .aocu&ação de ccntr·rudictorios l-ançada co•ntra os ho·nrados e 
illustrad·O·S ministros -do Supremo T-r-ibunal não é sincera, porque 
a div-ergencia ou .c-ontradi·cção -dos a.res-tos não é real! 

Antes d•e ·bud·o cumpre salientar que algun-s ministros, .a pri-nci-
pio, negaram hi1Abeas-coTpus, porque não tinha ainda -d•ecorri•do oito 
dias, vrazo .da formação da .culpa, con.tando...se da cess-ação do estado 
sitio; de sorte que esses ministros,, que a principi-o ·negaram o 
hab'eas-cr:Frpus, por tal motivo, -decorrido esse prazo_. conced-eram 

•soltura a outr•os pacientes que uzaram do recurso -depois ·de ·decorri-
. do-s os oito d-ias. 

Os que accusam de má fé gritaram logo: - aontraclictOrios mi-
nistros politvcos, etc. . 

Accresce que -o tri·bunal, por muito tempo achou ... se desfalcado, 
porque o Sr. marechal não cumpria a lei, nomean-do ministr•OS para 
log.ar.es va.gos. Acon_teceu que, dando-se -depois das. primeiras de-
cisões á saber do gçrvern.o ~lgumas nomeações de novos min-istros, a 
verdadeira opinião, q:JOT ser expr-essão da lei, a prin-ci:pio v-encida, 
tornou-se vencedora. 

0 SR, FREDERICO BoRGES - Não apo-iado, l•eia O accordão ile 2 
de setembro des.te anno, de uma sessão para a sessão seguinte. 

O SH. V ALLADARES - Quando . poderia ter decorri-do o prazo que 
elles julgaram ne-cessario. Não se pôde -a;ccusa,r sem mostrar a iden-
thdade das esp-ecies e a diversidade que com o estudo real, =uitas 
veze-s escapa a quem não examina com cuid-ado ou aos que apaixo-
nadamente examinam. 
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O Sn. FREDERICO BoRGES -Veja o •l::lr. José Hygino o •Sr. Piza e 
Almeida votando em um sentido em uma sessão, e depois de modo 
contrario. 

O SR. V ALLADARES - E' pr eciso examinar os motivos .que tive-
ram, tendo-Se de;ant.e dos olhos ·os arestos .que encerr-am as esp•e-
des . Os •Drs. José iHy.gino e Piza e Almei·da siLo homens de •r epu-
tação feita, respei-ta.dos <por sua illustração e inteÚidade; não se 
tem direito d•e accusal-os. 

A Clp inião que, p·ela alteração do p3ssoal do rtrdbun-al, ;prev·ale-
ceu, por ultimo, é .a v·erda;deira, é a da lei que cumpre manter como 
garantia para · tódos, mesmo para aquelles que thoje v-ituperam os 
honrados magi·str.ados, se os r .evez.es da sorte, aman:hã, fizerem 
V•oltar a sua roda, ameaçando esmagar os que hoje se julgam tão 

· s~guros ele si; e por isso pedem a reclusão perpetua ·e até o morti-
cínio barb.aro .contra os seus ·adversarios ! 

Não nos cumtpl'e -examinar aqui o bom on o máo fundamento 
das decisões d·o Supremo Tribunal. 

N'ão t emos competenda para isso, nem a tinha o Sr. marechal 
Fresiclf'nte ·da Republica; p elo que não podia arrogar•se o :1irelto 
de uão dar cumprimento aos ·accordãos ou arestos desse tribunal. 
maud3 l1 u<> pôr em liberdade brazileir<lis e estrangeiro;; por taes 
arestos, d·eclarados illeg.almente presos. 

Tal procedimento, altivamente confessado pelo .Sr. mart>ch~l, 
é um ai.ientado gravíssimo •á ·Constituição. 

O g.overno, .quando prende, ex.erce .attribuição sn.a; o Tribunal, 
quando julga, quando conhece da .especie da <p-risão, realisada peJo 
governo, já ·exer ce · uma outra attl'ibuiç;ão, que ·é sua. a de ap.plicar -a 
lei aos casos ocurrentes. 

O g'<lverno, no intuito de manter a ordem, conforme diz na Me;n-
sagem, reali-sou prisões, durante o estado ·de sitio . 

.O Tribunal não inquiriu, nem podia faz·el-·O, si o -govern-o teve 
ou nllio razão paTa pl'end•er; mas apenas das formalid·ades legaes, 
que d.everiam ser o·bservadas depois da cessação d·o ·estado de sitio. 
Ninguem lhe podia ir ás mãos, porque .exe-r·ceu attr.ibuiçã,o. 

Correctamente procedeu () Tri·bunal, tomando conhecimento dos 
recursos d·e hctb.eas- c:JII·pus, depois d-o estado de sitio e dando-lhes 
provimento, porque verificou que o governo, -depo-is de longuíss-imos 

. mezes, não ordenou para a sua policia in.querito, nem mandou for-
mar culpa a os <1-etidos, .na fô.rma da lei ! 
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Ainda mais; {lepois de terminado o ·estado ·de sitio, o governo 
continuou a consi.d•erar-se acima da lei, mantendo presas centenas 
de brazHeiros e estrangeiros, ·embora ·escoado o prazo para a for-
mação ·da culpa, contando-se da data da oessação do estado {!e sLtio. 

Qu,al seria o obj•ectivo ·do governo, qual a ·explicação do s eu 
acto? 

Pensaria o Sr. marechal, pensaria;m os seus amigos, .que esses 
homens perderam para sempr-e a protecçã~ da l•ei ? 

Como, encontrando ·homens p·r esos, ·com viol:ação da Consti.tui-
ção e doas leis, o Tribunal poderia d·eixar de mandai-os p,ôr •em li -
berdade? 

No dia em .que prevalecer n·esta casa, a doutrina que ouço em 
apar.tes, a lo.gica Ol'denará que não se cogite mais habeas.-co·rpus ; 
estar emos em Marr-ocos ! 

Não me causa extralliheza a linguagem do Sr. ma1,echal na sua 
Mensagem, embora considere deplorav.elmente err-onea a doutrina 
que enceTra, :porque 'S. Ex. não tem o·brigação de ser legista; mas 
extra.nho que o Sr. Ministro da Justiça, .que é forma:do ·em d-ireito, 
t enha, como seu conselh eir.o, ·embo.ra sem r·espo.nsabil i!dade legal, 
mas não podendo furtar-se a r eS'P onsa·biJidade moral e politica, 
tenha deixado vir ao par lamento essa Mensagem, .que dará ao mun-
do civilisado um testemunho .da jurisprudencia gov.ern.amen.tal. 

:Si prevalecer a doutrina d·e que a autorida:de, que jlrende, póde 
criticar o accordão o aresto .do Tribunal, que o.r.dena o habeas-
corpus, deixa<ndd ·d·e dar-lhe cumprimento, o hab ea:s-corpu;.S estlvr.á 
supprimido! 

Esta é a verdad•e, que envolve attentado gravíssimo contra a 
liberdade. 

H a dous pod·er es d·istinctos: um pren·de, outro conhece da pri-
são, applicando a lei. 

Por muito censuraveis que fosse as decisões do Tri-bunal, por 
mais destoantes que fossem .do direito, senhol'es, o poder que pren-
d·eu, isto .é, o governo não .podia ·deixar de dar-lhes cumpuimento. 

E' evidente que, admittida a faculdade que se arrogou o Sr. ma-
r echal de criticar as decisões ·do tribunal e de negar-lhes cumpri-
ment o: o governo ficará em posição su.perior a<J Pod.er Judiciario 
que concede o habeas-corpus, e, 'POrtanto este estar á supprimido! 

Eu pod'ia entrar na qUtestão de sa:ber si o t r ibunal póde ou não 
conceder ha.b eas-co1·pus á militares, na questão do saber si a classe 
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militar es.tá privada d habeas· corpus, desse recurso que . constitue 
o -grand•e baluarte da liberdade nos paizes civilisados. 

ISi o t ribunal tivesse firmado semeLhante doutrina, a grita 
desta cla-sse, seria fQnuidavel contra elle; e entretanto, são repre-
sentantes da classe militar-, que v. il1l canonisar a doutrina que o 
governo pôde, quando se tra.ta d e militares, entrar na apreciação 
das deci-sõ•es, conc•edendo o habeas-co·rptts, e deixar de d.ar.lhe cum-
primento I 

O fSn. JosE' BEVILAQUA - Crimes militares, taxad·os na lei mi-
litar . 

.O R. VAI..LáDAnEs -.Sustento em toda a latitude que o Poder 
que prend.e não tem direito de criticar a sentença e demonstrei a 
minh-a these oom dareza. 

Quem prende não tem direito de criticar a decisão que con-
CE)de a soltura para deixar de cumpril-a. 

Prefiro todos os inconv·enientes que resultem de uma sentença 
sobre habeas-coTptts ·destoando do direito, a ·dar a.o Poder que prend·e 
a faculdade de analysal-a, ·de deixai-a de cumprir, po·rque, no dia 
em .que prevalecer essa doutrina, o habeas:-co1·pus ·estar.á suppri-
mjdo, como ficou ·demonstrado. 

1POJ' mais ·destoante do düeito que fossem os accordãos, o Sr. 
marechal teria de collocal-o na verdadeira .posição de extremo de-
fensor da Const-iotuição, respeitando as decisões do tribunal. 

Si o t ribunal desviou-se da lei p.as suas decisões, fique-lhe a 
responsabili·dade p·erante a opinião e perante a Nação. 

O Pr-esidente da Republica, ·como depositaria do Poder Exe-
cutivo é qu·e não póde a'rvorar-se em fiscal das ·d•ecisões do {)Utro 
poder tão so'!Jerano como o P.der Executivo que elle, o Sr. marechal, 
'representa. (Apoiados.) 

O -S1·. marechal, si quizesse ser correcto, noo poderia ir além de 
deter ou deportar nos termos da Constituição. 

a sua Mensag-em, com relação aos ha·beas. co?·pus., .apenas lhe 
seria IlÍcito ex-pli-car os seus actos e t-erminar dizendo: - prendi os 
1·eVOlDIJsos que pttde, detive muitos, dos quaes o SupTem:J' T1•ibuna! 
conce.deu habeas...corpus, mandandO-os pôr em liberdade,· e eu cur-
vei-me dandío cumprimento ás suas decisões p1·oteridas na esphera 
de s;.as cvt:tribuições, porq?q3 aos agentes de dada pOder ass.;,spe o di-
1,eito ele exen;er as suas attribuições, inspirancJ;o-se só nas indii.-
cações de sua conscienciá e do seu patriotismo. 
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Eu quando prendi,, exeerci atJt?·ibuição 1ninh,a o tribunal quan4o 
recOnheceu aos nxurs,os ele habeas~corpus, exerce attribuição sua. 

0 Sn. FREDERICO BORGES dá um aparte. 
O Sn. VALLADAIIES - Sei perfeitamente de t udo isso, mas o que 

não posso ·é dar a.o P oder que prende a facu1da;de ·de apreciar oa 
accorflãr:>s conhecendo de r ecurso de habeas-corpus -e deixar de 
cumpril-os. 

E regra elementar de direito processoal que quem tem de exe-
cutar u:na dectsão não a crit-ica, ma.s a executa como n ena se 
contém. 

O nobre deputado quer entrar na questão de meritis,, ·da jus-
tiça ou injustiça quanto ás prisões des•te ou daquelle dos ·detidos, 
indicando alguns como acelerados. Não é disso .que se trata n em d·e 
tal cogitou, n•em podia cogitar o Tribunal, cujos illustr.es m embros 
conhecem bem o .direito .processoal. E' preciso ·dist inguir uma pri-
são justa ou injusta, ten·do-se em vista o crime commeUido de uma 
prisão illegal. O Tribunal podia 1ter commettido en-os quanto á le-
galidade das prisões, mas prefiro .que prevalecesse uma decisão 
menos curial a que preval•ecesse o absurdo de arrogar-se o governo 
o direito de impedir a execução de decisões do Poder Judiciario re-
presentado pelo Tribunal mais .elev.ado do Paiz. 

Accresce, senhores, que não foi só em relação á classe militar 
que o Sr. marechal deixou de cumpriT os accoràãos do tribunal; 
S. Ex. o fez t.ambem em r elação a estrangeiros, an-ogando-se no di-
r eito de deportai-os summa.risS'imamente, sem baz&ar-se em lei, em 
face d·e uma .Constituição que equ-ipara os nacionaes aos estrangeiros 
em tudo quanto diz respeito ás garantias constitucionaes. 

Diz a Constituição (Lê) : 
A Constituição colloca em verdadeiro pé de igu.aldade os •brazi-

leiros e os estrangeiros, dis·pondo .que a,os nacionaes e es<trangeiros 
pOr igtwl, são facultadas todas as garantias relativas á liberdrude in-
dividual e de propriedade, dispondo ·em seguida que .essas garantias 
consistem em que ninguem (portanto, .tambem o estrangeiro) po-
dcní S C1' preso sem culpa fOrmada, em virrtude cw 01·à,•1n exped-i da 
pc la autoridade jttdiciaria compet ente pa1·a a jorm<~.Ç{ir:> àa culpa,· 1111. 

ettect-ividade do di.reito àe p1·oprieà.ade e outras, todas incompati-
veis com essa. faculdad e tyrannica, absurda. que o Sr. · marechal se 
arrogou, de deportar estrangeiros sem processo, como se não fossem 
homens no gozo de direitos inherentes a todo o ser humano. 

30 



Ma~·avilha, senhore~J, que se fund·asse aqui uma democracia 
adeau.ltada iJR.ra niC'ion.aUs-ar-·se rt:al jm,ispcrudenda, quanto n&o 
seria v~av-el mesmo em MaDrolcos porque a,s nações fo·rtes ·e e~ivi

lisa'<las lhe OiJiJOriam embar gos efficazes. 
O .Sr. marecha.l .invocou a gan-eralida,de - dil?'eito inhe-rente 

a todh a sob mnüt para co-honestar 01 ata;que á .Constituição . 
0 R. MEDEillOS E ALBUQUEltQUE - V. Ex. leu O acco?'dão 

que se :referia aos estrangeiros? No pnJ•prJo .acoo?·dão -d.ous m-em-
bros que dive'I'g-em dizem .que o tribuD'al já tinha decidLdo cinco 
vezes em sentido contrrurio, ·fi.rmando-se em 1-eL ü ti,i'buna.l diz 
qu-e não •ha le>i. 

Ora, um tribunal que v·aria tanto não se ~·.espeita . 

O SR. V.ALLADMlES- V. Ex. está muit-o enganad•o, -e eu pen~ 'l 

de modo div·erso. O tribunal é digno de todo o .res·peito, é com-
posto de cidadãos muito t'es.p·e.i.taveis, e •não lhe assis-te •O direito 
de dizer que os membros d-e um po.der cOI!lsUtuido perderam ' 
direito ao respeHo, ou que n1Lo se r es·peitam. 

iV. Ex . é que não se .respeita a si 1)ronunciando.se deste 
modo. 

O SR. iMEDEIR'OS E ALBUQUERQUE - Isto € que eu não atu:ro 
a V. Ex. 

O SR. VALLADARES - Os membros d0 Tr~bunal não perdem um 
ceitil na wnsideração pubHca pela apreciação {J..e V . Ex . 

.0 •SR. MEDEIROS E ALBUQUERQUE - E ' .O que V. Ex. diz. 
O .SR. V .ALLADARES - V. Ex. não t-em o pr·estigia necessario 

para, com a sua apreciação, con.segui.r tal .resultado . 
(Nu1nero·sos apa?"tes.) 
ü .SR. MEn~'Os E ALBuQUERQUE- V. Ex. é qu e não t em mais 

respeitabilidade 'do que eu. 
o SR. V .àLLAD.A.RES - Deus me livre de me comparar .em ma-

teria de respeitabilidade a V. Ex. ; cedo a pr~masia a V. Ex · 
ão- quer-o ficar em pé de igualdade, ·pref-iro .ficar em pé de in-

ferio.ridade. 
o SR. PRESIDEl\'TE - A discussão não pôde continuar como 

V. Ex. está encaminhando. 
o SR. VALLADARES - E' .a .quem one interrompe que V. Ex· 

dev-e chamar a ordem. 
. o ·SR. PRESIDENTE - E' exacta.ínente 0 que a Mesa está f.a. 

zendo e lembr-o a V. Ex. que a ·hora está dada . 
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O ,sn. V ..U.LAD.AREB - Neste caso peço a V. Ex . para COOltinual' 
na sessão. seguinte, interrompendo, por hoje, o meu 'Ctiscurso e no 
firme :vro:posHo de dizer tudo que ·entender de meu -direito e 
deve.r dizer. 

F~ca a diacussão adiada pela hora. 





SESSÃO DE 3 DE NOVEMBRO 

;() 8R. V.A.LLADARES - Sr . P residente, acr·edit o que n·a m L 2• diJ!cus.a:ão de 
nha eX"Posicão e na demonstr ação ini'Cia.da n 0 ultimo ·dia de ses- projecto 144 
são tornei pll!tente o pensamento da oppo:sição, ·em r-elação. ao pro-
jecto da honrada Commissão de Cornstituição, L egislação e Jus-
tiça; e bem a ssim,. o alcance po-littco que ligo a o voto ·da oppo. 
sição . 

Nãv póile a opposição, •Sr . Presrden-te, acceitar 0 fundam ento 
do v·oto ·do honrado depnta.do pelo Rio de J anei:to, que julgava 
ba:stante para canonizar os actos ·do i!Sr. -mll!rechal Rresiden-t e da 
Republica o facto de ter 18 . Ex. v encido a Tevolta, esmagando 
de vez no entender do illust re deputado flumin ense o espírito de 
caudilh agem, em nosso paiz . 

Não devo contestar~ Sr. Pr:esidente, ao honrado deputado o 
serv.iço pl'estado ·pelo íUU&tre mar echal ·presidente da ;aepu.blka 
ao Brasil; _ e tal serviço será ·enol'me, si effectivament'fl elle con. 
aeguiu esmagar de vez o espír ito de caudilhagem freste palz; não 

· serão ·de mais todas as homenagens a S. -Ex . por este grande 
se~rviço prestado ao Brasil e á civilização; com tanto qu e os ami-
gos de S. ·Ex . corntmditodos , não preten'!lam que se t r ibute a 
S . Ex., como hom enagem, o sa.crifi ci.o da n ossa liberdll!d·e, e atê 
o da nossa Yida, e a dos homens civi!.i"}aÁ'IOs, que demandam a.s 
nossas p lagas . (Aporiaãas.) 

-Não basta, não (i sufíiciente que ·S . Ex. t enha esmagado de 
vez esse elemento que abate o caracter n~cio.nal, que deprava os 
costumes, :parn, que se torne digno ' •dos applausos ·do parlamen to, 
pa,ra qn e todos os seus a.:tos- sejam appr oYados; é rnecessario •qlli! 
seus .a.ctos não en-v;olvam, por uma deploravel cont radição muit a 
commum em qnad.ra como esta, o mal crue 8 . Ex. disse ter tido 
em mira ·combater a tyrannia. 

o ·despotism o rumw gQ ~r. mareçbal Jlej;xow, _0 1} o r;lo ~. 
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almirante iMeHo, a quem na Mensagem se attribue a ·traf-ega aUl-
bição do mando, é sempre o ~espotlsmo '6 da peor espeoie, o da 
caserna. 

·UJ11 Sn. DEPUTAD'O - Niio apolado porque o Sr. Flor>iano Pei-
XJOto estava >eom a Con~tituição. · 

O !Sn. V ALr..âDABES - M.Ostr·ai:el· e S E - 1 qu . x . uao N:spe tou a 
Constituiçiio, esteve e estã fóra d-e!l.a. 

!Não bastava que S. Ex;, · -tiv-esse materJ.almente esmagSJdo a 
revolta; era ·necessario, era ·obrigação de 1S. Ex. fazeLo,, de modo 
·qu-e <! se·lJ triumpho fosfl.e' a. eff.ec:tivi-da_de d·o imper:io da lei. 

.IS.eiD, _ isto, _Sr. Presiçl_egte, não Y.a)~;l'ia . a pena tamanho sacrl-
ficl·o _de v.id!!,s, os: r~os ·de sang~·e que cOiN'era;m neste paiz, o 

-_grande sacrifico pecul).~ario que se fez, e quE:. ha de repercutir 
. ,d_olosaD;Iente . sp.br{l a _si~uaçã9 f~n:mceira od·a: Nação por mu-itos 

annos! 
Não v.ale·rla :a pena, si tudo. isto Uve.sse um objectivo, senho-

res, o acclaJlllar v-e•ncedor um hom•em sobt.e as .ruinas .do edifido 
constJ!tuclonal,- co.rn. o . sacriftct-o .<!e todas as nos·sas leis que . g_a. 

· rantem a Hberdade e a v.ioda ·humana. · 
Não, não, S. Presidente, mil v·ezes nâJo, victoria a esse 

preço é :um g.rande perigo para a Nação, porque é difficil chamar 
.a :Oblilegal quem se põe fóra d-ella e é o retrocesso da civill-
s'aç-ão .prura: a . barbaria! · 

~ra necessar·lo que S. Ex. -tl'.iumphasse d entro da Constitui-
ção · -e com as leis que garantem a Ube:rdade e a vida, para que 
nós nos pud.essemÓs ·sentir tranquillos', para · qu-e S. Ex . tivei!se 

':prestado nm serviço ·de verdadeira -pÓnderação, muito maior do 
que · p~estou. 

' Sem -eSsa. clausula !L do tr1umpho ·com a lei, sem contestrur o 
: .se~~lço ' •que . S. -Ex . . ;pt~stori, ' :esmagand'O .. a rev.olta, eu me abstenho 

.de _affirmal-o, aguard.;l.n~o ·os acon.tecimentos 'que ·a. logica· :dos 
factos sÓ e prÓduz-ir, . para que ·mids tarde a história "profirá. 0 sen 
ve;ed:i~tum de ju~liça so.br.a o v·erdadeiro -papel cio· Sr. rmrureélial 
p.esta ca~panha, ·q1f~ na sua 'M-ensa,g.eni disse ter Hdo · pcir óbje-
cÚv-9 ·consolidar ' u.m -reghi}.en d.e democraJCia . . 

<Pérmitta Deus . q~·e sim, -mas · .aguardeiDQI.; os aéo•ntecimelitós, 
e, por .amquanto; apreciemos os aqtós ·e· factós cons·equentes ã luz 
da censura da le,i .. 

:0 Sr. m3.il'eclÍ!!.l t~ria. -çonsoÜdag.o as i.n·s·t:ituiçõe~,n ·e i a !l'OI'ID<\ 



da sua politica fosse a 
deixando justos mcnivos 
obter a verd8Jdeira paz, 
eleva o homem. 
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lei que offere9e garantias a todos, não 
para as l'll!ctas, e um sincero desejo qe 
que é a paz christã que nobil1ta, que 

Um illustres brasileiro, um .illuske juriscõnsulto, fil·ho de São 
Paulo, a patria do h<J nrado deputado r elator da commissão, orador 
comJ S. Ex., espírito <Cillristão como o ·de s. Ex., como .s. ·Ex. culto.r 
da sc!encia, ·do 'direito, o conselheiro Gabri-el Dias dos Santos, dizia: 
"cumpre que se comprehenda ou se saiba em que oonsiste a rpaz, 
para evitar as luctas sangr.entas que arru-ínam os Estados, e para 
que não se fu fl.de a tyrania, pretendendo fundar a paz! " 

A verdadeira paz, dizia o illustre paulista, é a paz -de Jesus 
Christo, é a que está ·nos ·corações .generos-os, é a -que se bas·ea nos 
senti-mentQS de fraternidade; não pód·e ser .o producto da gwnancia, 
da filanc!a, ·da soberba, dos que pretendem a t<Jdo transe impor a 
sua vontade sem <:ontraste! 

A primeira condição, senhores, -para que se possa conseguir 
essa paz, sem a qual não ha instituições que se mantenham, é pro-
clamar com sinceridade, é tornar uma r.ealidade o impe·rio ·da lei, 
sob o qual todos sent-em-se tranquillos, certos de que seus di.reitos 
serão resp eitados. (Apoiados.) 

Esta é a 'Paz verdadeira e consen.tanea com .a di.gnidade huma-
na; o contrario, dizia o illustre paulista é a compr.essão que mais 
t11rde, mais cedo, mais días, menos dias, hade de terminar r 7dCÇÕes, 
ccr:as-ionando todas as tempestades e desgraças que as luctas dos 
que desesperam soem produz-ir. 

Era a paz r esultante -d-a lei, resultante dos sentimentos elev:1.rtos 
on aLtruístas que o honrlildo marechal devera ter fundado, e ven-
cen<lo com a Constituição; mas não fóra -da Constttuição, fundau:io 
a sua prcpotencia. 

UM Sn. DEPUTADO - Isto era· impossível, com a. Constituição 
núo sr póde vencer revoltas daquellas, tanto que houve o estado de 
~i tio . 

o SR. V ALLADARES - Realmente admiro o aparte do nobre <l.~pu -

tado. HQUV·e o estado de si.tio, mas o estado de sitio esbá na Consti-
tuição e as attribuições do gov·erno durante o esta:do de sitio, em 
r elação ás pessoas, estão determinadas pela -Constituição. 

Em materia -de ·competencia, o que a lei não confere, nega: tal 
~ a re~a de direito, em v~rtude da qual o ~ov-erno !lão podi~ ter 



474 

!.do aJ.ém de deter e deportar para soitios do territorio nacional. E 
d·e bo~ ·fé, sen·hores, ~e respondam: d e ·que outras :attri•buições 
nece~sl:a o governo, aJ.em dessa;s, .quan:do elle dispõe do can.hão para 
repnm1r qualquer manifestaçàJo de caracter sedicioso7 

Por estas consid·erações, ·e po.r outr:as que n illustração da .Qa. 
mara me dispensa d•e expor, não me posso confor.ma.r oom as theo-
rias sustentadas pelo nobre deputado p·elo Rio de J aneh'o ·que não 
são, com certeza, as do illus.tr e relator da Commissão, espüi:to culti-
vado nas sdencias juridica:s. 

O 'SR. Dnm ·BUENo - O ([l)eu 'Parecer está escripto. 
O ISR. VALLADARES - A theoria do nobre .deputado opelo 'Rio 

d·e Janeiro, funda-s e no ·Ínterrogno constitucional .. : 
O SR. DJNO BuENo _:_ Nã o admitto interrgno constitucional. 
O SR. V ALLAJ)NlES - ... , theoria que não posso d eixar transi-

tar por esta casa sem contestação fo.rn1al, por.que é a •barbaria, mar-
roquina ·que, se continuaT e progr edir, 'ha de nos trazer dissabores 
e gr.a;nde humilhações p erante as nações fortes e civilisadas, cujos 
governos, de agora por dia:nte üca'l'ão d:e s obre-aviso no interesse 
,] ;~ liber.dade, da vida e até da proprieda,de dos seus nacionaes . 

Meus senhores, com franqueza o di•go, não poss•o conformar 
com (' ]!ensar do ·honTa do ·deputado opor s. Paulo que, seja.me peT-
mittido ass-im me •exp.rimir, ·declarou-se muito mais ad·eantado e.m 
principias d e prepotencia, do qu e o honrado d:ep.utaJdo pelo Rio de 
J an.eiro! .S. Ex. di'sse que, •em n:ome de um oparti•do, .com a sua r es-
ponsabHidade, e a de seu partido, viu,ha diz;er, vinha confessar de 
;plano, que foi sciente de todos os actos e attentados; que lhes C\ eu 
o seu assen.timent o, affirmando .em seguida ser sua o.pinião que 
muitos delles podiam ·e deviam t er si.do poup·ados. 

Esses •attentado.s, ess·es •ataques ao Bra,sil, ã Constituição, não 
fL1ram determinados p·ela :rrecessidade; não ·é o ca;so do necessitas 
caTet leg.e eram attenta·dos, •escusados, desn·ecessarios qu e deviam 
t er sido ·evitados, os quaes, não obs.tante, .S. 'E x. approva, canonisa 
em nome de seu .partido, de certo por conven iencias p ;n·tidarias; 
po:rque pelaiS da Naçã o -não .pód·e ser; visto que não ·eram ess·es 
act.os e attentad·os ex-i·gidos pe-la salvaçã;o ·publica! 

A Camara vê que o honrado deputado não invoca ·a salv.-tção 
publica, sempre invocaJda :para ·coh-op.estar toc}os QS açt -1;; de.>~otico;; 
e tyr ann!cosl 
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N"ste regi.men de democ-racia ·adeantada não se dá satisfação 
á opinHio: - confessa-se que o governo commet :eu at.tentados des-
neces·sar.i·os, escusrud-o·s; e pede-se ·em nome ·de não sei que conve-
': . w ci;-t . de um partido que o n ·')b·:e -deputado. por S. P;-tnlo diri ge, a. 
c.lllOEir a ç_ão ü esses atten tados! 

Não será de mais, senhores, accenrtuar que, segundo o insuspeito 
testemunho d·o Sr. que, sabedor de tudo, previamente a tudo deu 
seu a.ssentimento, accoroou, conveio, pelo que deve, de certo modo, 
ser consideTado como collector -ou pelo menos cumplice, certos aotos 
attentatorios da Constituição ·e das leis nã0 ·era:m necessarios e üe· 
viam t·er s·ido evitados. · 

O testemunho do nobre !Deputado•, env•olven·do v·erd.adeira con-
fissão, porque S. Ex. diz que collaborou, não pôde ser recusado .. 
Mas como, senhor es, com tal ülstemunho produzido peTrunte a Na· 
ção, a Camara pod·BI'á .approv.ar, ca;noniza,r actos e attentados gra· 
vi ss•imos. detrimentosos ·á vf.da e ·á liberdade humanas, .pal'a um dos 
que para elles concorrer rum, sendo ouvido prév.iamente, amigo do 
Gov·erno do 'Sr . Marechal, confessa que taes act-os, que taes atten. 
t'ados eT>~~m escusado•s; não fo:ram exigi·dos pela necessidade de 
salvar a or,de.m co•nstitucional ? 

O nobre De·pu·tado, implicita,mente, ·confessa que houve luxo de 
arbítrio, ·de prepotencia; p.elo que nãJo tinha di·reit0 de exigir ·d!l. 
Camara, que r e.];}resen:ta a educação, que nãJo .representa o partido 
do nobre Deputado., que é a penas um grupo .al·iás respeitav·el, a 
approvaçã-o ele •attentados que envolv.em a neg,ação das g·arruntias 
ccnstitucionaes que cumpre •a CamaTa mante:r •a tod0 o transe, sob 

· pena d·e incorrer na justa •censura ·de :11altar ao ·primeiro de seus de·· 
\'.eres ! 

Ninguem pôde extl'a,nhar, s·e.nhor-es, que a .opposição 'li.ão se 
conforme com o mister de tudo ca;n-onis·ar, qua;ndo um insuspeito 
amigo do governo do Sr. Marechal oonfessa que muitos dos seus 
acto.s não têm escusa algumla ! 

Não é possív-el, senhol'es, sem •conco·rre:r para barbar.izar est/3 
pa,iz, môrmente depois do discurso do •nobre Deputado .por S. Paulo, 
a;o que parece, uma especie ode ad.ditamento ao parecer da Gommis-
são, que, co.nsta, n ãJo agrado1u a todos, -deixar d.e protestar oontra 
a approvação deste parec-e:r q.ue, siquer , envolve tudo que se pra. 
ficou ·du·rante esse negro ,e longo pedodo de estado de sitio, d.ando 
por bem :feito tudo, escusando todos o;s attentados; - -isto, senho-
res, depois, ·repito, ·que um ajllil?o el-o Gov·erao CO'nres~ou que o Go-
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-v.erno não tem escusa .para muitos d·esses attentados. 
O parecer da holllrosa .Commissão., ean si, devo esta justiça á 

· illm;tração e .ao patr~otismo ·do n•o•bre relator da Commissão não 
exigia tanto da Camar.a. ' 

O nobre r elator, em a'Pa r te com que m e .honrou, foi ex.pldcito, 
d·eclllll'ando que ·não justifi.cou to·dos os ·actos d.o S.r . Mar echal, que 
apenas o parecer r econhece em seu fa.V·(}r escusas ! 

Ai•nda assim n ibo m·er ece 0 m eu assenso e da opposição, mas, 
E'm tod-o 0 ·caso, antes ·o par.ece·r ·do que discurso do nobre Deputado 
por s . .Paulo, que, n~o r econhecendo escusas por muitos attentados, 
n ão obs·tante os approva e ped e que a Camara s ig.a-lhe O• exemplo! 

O pa r.ecer é laconico demais, quand·O·, ;tratand:o-:se de assumpto 
. g.ravissi·mo, conV>inh·a foJSse mais d esenvolvido e explicito . 

O il!ustre Telator i•ncorreu na ·cEmsur.a de Hor·aJcio, no brevis 
esse laboro, obscurus fio, saJcrificand0 a <Clareza d-o pens·aJmenw ao 
desejo d e ser breve . 

E' que. homem de di•reito1 S. Ex . senUo-se mal diante de 
attentados ! 

Esplrito lucido, e:ducado no •estud-o do diT·ei>to, não SO'Phis-
mado, mas apurado, para tr.a.n:smittil -•0 aOS seus discipulos, COlll-

preh endo a soffreguidã-o do h onrad•o professor po.r d·es·empenhaJr-se 
da commissão d e dar pa r ecer sobre os actos do Sr. Marechal du-
rante o estado de s it io, mas esta consid er ação IIÍ.ão exclue a obriga-
ção que se impunha aJo h OIIl.r.ado ·r·elator da Oomrm.issão de p·rodu-
zir um pal'ecer ma.i.s des·envolv.ido . descend·o ã ana lyse d:o.s aJctos 
e factos importantes. Seria muito .para ·deseja:r -que um ·espirit:_0 lu. 

· cido e i-nsus pei t-o, corm.o o ·do nobr-e Deputado, .protfessor d e uma 
das Faculd.ades de Direito, vivendo fóra d-as lutas apaixo.nadas da 
p-olitka act iva, proferisse t erminantem€•nte a censura que deve ID·e-
.r.ecer-lhe o t opic.o da moosrugem em que ·O Sr . Pr·esidente da R a-
publi cà se . dirige .ao Supremo Tribunal F ed·eral, fa.zentdo-lhe carg.a, 
por ter cr ea.do tropeços ao Gov·erno na r epressão da r evolta. 

Como este ha <>U bros to-picos da mensag.em que deviam ser 
ponderados pela .Co·mmi•ssão, consign.anodüclhes apreci·ação jus-ta IJlO 

· seu parecer ; cum·pria ã Commi ssão fazer sentir a'O h onra do. Mare-
chal qu e car.ece de cornp.etenda para .irrogar censura ao SupremiJ 
Tribunal Fede ra l, o mais el e'V'ad:o represent'ante ·do Pod·er Judicia-
r io, t ão sobera no ccmo 0 Pode.r E X'ecutiv-o ; pelo qu.e não est ã sujeito 
á. sua cen-sur.a e d evia salientar , para applicar-lhe a devida criti, 
c·a, ·o grave attetlltaJd·o commettido pelo Sr. l\i.;tr eqP,al iJ!vad~n:do , 



.o o mo de · facto i,nvadio, a espherr.a <do '.Po<der Judiciario, criticando-
; !~e : <;ts s.enteilças e deixando de dar-lh-e o devido cumpriimentQ. 

Esto·u de accôrdo ·com o Sr . Marechal no topi•co de su.a moo-
. sagem em .que affirma que não ·será de ornais todo o esf~rço har-
monico dos agentes dos po-deres constitucionaes no sentido da re-
pressão da caudilhagem; mas cumpre não confundir a harmonia de 
esforços com ·o ·esbulho dos outros p-oderes, ou s·ua abso1rpção pelo 

· Po.der Executiv-o, que é o que estamos · p:r:esenciando: o Sr. Mar-e-
.r.hal despreza, a.JinuUa as d ecisões do P.oder Judidar.io .e, não Ol}:il-

t ente ·com isso, legisla sobre ·direito penal, des:pl'eza a lei do or-
çamento; não t emos mais fixação d.e d·espezas; crêa batalhões, etc. 

V. Ex., •Sr. Pres·tde·nte como eu, d.eve t er lido com ver.dadeir:J 
desagrado c· to pico da men;8,gern coÍn que o ·sr. l\<Iar.echal con·:llessa 

· de pla.n0 que deix<O u de dar execução ·ás senten9as ou a,restos do Su. 
· premo Tribunal , ·concedoodo habeas-corpus a extrangeiros e a 
· rni1itres. Sil". Presi·dente, des·ejava ver a <analyse detalhada, a apre-

ciação desse topirco, no p a.recer da h o•nrruda <Comrnissão, para que a 
h eresia ju:r.i-dica e <os perigors que •encerra, não transitass•e po.r esta 
Oasa ·sem urna censura sev·era e jnsuspeita, embora 'a Comrnissão no 
ponto de vista em que s a collocou, obed·ecesse ao que chama irn-

, p'ef.io das c;ircumsümcias, qu e .des·conheceu o S.r. Gly·cerio, e déssc 
esse acto e· oWtros, ·corno excusados, na phrase do nobre relator ·da 
Commissão; 'SJilbora ·d·epois tivesse de admittir a escusa para evitar 
mal maior, etc. Assim, Sr . Pres.idente, ·não tmmsitaria por esta 

· Oasa a d olutrina de que ·O Poder tem d-e executar um all'esto · da 
decisão, pôde entrar na sua critica e não executal-·o! O honrado 
relator da Oommissão sabe melhor do que eu que é regra geral de 
processo - ·quem executa clecisõBs qt~e caib.(~m na compet)eno[a de 
outrem--não póde U4Jreoial-as e d eixar de executai-as, s-ob pena da 

· au'to·ridade ou poder ·que pro-ter.io a d·ecisão deslocar-se, por rum 
verdadeiro abuso; para as não executar . 

'Quaesquer que fossem as considerações, por mais proced.ente 
- qué tosse a crit ica que o Sr. Ma.reehal Presidente da Republica 

tivesse para oppor a essas decisões , pE•ns<o, e ü nobre ~elrutor da 
· Comrnissão· não 1JÓde deixar de co·n.col'd·ar, que os .inconvenientes 

·desses arestos devem ser considerados muito infer.ior.es aos que re-
- sultaril da sup'Pressão de habeas-cor·pus, consequencia logica do 
- acto confessado! 

E' · uma questã·o .de competencia, cumpr·e •co.nnecer e respeitaT a 
esphoera de !acção d!;) cada ·um .ç!o~;~ po·deres , 



478 

O Poder ExeQutivo realiza prisões, ou melhor, ordena a deten-
ção de pessoas que julga prejudi'Ciaes á ordem publica, na f6rma. 

. da Co,nstituição, du:ran~e ,o estado de sitio . 
Assim pr-ocede pocr-que .durante o ·estado de sit-io estão, SIUS-

pensas as .garanüas constitucionaes. 
Durante esse perio.d-o o habeas-corpus, ·que é uma das garan-

tias cons•titucionaes, não poderá ser concedid-o. 
<Cumpre ler -e comprehend.er a CollSltituição, que suspende as 

garantias comstituci·on·aes durante o estado de sitio, e não depois, 
.in-d-eninidamente . 

Diz a 'Constituição: " ... e duran-te este estado ficarã,o suspensas 
as garantias constitucionaes, etc. " 

Conse•quentemente, passad.o esse período, depois de d<Sco:r.ridos 
oito dias d-a terminação ·do siti-o, prazo legal para a formação da 
r:ulpa, que o tribunal 6'ntendeu dever ser -concedido, por não estar 
<' Governo, durante o s1tia, adstri-cto a prazos, o tribunal não po-
dia deixar de tomar ·conheci-mento dos recursos de habeas-corpus 
qtle perante eHe fossem intentados. 

-o Governo, du·r.ante -o longo -períod-o do sitio, encheu, .entulho!! 
as pr.isões d<S home'llS, e não cogitou dos processos, nã0 os mandou 
promov-er, quando é inc,ontestavel ·que a a.dministr.ação ·de justiça 
civil •e criminal funcci-onou durante ·o -estado de sitio ! 

Estamos nos barbaTizando, s enhores! 
Ninguellll -ignora que, mesmo agoro, que estamos na pl-enitude 

da effectivida.d-e das garlllntias constituci-ona.es, o Sr . Presidente da 
Rep-ublica -nã0 se importa •com ellas, porque conserva presos ho-
mens sem processo, ! 

Mas, como ·dizia, terminado o estado de sitio, os detidos r eque. 
r em habeas-corpus. 

O Go.verno nãJo sabe explicar por que, em tão longo -per!.odo 
de r eclusão-. niio se formou culpa aos desgraçados! 

O que fazer, senbJo.r-es ? O ·que faz·er -ess·e ·tribunal, que não está 
acima da lei, CQ!Ill·O o Governo, sinão tomar conhecimento das peti-
ções de hab.eas-coq·pus ? 

Allegarrn, -e é isto motivo d<B gramd-e escandalo, o recurso de 
'hiabeas-corpus conced-i-do ·eill favor de um individuo de que fallou 
o honrad-o Dep-utado pelo •Ceará, se me não falha a memoria, Nilo 
Deod.atti, contra o -qual se fOJrmula a grave, a odi•osissima a{:cusa-
ção de haver tenta;d-o fazer saltar -o tun•ne} ~r~.P.\'!e !'Iª :)!Jfiltra(!a (!~ 
Ferro eentr;l.l por meio <_'La çlynamite . 
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Na ver.da-de, senhores, trata-se de um attentado dos mais gra-
v.es e que po-~ m~rcê . d-e Deus ficou em simples .tentativa; mas que, 
se pi-e-consumado, teria custad-o a vi-da .a mu.itas centenas de .pes-
s'Oas, velho-s e moços, mulher-es e cr.ianças, dos quaes o pervers.o não 
tinha ·offensas ! _ [J , 

Mas, pergun_to: por que o Gov.erno não despertou a sua poli-
ç_ia, ord-ena:n-do-lhe as averiguações_ ou .pesqu-izas? 

O SR. LAURo MULLER - Nessa -occasião cuidava-se dO!=~ bom-
bardeios. 

O .SR. VALLADARES -: Qual bombardei·os! Essa hist·oria nós to-
dos conhecemos! A admi-nistração. -da ~ustiç.a nunca cessou !llesta 
Capital, -e -depo.is d·e varrida a nossa bahia, d·epoi.s que ü .Sr . Mare· 
chal, que tinha obtido 6 grande triumpho cont-ra QS r-evoltosQs •que 
fugiram, coutinuo•u o estado de sitio em plena paz; não havia mo-
tivo para sobresaltos; e houve tempo de sobra .para os sum.m,a,r.ios 
de culpa. 

()· Gov-erno :tião cogitou -disto, por-que julgou-se •em paiz con-
quistado; •não p•ensou mais em v-oltar ao r egimen de lega]i.dade. 

O tribunal, que null!ca -tinha funccionado fóra ·da lei, conh>3-
cend0 dos recursos, .applicou-a, o que causou gran-de -e:x:tranheza 
ao Sr. :Mar.echal -e aos que o -ceream, os ·quaes, mal acostuma-dos, 
vi·ram no curialissimQ .prc.ced.imento do tr-ibunal um facto escanda. 
1oso!. A ' policia nU'nca faltou tempo para inqueritos, porque -esse ena 
o ·seu -d·ever, que •eUa nij,o desempenhou .por-que não -q-uiz. 

Os que pegavam em armas, que .combatiam, eram os soldados 
do ExeNiito .... 

O SR. LAURo MuLLER - Perdão; er-am civis e m'ilitar.es. 
O SR. V ALLADARES ·- Deix-e~me V. Ex. concluir e depo.is re-

cla,me. 
0s que -combatia,m eram soldados do Exer-cito., da Guarda Na-

dona!, os 15atalhões de voluntari-os. 
A polida ... nã0 direi que -dormi-a socegada. 
O SR. LAURo MuLLER - Pód·e-se -dizer que -dormia acordada na 

bel·ra •da praia. 
o SR. V .A:LLAD.AREs - Isto posto, senhores, que fez o tribunal, 

composto .de juizes to•gad•OS, diante .da lei, quando elle não tem a 
liberdade que se arr-oga o Governo de viver fóra da lei, e dev·e .apre-
dar os fa,ctos occurrentes, :para, de conformi-dade com o oa.Uegado e. 
prorvado, julgar, .. app!i-cand-o a lei? ~ 

E' -er.r•o crass-o, -ou má fé, •pretend-er que o Supremo Tri-bunal, 
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conhecendo de rooursos de habeas-co1·pus, ·deva apreciar a situação 
çu 'Circumstancias de naturez;a ,politica, pa,ra julgar ou .d-ecidir, to-
mando-.os em eonsid.er.ação. · 

O Tri·buna l, -conhecend·o, -do .r-ecurso de habeas-corpus, em que o 
recorrente, nas suas razões ou allegações, debate a ·questão da l-e-
galidade do Pres-idente, tem apemas d·e v-erificar-.se no caso deu-se 
ou não uma prisãq leg.al, tend<J em vista os requisitos 'dã- lei que 
constit'llem uma prisã-o regular. 

A g.ara;ntia da liber-dade que o habeas-c.orpus encerra d.esa;p.· 
pareceria, se - o ju.iz .ou tribuna,! .tivesse o arbitri·o de 'dar o não 
p_rov·imen~o a0 recur.so, consulta,ndo a consideração de convênietncia 
P()litica ,. 

Os que ·assim o:pi•nam nã~ .comp,rehendem a natureza ·da fun-
cção do Tri-bunal, que não ·p@d•e disp·ensar a l•ei, ·em these, e m.en<Js 
em maJt_ePia de habeas-corpus. 

O .SR. PAULA RAMos - V. •Ex. -dev.e lembrar que o. ;proprio 
tribunal já tinha decidido que nã0 to·m:ava conhecimento de c-rimi· 
l10l:?OS· politicos. 

o-sR·. 'VALLADÁRES- Já ·disse que· estando o tr.ibun.al, a princL 
p.t•o, ·com muitas vagas, succedeu, com effeito, que opiniões que eram 
v en·cedo·ras foram afitnal vencidas. 

Nos···ultimos juLgados, po.r alteração CLo pe8so.al, a opinião a 
:p.ri-ncip-io venci·da tornou-se v•encedora; e .essa opiniãó que pO!f ul--
timo triumphou é a verdadeira, é a que se -conforma com o direito 
e com a lei., oomo d emonstl'ei. 

Cumpre co.Uoc-a.r a v.er-dad-eka questão que consist-e em apre-
ciar .os ar-êslos -ou · d:ecisões ·em fé . 

. Rarà mim .põuco importa que este ·ou aquelle Ministr·ó va-
riasse ou não de op.i·nião. Eu quizera que a verdadeira doutri!JJ.a, 
que venho de êxpor, :flos·se c·onsign_ada n-o parece:r da honrada Com-
missão, para, com a .autoridade ·db corpo legisl!ativo, nãio transitar 
com viso.s de verdade, pelas- lacunas do · parecer;· ·!\. facuJ-d:ade. cri-
m-inosa · que se -arrogou .o Governo de· náJo cumprir are.stos do Poder 
Judici-ario, bem como o .attentado não menos grave, consisten,te em· 
se privar o extrangeiro d0 l!Jab ea,sccorpus e das mais gara~tia~:> oo.n-
~tituclonaes . 

Não m.e.nor atteuJ.tado encél'l'-Íl. à .opinião que o Go•verno em parte 
poz ·em pratica, ·esta é, que presos .p·olit i cos detidos .pelo Governo~ 
durant·e o ·estado de sitio., cessãd.o -éste, nãl> 'POdem ·val-er..s-e -_d<l 
h:abeas--corpus, -nãÔ <lbst·amt~ a ·ConstituiÇão, conforme gem-onstrei, 
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dispor expressa,mente que as garantias constitucionaes ficarão sus· 
pens-as àurant.'3 o estado àe sitio! 

A Camara está ven.do com0 é omisso, deficiente, .o• par.ecer so.· 
bre materias primo.rdiaes que interessam -a Uberdade, -a propriedade-
e atê á vida humana. 

Po•uco importa que um .ou outro in-d.ivioduo ten·ha logra,doo es-
capa:r, isto é, que, comqua,nto realmente criminoso, obtivesse habeas-
corpus. Disso não é cu1pado o •Supremo Tribunal, mas o Gov-erno, 
que cercou-se de auxiliares inéptos, d.esid:iosos ou ignorantes das 
leis, que .não· souberam p:mv.idencia,r, p·elo que v-erdadeiros crimino-
sos puderam ·escapar por habeas-co1·pus, por não se lhes ter formado 
culpa em tempo. 

A Commissão, deixou ·em · silencio ·a ma t eria fi·nanceira, ca1ou 
os abusos gravíssimos do .Sr . Marechal, em materia ·de creditas, 
qu.e se elevam a mais ·de 60. 000 contos, tendo d·espresado todas '1B 

reg.ras legaes de ·direito financeiro. 
Para -o S.r. Marechal a fixação lE)gal das .despezas nã0 ·existe, 

p(}.rque elle .an·oga.se .a faculdade discTidonaria de 3ibrir creditos 
supplementares e extraordinarios_ elle não disti-ngue um do ou.tro, 
sobr.e todos os se•rviços, qualquer que sej.a a s-ua •natureza. Gasta, 
disoridonaria:mente, ·e, esg'Otadas as v-erbas, vai .a·brind0 0r·ed•itos! 
Não ha paiz algum civiliza.do, qualquer . qu eseja o seu regimen. em 
que se proceda ·po:r tal fôrma! 

Deixemos, porém, o assumpto financeiro ]!ara melhor.es dias, 
e tratemos de m-ateria mais grave, po.rque enten-de com a vida e li~ 
berdade human.as, ·e do modo mais .iQ'ritante, mas que, nã0 ·obstamte, 
de•ixou de mer-ecer um topieo mesmo Ugei.r.o., no parecer da hon-
rada Commissão~ refi.ro.me á ·doutrina odo inte1-regno constitucional, 
durante 0 esta:do de s.itio, em vi·rtude da- qual o Sr . Marechal i•n-
vestio~se de ·dict3idur.a barba,ra ! _ 

s.· Ex. atacou ·as .garantias constitucio:n•ae·s :dos .extrangeiros 
que, pela Constituição, sã-o collocados em verdadeiro pé de igual-
dade cóm ·os nacion.aes, em tudo quanto respeita á liberdade, á. se-
gurança indivi\lual e -de proprieda:de. · 

A Co•nstituição é exp.ressa sobre este ponto. Não obstante, con-
:torme o pensar do .S·r. Marec'hal -e d-o~ S3US Minist-ros , o extrangeiro 
-neste · paiz pôde ser ·preso e depo;rtado summarissimamente, sem. 
fôrma nem estrepitas d·e juizo·, não se preoecupando o Governo CO\ill 

cs ·seus interesses e prop.riedade, que poderão ser . sacrifi-cad-os pelo 
atropalo dE-ssa deportação ba·rbara! 
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~ Cons~ituição' dgualou o €Xtrang.eiro ao naci()lnal em · tudo qu8 
r-espeita á ~Iber~d.e, á segurança individual ·e de p.ropr.iedade, pelo 
que, sem Vlolaçao da Constituição, nem mesmo o Poder Legislativ 
pod-erá cercear, diminuir as garantias dos ·extr.a,ngeiros; como, por~ 
tanto, se :vrroga o Sr. Marechal a facilidade ·de privar 0 extran· 
geiro da ga:rantia do habe(l)SI.coTpus e á de d eporta l-ü dliscridona-
riamente? . 

A Constituição, no art. 72, d.ispõe que g·arante por igual ao 
Bra&ileii·o •e ao extr.angeiro em tudo que respeito á sua liberdade 
indivJ.dual. 

O art. 72 d.ispõe textualmente: "A Constituição assegura a 
Brasileiro•s e .extrangei?·o·s ,a .invi-olabilid!lide dos dir·eitos coocer-
ne~ntes á Hberdade, á s•egurança ·ind.ividual e á prol>'riedad·e, .nos ter. 
mos seguintes: 

§ 1.• N.inguem pód·e ser obrigado a fazer ou d.eixar de fazer 
alguma cousa, sinão em vir.tude da lei. 

§ 2.• T!o1ãos são .iguaes perante a lei ... 
§ 13. A' ·eX!cepção do .flagrante delicto, a prisão não ·poderi 

ex·ecutar-se sinão depo.is da P·r.onunci.a do indiciado, salvos os casos 
determinados em lei, etc. 

§ 14. Ninguem pod:erá ser co•nseryado ·em prisão, sem culpa 
Tormada, etc. 

§ 15. Ninguem sená sentenciado, si.não p.'3za autoTiàaãe c:om· 
petente, em vi·rtuãe eLe lei ante1·ior e na tórma por ella regucaàa. " 

Não foi decerto nestas disposições e especial:ment€ na ultima 
que Q Sr. Marechal se baseou para €Xpedior decretüs, em vi:rtude dos 
quaes 11rgir.am essas sinistras comm.issões, que não são tribwnaes 
consignado .em l eis anterior-es emanadas d0 Poder Legislativo, unico 
competente par.a fazer leis. 

A doutrina que estou .expondo pod.erá parecer incoveni.ente aos 
que, c()mquamto se digam democratas, d.enunciam sebastian.istas a 
auanto.s não se enthusiasmam pelo dkeito marroquino que preten-
dem fazer vingar; mas é a doutrina da Constituição, doutrina que 
o GoveTnü não podia alterar porque a ultima attribuição ou facul-
dade .que a Constituição lhP ·confe:re duramte ü estado de sitio, ern 
relação a pessoas, é a de cteter em prisões não àestinaàas aos cri-
minosos C01Teccionaes e de deportar pa1·a sitio ào ·territo1·io na-
cional. 

E' esta a attribuiçã0 -ou faculdade que o Governo tem ·em re-
lação a pessoas. . I . 



E em maJteria de oom:peteucia ·ensina o illustre Visconde de 
S. Vicente, o que a let e:x,p;r.essamen:te não confere, nega. 

Competenci.a quer dizer - pod•er, àutóridade legal .e por .. isso é 
necessal'io ·qJJe conste da l'e1. · Ning.uem pôde ·se arrogar facuLdade 
ou autoridade _que a lei ·não lhe con:flere, mórmente quan-do .essa au-
tor.idade ·au pod•er entend·e-se ç.om a li'ber.dade e até com a: vida hu-. -. ' ,·J . , . . 
mana, cqmo ,essa-..que se arrogo·u -o ·Sr. Mar·echal de 'legislar s·obre 
d~r:e;to e pr:ocesso criminal, . usul'pando, attribuições ao Poder Judi-
ciari~ pftr,a co•nf·!'lr.il-as <ás commissões ·compostas de seus prep.ostos·, 
aos quaes qommetteu o iustiçamento -dos seús adv·ersar.ios, s'em lhes 
facultar a defesa na fôrma da :Constituição e das leis p.rocessuaes! 
Pela Const~tuição, .o Govarno só podia d·ete·r ·durante o ·estado de 
sitio, nos termos expostos, ou d.eportar, d·o mesmo. modo . 

. São fa.culdades que não decidem definihlvamente da sorte de 
ninguem. .. C.o.ll;l que ,direito <i Governo mamdou fuz.ilar por C·onimis-
sões espedaes? Em que disposições ·con:sti:tucionaes se baseou a 
Sr., Iyl:ar,echal, até .depois do seu inter.regno constitucional, ·!ie •bur-
lar as d·edsões· do S·J;\premo . Tribunal, em ·detrimento da U.berdade 
dos extran~eiros..? " "· 

>4-"nossa Constitu.ição é nráis adiwntada que as Constituições de 
.outros· p-oYos que'-têm legislado sobre· este •assumpto, imas ·a dou-· 
trin~ constitucional, que foi posta áJ margem ·pelo Sr. Mar.echal 
Presid-ente, não s(irve mais, talveg: .. po.r isso mesmp; por ,isso foi ·aqui 
oHer.ec·ido um pxojecto, .ql),e não q11ero _.qualiüçar agora, ro qual ex-
pressa .bem. ou ..... Ço~cpeti~a os aÚeil.iã.dos que y:en.b,o d.e l!rofligar, e 
tal .prpj~cto já foi considel'ado boa Jruc:ta destes tempo.s ;pela Com-
missão ·~o.mpetente· : · ' ' · 

Por ·esse projecto se ·dá ao Governo faculd·ade d·e deportar ex-
trang.~iros sem fórmi:;la, ~ n~m ti;amités de . jusÚça, sem rMurso ef-
fi;az .. . .. . ... - .- - ... (".: ~ ~ 1 

. '· ... d-~ · ~ ' • 

Mas, Sr . Presidente, sé éstll é'! 'á, ·attri'iiuição. ~o G-overno, em 
estad-o de sitio s11eté1· ou ã:eportar p.ara ·sitio' do territorio naciona,~. 
~~ -desej~~ia ,odv•ir .lJ. opiniã(( do ho:tira:dó Députado;. meu collega má.is 
moço, porém, ·com ·certeza, mais adiahtad0 dà que eu, o nobre :re-
Iãtõr ~._ <ia 'co~mmissão. . . . · . 1 

c_ o SR. DINO BuEJ o - ' Não apoiádo. 
o SR. V.ALL.ADARES-. ·.•, em re1ação ás questões que estou sus· 

cita~po, que se J?Od~m. con~retizar ,no <:bject~v·o do voto .e~ ~=:~ 
ra.do que-se refere ao acto ma,is grave em Sl', e pelas tr~st 5S: 
e criminosas consequencias que produziu, e· quiçá prcrduzrrá muda, 

Bl 
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contribuindo para a ba1·barisação dos noss-os ·costumes que eram 
doces e j!L vão descambando ·para a f.er:ocidade sanguinari-a! 

0 SH. DlNO BUEN.Q dá um apa.rte . 
O Sa. VALLADARES - Em face da •Constituição, não sei como 

canonisar o acto : es-ta só .deu f3JcuM.ades que não envolvem o di · 
r-eito por si çm por prepostos, por commissões ! O President-e da 
Republica., pela Constituição, não pôde dispôr definitivamente da 
soTte .de ninguem, porque a Constituição só lhe conf-eTiu as fa_ 
culdades - ·de dete1· e de depo1,ta1·, - sempi'e dentro d-o pafz. 

'Selldo· estas as faculdades que lhe confer.iu a Constituição, 
durant-e o estado de sitio, não -podia q •Sr . marechal a.rrogar·se a 
facu]d.ade de legislar, creand·o -direito crimi•nal -e pr·ocessual nóvo, 
em virtude do qual impoz a ·pena de mo:;-te já aboHda pelas nos.sas 
l-eis. sendo que, ·em vktude d-esse di-reito sanguinario ·que decre-
tou, a Nação dev€ ficar sabend-o que foram justiçados, perderam 
a vida bl'azileiros ·e estrangeiros ! 

o tópiCo d·a MEnsagem que s·e refere ao terri'Vel decr-eto que 
tal dispôz ê dos mai-s importantes ! Não oevi·a, com toda a cer· 
t eza, transita-r por aqui sem a ·criti-ca do· illustrado collega, digno 
lente de uma das faculdades de direito, ·fz·endo .sentir ao pod-eroso 
marechal que S. Ex ._ incorreu em ·gravís-sima censu.ra do direito 

incorreu em crime. . . (Apartes.) 
0 SR. FRA NÇA CARVALHO - Não a-poiadO. 

t . a Constituição. o .SR. v A Í'~LAD.\.RES·-. . . fazendo- lhe sen n· ·q~e. . ., _ 

Calcada sobre principias -da · verdad-eira soberarüa .polltl·Ca, dnao 
· · t ' eu a ve-r· pod ia conferir a ninguem a facul.dade d e JUS Içar os s s . · 

sarios. 
• honrada coro~issão. deseuipenhando~se ,(f~ .um dever pa· 
~.,._ m termos exphcrtos e severos, 

triotico, devia, no seu parecer, e Constituição, con-sagran· 
fazer sentir ao Sr · marechal que a nossa p- a Judféiario, 

. . · ·t dos poderes creou um 0 er . . do o I>rinclplo do ·dlr~l ·o, ' ' . . outros ind.ispen.s-a-
d. - de isenção d·e anrmo e 

com todas as con 1çoes .' . . 1 Poder .Executivo nã-o 
veis para administrar JUstiça, pe o que ~ - . . or conse-

. r se a tão impor·tante ·attnburçao ' .. que, P 
ll~~:ci:~r :g~Sr. marechal ( qpartes) , não . tinha_ ~o . ·di-r~) to _,1-e ~u'b~ 
tr
q hi ao julaamento do Poder Judiciano, mrhta.r-es, CIVIS e es 

a r "' . . - eou e que ·mesm-o tran•geiros. llara julgal-os por commrssoes que cr - . 
lhe assistia o dir-eito de fazer- lhes applicar a pen-a de mo·rte, pena 
irr.:;2aravel, já abolida ! . ~''' 



485 

Ora, Sr. Pres.idente, ·creadas -estas commi.ssões, oa Mensagem 
é inteiramente silenciosa relativam·ente aos actos .que praticaram, 
e no emtanto ninguem ignora que muitos brazHei<ros e até es-
trang€fiJr.os, apanhailos com as armas na mão, e alguns que não 
-pegaram -em armaJS, que não tinham ligações com a Tevolta, foram 
sujeitos a julgamento d-estas commissões ;e fuzilados. 

Fo:rmula!Se mesmo e com .todos oo visos de bem fu!lidada, a 
a,ocusação de que essas commissões de prepostos do •Sr. marechal 
não observavam regras ·de ju-stiça nos seus juLgamento, que . p-ro-
feTiam mais que summarissimamente, não ficando d-eUes rastilho 
siquer, quanto mais processo escripto ! 

Si o .governo tinha direito, .como affirmam os seus amigos, 
de crear coDl!Dlissões para jul'gar os revoltosos, segue-<se que os 
seus julgados ou sentenças são actos legítimos ou r·egulares. Mas, 
em tal caso, tenho o direito de extranhar e de perguntar porquo 
as sentença,s e as suas ex·ecuçõe.s continua,m em .completo si.gillo 
official ? 

•Sabe-se que foram julgados em Santa Catharina -e fuziJ.ailos 
muitas pessoas, offidaes brazileiTos cheios de seTviços anteriores 
á patrioa. (Hu a,partes.) 

0 SR. PAULA 'RAJ.WS - Diz·se. 
o SR. v AT.LADABES-. . . o barão de Batóvy e seu filho, sou 

inforínaffo que um outro official capitão de mar e guerra, o Sr · 
L'orena e diversos mais. entre os quaes o <Sr. 1Pa,ula F.rei.tas. 

o SR. PA~ULA RAMOS- Disseram tambem que fui degolado. 
o >SR. DINo BUENO - Disseram tambem •que o •Sr. José Ma-

tl'iano morreu na prisão . . 
O SR.- v :uLADARES - Boatos se dão e são .prejudiciaes ao~ cre~ 

ditos do Brazil. porque est-e gov-erno d.o •Sr. •marech~l , q~e dt: te-
. de -dem-o·cr·acta nao .da sa-l'·dado I!ara ·sempre um •reglmen . ' . . conso 1 r d spresa a opi,niãol Julgan· tisfação de seus actos, não os •eXIP wa, · e ' . ô 

do-se gar.ant:ido só pela força ! 
. 1 i porque ainda hoje, est'I'an· Si -o governo estava .com a · e ' 

gulada a revolta, não publica .tudo quanto fez ? . 
O SR PAULA RAMOS - Não ·se deram actos co.ntranos á l ei. 
. . M V Ex ·não defende o governo com 

< D SR. V ALLAD_,\.RES - as . . as vicümas já .se acham 
essa simples negativa, quando os :n?mes d 
publicados pel& imiJrensa estrangetra. 
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M<as, Sr. Presi<d·ente, comm.issões fo:ram creadas, diz·em os 
amigos do gov·erno, que de acco.rdo com ·a lei . 

Si ass.im é, ex,m-oeram funcçõ~ legaes de que foram inves-
tidos pelos governos-do .Sr . m.arechal; as se<ntooçai? que ll)ro'fleriram 
devem estar aTchivadas . 

.O gov·erno não devia ~imHal'-S~ simp-lesm'ente a M·ens·wgem 
des·aicompanhada •OU .a 'a·e.Iação :de ·factos e d·e do·cumentos; a Cons-
ti:tuição ord·ooa que ·eUe 1•el•at.arâ, mo·ti;va.ndo-~.e .as medida;s d·e ex-
cepção que houv·eram si dó toinaldas. 

'Ora, quem me d·irá que esses fuzi·laÍnootos d·ecretados pC>r com-
missões adTede nomeadas não sejam medi-das de excepção, pelo 
que ·dos .termos da Colllstituição, deveriam ser re1a~Ç!os na Moensa~ 
.gem; e na 'p.rimeü'a serviu, a '<los aoonteciinentos, ·creio ·.que· d.e 10 
<!.e 'a:brH, o S.r . ma~recha:l ·relatqu factos, referiu Clasos de :pJ:i:sões, 
remetteu á .Oam:fara ·docupient,o·s. . , ,. .,. ,., ,. 

iDssés ·a:1•e~tos s:Ln,istcros devam estar . ·r·egistm:dos, sen·~óres, irão 
só 'prura •que se cumpra a Colllstituiç~o, si :no .caso .couber, ~a:liendo

se ef!ectiva a r.es.ponsabiliP.ad.e das a•uto:ri1da;des que houv·erem ·com-
metti<do abusos, como ·porque a morte é um facto juridico, -dp qual 
a·esultam direitos im/pC>rtantissimos, segundo nof!las 'leis e ·!le todos 
os IP"OVOS. 

•E' ·por isso que lha o regist1·o dos obitos, baseado em atteli.~ad<Js 
d·e medicos ou de lautorida;des po:Ücia·es, etc.' ·para revestir esse 
facto de perfeita authe<ntidda;de. A morte sÓ en;vo·l;.e-se em seg~edo 

( '., ·•. • • . 1 l!' . ··... ' -· ,I '"- -~ • quando consrt1tue :um •Cnme . 
"!' Si o govemio maD!dou1 f"úzHar;· j.rilg~ndo-se com dh;eito párá isso, 
é .neoessa;ri-o que fiquem ·r egularmeinte ;J.0agistr"adoS' ós n,omes d-os 
desgraçados· que fora:m <fuzilald·os! 

·Como cO!IlSequencia da morte surgem ·relações de dü·eitos em fa~ 
vor dos suocessores na J6rma .da lei; a mo-rte póde--.d.ar .}oogar a li·-
quidações judiciaria:s! 

Nã'O é regula:r, senhores, que o .governo ag{grav.e a sorte das 
.fami:Jia.s que péf.<:le'r'am os· seus 0hef·e'S, .co'llocan.do-os na situaÇão ju-
:ridi~a duvi·dosa, não podendo :requefer' ·ifnventa;Tid ' dos boos drei-
xado! 'j ~ .J:' 

Incerta a morte ·de seus chef.es, outros i!láO .P:C>derão .utilisar-se 
de -montepios, ap·ezar de necessita.dos,,;pela i.mpossibi.Jidade ,em que 
se acham, .pelo segl"edo que o gav·erno mantém .em relaçã-q a fuzi-
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lamentos, que os seus ~:mlgos di~em legítimos, .porque não ·:podem 
exhi•bir cer,tidões •de obitos •que 111ão f.ora.m d3idaJs .a registro. 

'Ü SR. DINO BUENO dá IU\lll aparte. 
O •SR. V ALLADAnES - O assump·to é dos mais graves! Bem sei 

que o .governo 111ão põde d'ar certidão de obito, mas sei .tambem que 
não põde mamter em segredo os Olbitos que d·ecretou por suas com-
missões; que ;por seus prepostos dev·eria ter communicado ao o.ffi-
dal do r egisrtro •CO'Illlpetente as execuções realisadas ou ao m.enos 
as consignadas 111esta Mensag.em, para 'todos os effeitos de direito. 

E' absol<utamel!lrte ·n ecessario .que seja:m conhecidas regular-
mente as victimas destas comm·issões . 

T.aes ex•ecuções não poilem ser canonisadas, ·como affi.rmou o 
nobre deputa.do !pelo ·RiQ de J aneiro, ·pelo imperio das circumsta.n: 
cias . 

·Elrla;s cons•tituem, senhores, actos ·criminosos .e de ,g.rande per-
versidade, pelos ·quaes o .Sr . marechal dev·eria ter ma:ndado .res-
ponsabiolrsar os )>eus prepostos, repellindo assim essa participação 
neJ.les . 

E' daro que, uma vez d·etidos os indiciados ou os prisioneiros, 
poderiam ser entregues a juiz.es ou a tribunaes ordiilla:rios, que offe-
r.ecessem garantia de calma, de tranquiHidade e clareza de enten-
dime!1to·, .O que •COm certeza não se encontrava nessas commissões 
p.a.rtidarias, dominaJdas ,pelas paixões da Iucta, em que estavam 
envoJ.vid·as. 

O 6u. PAULA RAMos - V. Ex. pensa ,que os membros dos tri-
bunaes ordi'nari-os não se •acham empenhados na J.uda? 

No meu Estado pelo menos juizes tomaram p.arte ndla . 
O .Sn.. V ALLADARES - A .palavra do no,br.e deputado merece-me 

m'l.Ütd, m'aS, sendo como foi, p.arte na lucta .que se travou em .Santa 
Catharina, .não b.ast.a attrar t al a:ccusação sobre a magi•stratura de 
sua terra, para 'llefender o ·governo. 

A tudo accresce ·que a lucta era parcial, em Samta Catharlna, 
no· Rio Gr.a.nde .e Paraná. 

Que necessidade havia de tal açodamento nos julgamentos, 
quando, reslabeleci'da a ordem na:quelles pontos, a justiça poucos 
il.ias ·depods, poderia funccionar .r egula.rmente? 

Nós .temos tido, Sr. Presi-dente, rn.este ·paiz moviment os revo-
l.ucionarios importantissimos, tivemos em Minas, em Pernambuco e 
1110 Rio -Grande ·do Sul, 11105 :tempos que se ·chamam hoje ominosos. 
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Depois d-e cessada a lucta, os r -evo1ucionarios militares foram 
julgados pel·os seus tri·bu:n.aes ·competentes e os ·civis pelo jury 

. t . . " . ' e nem .'por loS o o !'mpe1'IO ueixou d-e co-nsolidar a ordem legal que con-
seguauo·s ter ·completa. 

Nada ex•p,lica esse fol'midavel d ecr·e'to . 

u~r 81~. DEPUTADo - •E' P·l'eciso não es·queoer ·que esse decreto 
é da monarchia. 

O .SR. V ALLADARES - Está V. ·Ex. muirto ·enganado, mostra.n. 
do até que não leu -o decreto legislativ·o de 1851! Cumpre dar o s'eu 
a seu dono! 

O decreto d-e 18151 cogi.tO'U ·do caso de .guer;ra externa, deS'd-e a 
_primeira palavra até a ulbima: é ess•e o o·bjecto da lei. 
se p_ermittiu, siquer, alguns minutos que implorou para 
I'ezar! S eguiu--se -a execução trem-enda, que consistiu ·em 
ser em os .míseros atirados ao aby.smo! S·endo a;gar.rado o 
barão ·do S erro Azu,l para s-er .precipitado ao abysmo que 
consiste ·em uma gruta profundíssima, o infeliz, i.mpelliã•J 
pelo sentimento .imperioso da ·conservação·, ag.wrrou-se a •uma 
v>erga d•o carro -e feho com todas as energias que o instincto da 
conservação sôe co.mmunicar a;os infeliz·es -em transes taes. Para 
-remover •o obstllicu1o um dos executores am'PUtou os •braços do barão 
a ·golpes d·e Slllbre, desfechando-lhe em seguida t-ir-os ·de r evólve:-, 
um dos ·quaes resva;lou entre o -couro ·cabelludo e a parte externa 
do -osso craneano; O'l.ltr-o qu·ebrou-lhe a clavícula -esquerda, e outr0 
vas·ou-õlhe um olho e. -penetrando, de certo, foi <> que caus<>u-lhe a 
morte!! 

O Sr. marechal, que não pôde ignorar Q que rtodo o mundo hoje 
sabe, approvou ·estes attentados? .Ordeno'\! actos de tal natureza? 
No caJSo n egati-vo, como !l)ara ho.nra sua, eu quero crêr, mandou 
syndicar a r espeito? Quaes QS responsaveis? Já ·foram puni-d-os 
Sel-v-hão? :São ·ques·itos .que devem ser .respondid·os com clareza, no 
interesse do Sr . marechal, para -que nãio seja ·condemnado, pelo 
menos, á ex·ecração da historia·! O Sr . maredh·al .tem se achado 
mal rodead·o, ·e por i·sso .tem commettido g-ravíssimas faltas e todvs 
os dias se eompromette m-ais! 

Os doze o'lltros infelizes ·companh•ei-ros d.o barão. do Ser.ro Azul, 
cujo ·cadav-er -foi I.ançado ao abysmo, ti'veram a terrível sorte de 
serem preci>pitados, desll!pparecendo naJS pro.fun·dezas do terrível 
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sorv·edouro! Um delles, !POrém, sendo precipitado, agarrou-se, ·ou fi-
cou preso -a uma ar.vore! 

IE' possív-el que ao mísero, por um instante, illuminasse a 
mente nm raio de .esperança de salvaçã(}, que para .Jogo dissipou-se . 
Os executores da barbara sentença fiZ"eram ·sobr·e eHe uma des-
carg•a de .fuzi.laria que destruiu a arvore e impelliu para o abysmo 
o i-nfeliz, crivad.o de <bal-as! . 

Ora, senhores, est-es factos deprimentes da nossa civ-ilisação, 
mostraram ·que nem julgamentos regulares •eram profer.idos! 

'Davam-se · -execuções f-erozes, su=arissimas, verda:deiros as-
sasslnaJtos! 

Per.gurnto, -estes factos não constituem g-ravíssimos attentados? 
.Não são elles fructos pernidosissimos da sanguinaria dictadura 

que o gov·erno arrogou~se? Sem duvida ·que sim! 
Ta-es attentados são logi-cos, são 1'ructos naburaes da terrível dL 

ctadura que o Sr. marechal assumiu, legislando sobr·e <d-ireito e 
processo criminal, C(}mo ilão o pod·eria fazer o P.oder Legislativo, 
sem violação da Coi!JStituição! Como ·co.nsequencia d·e tamanha an.o-
malia, os •prepostos do Sr. mareehal ·consid·erar.a:m-se em um paiz 
preso d·e C(}nquista barbara! 

•A nobr-e commissão tem -o dev·er de patriotismo e d·e conseiencia 
-'(]..e enunciar-se sobre o .a:cto dictatorial que taes ·crimes produziu, 
po.r .honra sua, e para que o .mu.ndo civilisado não CI'eia este pol:>re 
13.nazil, não só-ment-e em uma quadra de profunda depressão moral, 
mas em verdad-eiro retrocesso para a bar,baria! 

iN o int-eresse mesmo dos c!'editos do ·Sr. presidente da Republica, 
é uecessario um protes·to da commissão, c.omposta na sua maioria 
de ami-gos de S. Ex. 

E' neoessari-o oque se d-iga que taes attentados nunca fo.ram ca-
nonisados ,pelo Sr. ma!'echal; que :S. Ex. os mandou punir; que 
não QS considera como filiad-os a seus d·ecr etos que não podiam ser 
executados assim. 

Eu que vejo nesses attentados -o producto da logica dos regi-
meus sem .J.ei, desejo ser con.vencido d·e que estou em erro; e o 
m-eto mais efficaz de se me con.ven.cer elo meu er.r.o, e até de que 
sou menos justo para ·com -o Sr. marechal é mostrarem-me os ami-
gos •de ,s. Ex . que taes att-enta.dos mereceram a sua reprovação, 
ao menos! 

S, ·Ex. t-omou qua;lquer medida repressiva? 
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·Mand-ou ao men-os syndicar sobl'e taes factos -q11e j.á se acham 
·no domínio da imprensa ·eur.o·péa? 

O iSR. D~:r-."'0 BuENO - Os d-ecretos não autorizam seme-
lthantes .atrocidades, que o -no.br.e. deputado acaba de referir. 

O .Sn. V.A:LLADARES - Direi ao •D:O-bre depú•tado :que, sell!do ver-
dadeir.os e.Stes !factos, todos nós ·devemos v-erberar -o'S seus autores, 
conv·e11gindo hal'moniosamente .todos •os noss·os ·esforços no sentido 
da sua r eal ·expressão -legal, -isto :é, p·ara a punição dos a11t01·es de 
.taes a.trocidad-es •que, ·deixa.das impunes, hão de arrastar ·o Brazil 
,para uma situação deplo.rabilissima, a ·das reacções Jlormidaveis da 
vindkta ·p.rivada, •que é a cons-equencia lo•gica da ·cessaçã;o do regi-
meu legal! 

Esse decreto exhorbita.nte da Coll'stituição ·em que o .gover.no as-
sumhl uma verd·adeira •dictaidura, in·cutiu nos .agentes do .governo 
noções falsas, e desde então julgaram-se desobrigados de quaesquer 
tins legaes em r elação aos seus adversarios, e at€ em relação ã.quel-
-les que simplesmente suspeitavam taes, I()U que tinham interesse 
em denunciar adversarios do .gov·ern•o ou da ·Repu·bl'ica! 

Como consequencia deram-se attentados gravíssimos contra a 
vdda humana, contra a liberdade, contra a dig.nidade pessoal, contra 
a -lei, castigos ·co-rporaes aviltantes, -em estwbelecimen-tos publicas! 

Tivemos, Srs . deputados, os mo.rticinios d·o Paraná, em que fo-
Não se tem o d·ir.eito de diz,er ·que. se !foi ,pa·ocurar nos ·annaes 

do imp·erio ·o que .e,ff.ectivamente n ão se f-oi 'l)rocm·ar ·lá, po;rque lá 
não exi·stia .a pesada dava que se pre·ten.dia, .af.im •de esmagar, para 
s.empre, todos os ·elementos de J'esisrtencia, o que \Se julga hoj·e in-
dispensav-el para fundar uma tboa d·emo-cracia . 

To·dos :q11e conhecem wlguma >eousa da no•ssa histo·ria, senho-
J·es, sabem que a ·lei de 1851 visava a guerra com uma das R epu-
blicas v·isinhas, dando-se então o receio de auxilio in-terno. 

Ora, não \Se pôde estabelecer parallelo entre -aquelles que com-
mettem a infa:mia de ·colaborar ·com os invaso.res, .com os inimigos 
de sua .patria, e os que p·egam em .armas n'·um movimento r -evolu-
cionaria, contra um •governo que a, revolução considera máo ou ty-
rannico, ,para punil-os como a lei de 1851 :punia os >in imigos da 
Patria, ol ei q~e foi chamada - cá?"ta cabeça.. 

Os ·que se ·env-olvem em uma J'evolução pod·em ·laborar em erro , 
mas são impulsionados po-r motivo nào ign.ominioso, e muitas ve-
zes são levados :por motivo no,bilissi;aw. Os nossos comp~triota'S 
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que se envolveram 'ILa ;revolta de ~r ode setembro podem ser qualifi-
cad-os d-e desv13,irados; a;ccusados de gravíssimo ·eno poliUco; mas, 
a 111ão ser.em •uns -que pretendem para s i o pr-evHegio da íhonra e 
do ·patri·oüsmo, nin·guem Item o direito -de· ·eonfundil-os com os mi-· 
seraveLs inimtgos da Patria, tramando contra ella, em caso de 
guerra eXJterna, que é de que ·c·ogitou a lei de 1851! 

Aqui tem -o nobre deputado :que me adver,tiu que o d-ecreto de 
18·51 é pro d-ueto da mo'Ilarchia - ·qual •o seu verpade'iro conteud-o. 
Elie nada :tem ·de commum \Com o decr-eto fu'-atrioi•da do :Sr. mare-
chal. 

Não t-enho l'esponsabilidade ,pela po1itioa do regimen passado, 
não era ainda nascido para a po!itica, .achando-me então em tenro 
peri-odo ·da infancia; mas julgo .n-ecessario restabelecer a v-erdade. 
para ·que cada um tenha r esponsaJbilidad-e que .Johe cabe p el'ante os 
co.ntemporaneos e pera.nte a historia. 

E' ·necessario que se diga alto e bom som que o S-r. marechal 
não foi buscar nos arsenaes ·do imperio armas .para f·erir os seus 
adver-sarios, mas· faJbri·cou armas trat-riddas de sua lavra. 

Em minhas -emin·i•sc-encias historkas me r ecordo de commis-
sões, em 1828, e, portanto, em .tempos muito atrazaJdos, ainda no 
r einado de Pedro I , prindpe educado sob um -regimen absoluto. 

Tenh-o lembranças de ·nomeações de commissões, nessa quadra 
remotíssima, -em_ .P~rnambuco, para julgamento d-e rebeldes; mas 
t-en:ho lembrança de que o ministro que creou taes commissões ·foi 
responsabilisado, -e esse grav~ssimo erro foi um dos factor-es de 7 
de abril, dous ou tres a;nnos depois, seguindo-se a abdkação de 
P edro I. 

Aqui tem a Camar.a: a nos.sa historia registl;a um .facto cri-
minoso, de nomeação de commissões para o julgamento -de rebeldes. 
em 18·28, d:mào-se, -em ·copsequencia., ~ responsaJbi.J.i.clacle do minis-
tro Gouvêa, si não me rfalha ~ me.!ll·Oria. A ;nossa historia, -portanto, 
consi-g;na esse fact o que foi .r-eputa-do ·criminoso, e o citado d-ecreto 
de 1851 cogita de caso diverso. 

Ao Sr . marechal, portanto, cabe a responsabilidade de atten-
tado que já foi reputado tal em 1S•28; sob o ·]:>rimei.ro il;llperio; e 1J.Ue 
merece applausos ·hoje sob um regim-en democr.atico! 

O odecreto d-o Sr. mareqhal, prete~tando r-estaurar o decr-eto 
de 1&51, mas na .rellllidade creando direito barbaro que nu·nca 1'1-
·gurou em i!lossos Codi.goo, ·nem em nossas Co1lecções de Leis, con-
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ven{}eU aos amigos e prenostos de S Ex que es•~ . " · · ' · :ca.vam em um paiz 
preso de ·conqmsta .barbara; de qüe era chegado um ve d ... · rJ.' . . r au·eiro 
-w s trre para os Estados que ,fossem considerados -revo.Jtosos p·elo 
governo ou por seus prepos.tos!! 

Aos nefand·os att~ntados de· Sa.nta Catharina, fructos d·esSe d-i-
reito -marroquino <:reado pelo Br. marechal, poderíamos juntar 
e referir muitos outros já pubU.cados, . pa;ra vergonha d·e nossa ci-
vili5ação, pela imprensa eu.rop·éa, :porque a nossa só tem tido direito 
de publicar 10'11-vamin·has! 

No Paraná .factos ou attentados iod-en<ticos se praticar-am. 
Todo o mnndo {}onlhece o morticin-eo mais repugnamte, do ·qual 

fo-ram victimas o barão do Serro .Azul ·e outros! Conjun-ctamente, 
fora:m :barbara e traiçoeiram,ente vi«ltimados -mais doze 'brasi•leiros, 
àlguns, sou .informado, pertencentes as melhor.es famílias -d-o Para-
ná, ·e bons -cidadãos . ü negro attentado deu-se na estrada de Cu-ri-
tiba a. ,Pa;ra.na:guá. 

Deus me livre de impôr á ·Camara o sacrifí-cio de ouvir, com 
todas as suas mhi.ucias1 ·como me foi contado por pessoa fededigna, 
a historia desse lugubre aco!Il-tecimento •que deixa bem claro de 
-quanto é oopaz ·a pel"Versidade humana! Os .p.risioneiros foram iUu-
didos, . dizen-do-Jhes seus algozes que era;m remetUdos para esta ca-
pita;l. Foram me:ttid·os -em um ·carro da estrada de ferro ass-im enga. 
nados, e <:onduzidos até o kilometro n. 64 ou 69 , junto a um enor-
me, profundisshno, horviv-él despE•nlradeir.o! Ahi tiveram -os desgr_J._ 
çados certeza •do s·~u tragipo •e proximo fim. Soubera;m que ialll 
ser preciopitados ao abys·JJ;l·O quasi inson.dav·el ·que se abria aos 
seus p!és e junto ao qual parou o comboio! Ouv.i •que ao barão não 
raro victimas cidadãos ;respeitavsis e pa;cifkos como .o •barão d·o 
:Serr·o Azul e outros, até os castigos aviltantes, prisões ordenadas 
por ·p.repostos do gover.llo e ,prisão 'Por elle creada, .tambem de ca-
racter aviltante; e o .Sr. marechal não tgnora esses a:ttentados! 

Não -quero tomar muito tempo á Camara, , toman-do em conside-
ração o assassinato de um dos compan·heioros do barão do :Se.r.ro 
AZ'Ul, todos, diz.se, vinculados a elles em um •mesmo crime que não 
apurou na fôrma das nossas leis! · 

Qual ·foi o crime desse honrado brazileiro, notoriamente conhe-
cido como homem ordei.ro? 

O seu :illustre -irmão, o cons·elheko Corrêa, merecia a-qui a ple-
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na COII;lfi~nça do go;ve:no; ·occupava um aJto cargo da Re._pu.blica: 
era :pres1dente do 'Tnbuna;l d'e Contas! 

O ·bairão .de tS·~II'Iro Azwl era um õap·ita.'lista no Paraná era um 
banquei-ro, um :negociam.te; não se ·eúvolvia na poHtica. · ' 

_Invadido o Estado do ·Paraná, }ornada a sua capital, o infeli;>; 
ba,rao ·achou-s·e dea:nte de um venced&r violento, accus-a,do pelo go-
verno e rpor -outros 'por actos de verdadeirá selv-ageria, o .caudiN:;o 
Gumercindo tSaraiva! 

1 Tomada a capital, sou i-nformado, ficou ella sob a ,p.ressão de 
um sa,que, ··porque o venceqor queria dinheiro para, satisfazer as 
horda,s -que commam.dava. . 

Reconquistada a capita,l -pelo goyerJ;w, imputóu-.se ao barãJo o 
crime de ter facultado dtnhei,ro a Gumercindo, figurando co~o co-
participantes desse crime os seus companlheil'os. 

Mas, Sr. ·presidimte, é precis-o ser razoavel, é necessarlo ser 
justo, e é 'por isso ,que sustento o julgamento p01· tribunài ·com·posto 
de-juizes que mereçam ser ·oonsiderados. taes.; e não ,por commissões 
de energ·umenos, co-mmissõeS ·composta'li'de' homens' .que estavam en-
volv·idos -na lucta! · 

Qual era a situação _·desse homem, ·deante de uma invasão for-
midaveL, -cujo chefe exigia-lhe dinheir.o? 

·E,ra ·a do in.feÜz viajor assaltado em ·região deserta;· propõe-lhe 
o ,sa,J.teador o ter.rivel dilemma: - a bolsa ou a v.id!a:! 

A recusa .seria inteiramente improfi.qua, porque o Banco diri-
gido pelo infeliz <barão herfa .a sua <burra ar,rombada e, p.ortanto, 

l . 

maior prej,uizo do q.ue o de <200: 000$, <que 6e diz foi a .quota com que 
concorreu o Banco . para quantia nãJo pequffila, falia-se em' 300: 000$ 
a 500:000$, <que ·era exigid·a pelo vencedot, sob peria de, no caso de 
recusa, de saquear a cidade. 

UM !SR. [DEPUTADO dá <um aparte. 
o S&. V ALLAOARES - O honrad.o l:)a,rão submetüm~!J~se·, e, se-

gundo a - a:ccus.açãJo ·que se ·!lhe -fazia, 0-I'gan.is:ando . uma comp:l'issão 
comp.osta dos s·eus companheiros para arrecadar a contribuição 
imposta p-elo v·enced.or; e prestou o .relevantissimo serviço de J.j-
vrar a cidade do sa,que, de salvar .a familia paranaens~ ~a deshonra, 
da vio.lação; ·do pudor das mães e ·i1as suas .P·ur.issimas ·filhas, o que 
constitue sempre :o complemento .logico dqs sru('[ues! . 

Si -o infeliz br.azileiro ·não merecia um premio por tão assi.gJ;J.<L-, . . . . . 
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lado ser.viço, com certeza ·nenlhu,m espi.r1i.to jus-to lhe imp.ori-a a so.rte 
que ·teve e aos s'eus ·compan•hei.r.os! (Ha um aparte.) 

Desculpe-me o illustre ·deputado que me hon·ra com o seu 
aparte :não ·con·co.rdar com S . Ex. 

!Não era ·fa-cil a ~esiste.n.cia e a, fuga, ·abandonando o lar, não 
ha Iei a:1guina que a imponha; accrescendo a rapidez da inda;gação 
dJ.fficulda:des ou m·esm<o •ausencia de commun'kações no interior, a 
espe.ra:nça .que kidos od:ev'la:mos lalimeiJ<ta:r de .qu.e o gov·erno que 
!Qlandava . .tantos r·eoursos ·ao :t;tto IGDande, •o impedi·s·se, ·etc . 

Nós tivemos valen-tes .generaes em fuga! Ora, ,quando os gene-
raes !fugiam, podia-se faz.er um grande ·crime a homem al·heio ás 
luctas da guerra como o barã'O, pelo facto de transig.ir com o v-en-
cedor a~ara ev'itar mal maior? 

Res·ponda-me, contestando-me, ·qualquer !homem de justiça! 
.Esse ill'llstr·e brazilei.ro ·era um homem de negocios, um capi-

talista, um simpi~s negociante, ao qua:l não se p:odi·a contestar o 
d.ireito de d·~fesa J"egular, de apurar o seu ·<:<rime real ou s upposto , 
na ifórma {la le'i, pe~ante um .tribu•nal verdadei.ro; não podia ser 
ar.;sim bau1baramente sacrificado no planalto ·do faraná, com sur-
preza, a ·65 kUometros da capital, ·em Jogar ·ermo, adrede p,rocurado! 

!Sr. presidente, o que a~oderei dizer mais á Camara dos Srs. 
Deputados, abusando de sua pª'ciencia (não apoiad;os) em relação 
á Mensagem? 

Ahi está a sua 'Parte .financeira, em •que, de .env.olta com ore-
ditos r ela:tivamente o assumpto de guerra, encontrarp.-se outros, 
cuja natureza repelle inteiraJID.ente a fa:culdade ·que ~e arrogou o 
P.od·er Executivo de dis·cutil-o, e&quecendo-s.e a·bsolutftmente da ·dls-
-ttn·cção, que se acha n.a lei e nos pr.i.ncip'i:os .em ,relaçã:o, e os creditos 
supplementares extraardinarios . 

O Sr. ·m.a:r.echal nos seus creditos, {!1Je deveriam ser todos ex-
traordinarios, deveria limitar-se .a assumptos ·de -guerra, porque só 

. as despezas relativas . a tal assumpto não poderiam ser prev·istas pela 
lei .orçamentaria; mas o .Sr. maredhal, como se vê d e sua Mensa-
êem, nã9' se i•m<porta com a lei orçamentaria; ll!br e cr·editos a sua 
v.ontad·e! 

Isso p.ão é materia que comp·or.te ·contestação seria, a violação 
da Constituiçã.o, em que o <Sr. ma:rechal .incor.re quasi que di•aria-
mente, em crnateria de despezas ·publicas, cuja fixação .legal desap-
pareceu diante de sua ·prepotencia! Ainda agor•a, com o Parlamento 



funoc.ionandoA elle ·está 'd'i-Sipoonà'l'> ''ªo~s ddnhei<ros ipul:Yi.h:os, abri.ndo 
credLl;os -que or.a chama -extraordinar1os; <o'r.a -suJ;ipleme'nta-res·· ora 

- h ' I_J.ao 1 es -dá .qua:li f<'hcativ-o 'allg-um: reso:tve ' abi-íT Um creàito - consi~ 
aeram,ao. . . por causa que ·lhe occor.re! · 

Ora, ,q-uando -a Garoara, -em I .g-er~l se -mostra· prd-p~nsa a tudo 
canonisar, para ·que discuti-r (Jousas .destas? 

Não sei 1qual a rÉlgra que "para 'o ·Sr. marechal ·pteside iá ·abar-
tu~a- de credttos, ·p-orque ·;S. Ex" decreta -uns por 's1 '-'e 'pede -dutros"ao 
Qongresso! ' 

_ :Continuamos ·-em plena dictadtf.r8: f4n.an:c'eirâ! Em paiz nerrhú'm 
civi'lisado se julg,ar'ta 11os.stvél, em um régi:men' • comltituCi'ó.nal~ ;>-b 
governo :proceder ·come •procede ó Sn -matechal, ' não ' se ' ·tmp1à'r. 

: tando COIJ.ll a lei que fixa a-s d:esrpezas publ-icas! · · -' 
" - •Nem mesmo -em uín régimen. •antoc:í'atico •ou -absdlüto, ' êm paiz 

civmsado; que< tenha uma ·orgá-niza:Çãro r:rabimHil, lsê -- pod'eha t'oleràr 
·tal -.abus-o! ·- · 

· _. -~ ,Russia tep1 s~us orçamenJos de de,s..P;~Zê-.S 'g_ue":Fle_ e;x:_ecl!;~~p:p., e 
- ssm i·Sijl_R, 'll;1\-9 te~ia - creditq, .,pq_~_;que quif:qJ- tem-- di:hih~ho. nãq_3a ,conf-i,i;l 

ao;s· pr-odigos, que ga,st~m.;sem - re'gras.;- e o govet.n:o,-.c;lo Sr .. mare-
chal_ éj:espen_de, to~ur ~au jO~' - ~~m, t119r-~lj!S fj~as! .• : ,H· · • ~' :. ,' 
.. ,, M~s, SJ.'. p.r-esideJite, -porque d:isoutir a; .parte. ·da Mel)!sa,ge_m, 
que se refere ao producto -do. -suor deste pov_o,. ao -dirrh\7ir:o , quan~ 

d:o -as suas 4iberda~~, a sua-- d-t&ni4,ad-e, pess_oal, e ,atii a ~~·~ , vida, 
-estão ··sendo .J)os,tas, _a .prov~ _e: sacrifica-g.as,_ como ,a;ca;b,o, <\e -e:x.p~r á 
Cama1 a.? ,.. :"f L· ._ •• ·1 l.' 1 •. -"'· - •1 , ·-- -" _ "'' .. ~.~~·· . ,~ """.-- . "•;.. --"' I.Í J-~'-1-- '(!~"'-"(.-: ~ ~j-1 ' 'L) 

, -. ·-Seria. descer -a .· um assm:p:pt_o de" muito, ;_1~1en~r JfUPOt!a~C~!f/ 
-...• ,,.- Que ·nos importa o: nosso 'iii~heiro, o.,.pfoductq -,qojWP,?,sfo: ~~~e 

pa'gamos,e qumido-a, nossa li-berda,d~, a,_,ngr>sa ./'ida, , -e_ 3; nossa êí\gm~ 
dade pessoal, não têm mais as gar;an-~_ias,~ co_n~~:g,~~~s ,;na . êoristi-
tu!çi.:J e nas leis? · 
· . Nu~ ;b~tante ·eu ' rec'eberei ·:cÓ'mo n:ier'cêüai{J1J.lavr a 'htoi'izada do 
~o~{-~ rel~tor d~ 'cõiD.m'i~-s~o ·sôbN á .fa<iül'da'die 'ciiie ise afrôg-a o-:Si!. 
~~r~~hal ~m ~t~rfa dê 'ibertUr·a· üe 'ct'edit6sf 'nãô 'ti-ii·êi"depóis ·<lia 
cessação -do ·estado de sitio, mas mesmo durante o ·sitio, ém ·que 
s .. ' Ex ~ . julgan do-se inteirani'énte ·des:ob'í:'igado' de cumprir -a lei do 
o~ç~me:c·t~. S. :El:Í'. ~ó ·unhá, ar'b-itrio··-em-Yl'elfa'çã·o ·a ' desp'ézas- p_ara 
-d~beHar a 1-evc'iú.a. I ' 1 • _,. ,_i·<i 
· ·E·' ~ ~~c&d~:â.riõ que ·<{ Sr. Têláifor, com'à ' suà· autoridade d·e amigo 
do •g~verno e de lente, 1iaça bem clar.o que estado de EÍtiO ;não ql[er 



qize.r a creação de um :regimen irracional, 'POrque tal regimen nada 
r-em-edeia; accrescendo que as ·praticas de S. ·Ex., ·em materia d·e 
abertura de cr.editos, supp.rime completamen>te a •fixaçã'O das des-
pezas. 

A -reunião do cor.po legislativo, p.ara a decretação das leis an-
nua:es, torri.a-se uma inutilidade despendiosa, •superfluamente des-
pendiosa, e !hoje só pod-eria ter outra ·ex.plicação em nada honr{)'Sa 
para seus membros, que -é dar lllpparencia.s de .regulares a actús 
eonsummados com violação da Constittuição, fazendo-ose os repre-
sentantes da Nação cumplices s·em que possam dignamente expli-
car essa {l'\l!I!Plicidade! A :presença do .parlamento só constitue hoje 
uma realidade onerosa _para a Naçãú, pOtrque o governç o despreza 
para tudo o mais! 

A reg.ra d·e direito financeh·o, .e que resulta do direito consti--
tucional, que •estabelece. ,poderes distinotos, sobre abertura de ore-
ditos é a segui.nte: 

• Ha creditos extraordina.ri'Os, e credifos su'IJplementares;' os sup-
plementar-es· se' ·dão em relaÇão aos ser.viços que, por sua natureza, 
torna-se muito di:t!ficil, senão impossíveis, ·fixar o q'l.WIJ'I,tum a des· 
pend-er-se com elJ.es; dão-se os ·creditos ' extra'Ordinarios· quando 'Se 
trata de despezas reclamadas por factos não previstos e que não 
.podiam sel-o, como: peste, fome, .guer,ra, inundação, ·etc. 

· Tem-se engendrado div-ersos alvitres a. res.peitú par-a o estad.o 
possível, ·conoi'lill;r-se a fixação daJS despezas com a ·existenci.a dos 
oreditos sutpplemental'es e ·eX'tmaor.dinan:,ios. 

Ha o systema in.gÍ:ez, que me pareoe 'O verdll;deiro, de bem exa-
minar os ser.viços, -e fixar as despezas -por determinação legal,• car-
regando o ·governo nos ·casos· extraordinarios, com. a reS"Ponsabili-
dade do que despender d-e mais. 

Ha o systema italiano, que crêa na lei do orçamento um cha-
mado gran-de fundo d-e .reserva .que, comquahto poss;t dar lc.gar a 
abusos comtudo fica-se slllbendo até onde chegarão as âes.pezas 
public~. . · · · 

Ha o systema que 0 n<:(sso gov-erno acceitou de um max1.mo 
consignado :no orçame:qto para os oreditos supplementares, si.não 
me engano, atnda é, .pela lei de 4. 000:000$, -desLgnimdo-se as ru-
'brieas da lei do orçamentú .nas quaes o .governo poderá a:brir cre-
ditas. 
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Ha ainda outras combinações, todas tendei1tes ao desidi3'rartum 
de fa~er uma verdade a fixação das despezas . 

IM~s o S.t .' marechal P•eixoto nã;o s ubordina-se a systema algum. 
A sua regra encerra um absolutismo, não direi inconsciente mas 
com certez.a ·imprev.iden{te, ;p el"i.goso e fatal ao cr.ed,ito •pubHco,' de i-r 
gastai1do sem r egra, ·sem contrapeso ·e medida . O Sr . . relator da 
commissão d·irá se isto é correcto, e si é compatível com a neces-
sidade de. bem cimentaT o oredito publico! 

·Peço mil desoo'lpas a C31lllara pelo tempo que lhe r.o·ubei. (Não 
apo~aCZoJS . ) 

Sr. pr.esird·en te, embora d'iscorde d ·a honrad·a Commissão na 
maneira por que encarou a qu·estã~, ·da tomada de contas ao ma-
r echal Pr·esidente, f-aço votos para .que a esponja, que ella ;p.a.ssou 
sobre todos os actos e factos , .em nome do principio da a:utorldooe 
e •em homenagem a S. Ex. o iSr . ·Presi'dente da R-epublica, éomo 
disse tO no·bre deputado pelo Rio d e Janeii·ro, :por ter d-e vez sup-
p_lantado <OU ex.tirpa:do o ·espi'l'ito de caudilhagem, os pronuncia-
mentos nrilitares neste "J.)aiz, ·produza o eff.eito d·e effectivamente 
plantar e bem radicar este pr'incipio, tornai-o inabalavel, embora 
eu não or.era q\l!e cJ. ;p,rincipi0 da auto.ridade se possa .radicar, senão 
a. sombra da lei, sub-lege f 

Estimarei muito, .Sr. Pr-esidente, e faço votos !pela boa saude 
do Sr . marechal, para que, por dHat:ados annos, go~e da paz que 
affirmou ter p1antado. no repouso do s eu lar, onde deve reinar á 
alegria, pela T·eunião de tod-os que se amam. 

F aço ardentes votos pela r ealid-ade da nova >phase d_e liber-
datJ.e e de paz que o honrado deputado pelo tRio de Janeiro, o Sr. 
Belisario de .Souza, annunciou dizendo-a. producto dOs -actos con-
stantes da :Mensagem - ·inspirados, no (·nt:ender d e S. Ex. , pelo 
mais accendrad-o patriotismo, intuito d-e -consolidar de vez um re-
gimen de liberd·ade constitucional. . 

n· s ·Ex que foi esse 0 objecto patfiotico do mclyto 
lS&e · · · ti d em ser Presidente, e que, de conformid~e eom tal obJec vo, ev . 

apreciados os s eus actos e factos ·c-onsequei1t~, para carnon1sal-OS 
todos por um ·acto de approv·ação s em restricções ~o parlamento 

_ "li tambem a honreda naciona!l ! ·Entende S. •Ex . , e var-ece -. e 
· - · da não fallei> que como con-maioria .(la comm1ssao, de que-m a1n · ' ' 

· · d tal manifestação do parlament<>, entra;r.emos em um s·equencla. e . . ~ to alta 
verd·a-dei•ro .periodo -de ·paz, como effe'lto J:og~.co desse ac -
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men;te opo].i:tico, que co1nmunioorá á autm·idade neste p·aiz .toda .a 
f\o.rça ·e prestig.i0 de que lla mtst<ér ·para desempen'har-se de ·s·UJa 
g;rande missãoi. :el-e o~·dem ó-u de ·paz, :çtue v!lle .ser uma :reald:dade_, 
de -agora •P01r ·-:de:lllllte. 

. - , I 

Não cre•i.o na ·l.'ealidad.e -do fruoto saborosíssimo que ,me an. 
n un .. ci-am, ;porque .o aman·ho emp·regad·o -.n'ão é o ,a!d-equad.o paÍ·~ 
pro-duzU-o. E'o.J.ga;p.ei, se o•s .factos •me ' .conv·enc-e.rem ·d·e que erred; 
mas, não •POSSO dar ao pa'l'·ecer ;da ·maio\ri.a da comnÜS>São' >O·"!Ill:~~ 
VO-tO, ·PO~,qUE\ não !S·eria um voto d-e ·CO•lllscieneia, seguil-do O ID'O•dO 
po-r que 3/p;·eci-o o>S• •acto-s. ·e factos ·que discuti. 

Bem vi•n•d·a e. ·-<l•unad:ou11a s(;)ja, .a . êi)az .que .nos an:nuncilam, "'e d•a 
CJ.Ual tanto .ha mi•ster o .Bl'az·il, -em !a nov:a ;phase ':.dé <go1erno, '·em· 
que apse·v~11am ,vae e~trar a •Rep,ublica. ' 

NÔ p•resuppooto dessa .paz,. ·far.ei •ap.peUo ao pa:triotismo 'de 
todos' '.os - ·d'i~os 'I'epre>Sentantes .da Nação. que .m•e · hon·r•aJ.'am ·-com 
a sua att~nçao, em hora 1tão •adeq.n:t;a.d-a, dize.nd0·-lhes: 1Em·perrhe· 
m015 todas as nossas eu,er.gias, todos .os illossos .·esforços e · at>ben-
cã:o n~''~e~ludo d~s ..grandes -guestõ.es que teiDO>S a '!'esol;ver; das 

· gl'andoo ·,questões ·.escola'lloo, .P1'inc]palmente .no •que diz ['esp e>i-to 
ao -ensino ;n:rlhta~; das g.rand·es questões iu.dustri.a:es •e -economicas, 
cuja soluçlio, .sr. Pr; sidente, .erlgem as _,novas .gerações, exig-em 
as industrias; . ex.ig·e toda a Nação, ,e_m:fim para que -este -paiz, poss~ 
progr-edÍT. T~ho 'concluid~. . ' c. ' 
. (1!fuito b._em:;. 1~tt~to bení:; o op·aap?" é CU'»W/r._i?nenta.ao.) 

Fica adiada -a disc;ussão pela. hora. 



SESSÃO DE 5 DE NOVEMBRO 

'O SR. FRANCISCO TOLIDNTINO (movimento de áttençã·o) 2• discussão do 
Sr. l''restd·e:rrtie, ao a;pproximar-me desta tribuna, v-erdadeiro projecto 144 

posto ·de honra, tantas -e tamtas v.ez.es ennobr-ecido nos fastos <la 
n·ossa histori.a !politica, ·si-nto o •ffia!ior · acanhoaom~nto •dominado pela 
mais profunda e. moção. 

E' que 'na 'ca.renda ·absolu·ta 'd·e dotes ·oratorios (não apoi,aclos), 
gero nom.e •conheci:do no paiz, -e iClesconhe·cendo aos ~merho•res prax-es 
parlam•enta.r-es, me rE•c'onhe·ço •incomp-eteritfe pa-ra ·Óccupal a, mó r_ 
·men'tie pela pritrnliiita vez, e neste momento ·cheio od.'e tanta so-
J.emni-d-a.de, ·cruando se reabrem as portas 'da discnS5'ão para doar 
'f·ranca pa:ss·agem ;ao •proj-ecto que m•a se acha sob nosso .exame -e 
a.p::-eciação. 

Sei e bem comprehend·o a graviua<le desta 'Situação -em que 
·o :as.:mm·pto mais momentoso se desdobra •na téla da <!.iscussão, 
exigindo, com o patriotismo com ·qu-e 1'oõi· <eU·e reduzido a projeoto, 
a motivação ·e justificação dos vot-os ·desta Cama.ra. · 

Sim, •Sr. P'l'esident:e, -é p6r od.·emaís ,gr·ave o assumpto que OIJ'a 
occupa a nossa a.ttenção; .e â sua gravioél:ad·e allia·se a que de-
co'l're da d ecisã,o d-esta Oai!DaTa - -que d-eve ser extreme ode quaes-

. quer pa:b:ões -e ·11"-esentimen-t-os, 'e -sómente vasada nas mol-des da 
maior justiça. (Apoiados.) 

Eu, pü'is, me -considero fmco p.ara '<l.omtna'r as difficul-dadoes 
que me asso'berbam, ·c-read.as •pela missão que :me :impuz, diffi-
CU'ldades dessas ·insup,ocav-eis, que crescem e s·e multiplicat'm, tr.a-
:?Jendo-me a .conv·icção ·de ·que, só-mente as luzes >dos ·d-istínctos 
membros desta Ca·ma.ra, me pod-erão .gui•ar na .esti~ada da dis-
cussão, orrd·e só vejo ·espi:nhos •e sy.r.tes, most•ra,n·do .nas suas aspe-
r ezas oOS ·o·bslta.culo que ten•ho -a v·encer. · 

32 
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O.emai.s, Sr. Pres-i.d·é·nte, co·n·templo na va:sti.dão d-estas ban· 
cadas - val€!Iltes e •extr·enuos {)Ombatentes . que, manejando com 
ma.estria as ·suas armas nestas pu'gna·s .tão g.lorio.sas, saberão ser 
genero·so,s com o ora;dor, como já o for.am •até agora, prestando-
lhe a attenção a .que não· tem direito. (Não ap'oi&dos . ) 

IE' n eSBa:s bancadas que contemplo e ve1jo, {)Om as alegri•as de 
·v-er·d·ad·ei ro bT.a.zile•iro, ao lado da valente e distincta plciade que 
aqui r<epres·enta a mocidade· .cheia das .maLs nobres aspi:l'ações -
como a mai·s solida garanti'a d·a patúa l' epÚblicána, a .que rep!l'e· 
senta, nã0 a vel·lrice, porque o saber •e a .illustração não ·enve-
lhecE•m (apo·iados; m1ú.t:o bem)., . mas- .as homens experimentados 
nest·as Ii·des, .<J..emo!ll•strando lodos •eHes ·a mais brilhante porfia, 

:· , os esPr!J,ndoTea. de talentos priv.ile!!ii.ados e in;v.edav•eÍJ,S ·na eon1s.tante 
exhibiçao dás melho•r·e.s prov.a:s d·~ maior •p.atri·otismo ( ap>Oi(tdOs L 
qu·e .constituem essEs eley'.ados l;lentimootos, que se traduzem e se 
apoia.m _ii1a_ abnegação e _devotam.ento sincero opela causa publica:. 
(Apoiados; rnuito bem.) 

pesc.onhecendo, .pQi:s, QS s-egl,edos ·d~ tribuna, mas medindo a 
extensão da m.inhlJ, . Tespons·abHidade·, •es.forçar·:me-hei, .nã:o ol;lstante 
pal'a, neste vasto campo da discussão, collocar-'Ille no lagar des-
tinado. pela . obscuridad·e do meu nome, e dahi, com a corr~cção 
e . sincerid-ade IJ'red>sas, ·dirigir .a Y,. Ex., 'Sr. 1Presidente, , assim 
como ao·s ,dem>a:i>s i.llustres :col1eg.as, os .meus ma1s . . r·espejtosos 
c umprime11tos . , 

Sr. PN;;S1d•ente, ao tr·aoopor 013 umbr.a.es .daquella porta; ao 
penetrar neSte r ecinto; ao occupar esta .cad-eira .depois de h~!. ver 
prestad·o com· a devida solemn·idad·e o co•nl'pr·omisso exigido J;Jela 
Constituição, _ .fH·.o empunhando, . uma bandeiora po.J.itica - a do 
g;.en6Toso part,ido_ republi-cano do Es.tad'O d.e Santa ICathoarina, que 
'IDe -elegeu paa-a r_ep-resen-tar a Naçã0 e ao qrual ·.<J..es·de já manifesto 
O:S c&(;!'ntimentos da minha .et-erna .gratidão; desse partido que tudo 
ha soff.r-id.Q por amo-r á Republica, pelos .seu·s. inimi.go.s declara,-
dos; dess·e ·p·artido que,' le·vado sempr·e pelo mais accendrado· pa-
triotismo, logo após ·o gra.nde .acontecimento do aldv·ento da Re-
pub.lica - eollocou·,se .ao la.do do seu primeiro governador, au-
xiliandQ-O effi.caz e de si,nt-ereJSsadamente n•a prjmiti.va oT'ga;nização 
·do IDs;tado·, p-el-os seus. ·div·ersos ·O·r.gãos, na im.pT·e-nsa ·e no_ seio 
da ·representaçã.o ~>stad·oal; dess pa.nUd:J que, aiJ:eiad·o •Çlo poder 

. por -effeito da;s tristes e i-ndignas anuaça:s de dezen;tbro e, en-
ttrando e'Ill ·dura :~Jdver.~d·ade - ·comb!llteu .dia .a -.dia, h-ora a hora, 



minuto a m.inuto, pelos verdadeiros .princip·ios republi·canos, .então 
abas-tardados· e .sophismados pel:o .a.mbi«ios"O ·emissario que para. 
alh fai enviado, e por ·,sua camarilha, que e squecida dos deveres 
que a dignidade poliUca impõe, servilmente agachou-s-e ás ordens 
daquelle e.missario 'eútr·eg·ando-lhe o governo do Estado, por mei·o 
d·e uma :irris"Ori.a votação ·de um Cong.res-so -ainda mais i-rri.sorio 
anniquiUando assim as tradiÇõ-es ·catharri~·en-ses ·e transf•orrllitnd~ 
aque.!le Estado -e.m· verdadeira feitoria ou bu.rgo pôd<re; desse par .. 
tido .. q·ue. tendo a altivez ·de romper em franca opposição áquelle 
pseudo-gow?>r-.na:do-r e ao seu partido, soffi'eu ·desde .Jogo as maiores 
affrontn.s , vendo -a sua imprensa atacada e '.apedr-ejada.,' pr·eso~ . eni 
i_rnmundai3 prisões os seus ·miais -distinctos ch~f~~ -e de-portado~ 
o_utros, ·como o meu distincto . e parrtiçu!.ar amigo e colle_ga que 
se s-enta á minha direita (aipoiaãos)', em :p>leno regimen . consti-
tucional; factos e-Rt.es qi.Je vieram 'rep.ercutir, •com to.dos·. os ho-r-
rore•s , :n é.sta Garoara; assim rcomo .as :d·emissões as mais acintosas 
a ,sgus correligionar:io•s, os assalto·s ás camaras muniC'i·paes á viva 
força, arma;da -e tantos outros demimdos · qüe ainda per·d·u.ra;m :na 
memoria ·de {ódos ( atJoi.adíO'S), ·Cb•mo a .. ·dissoi-ução do ·supremo 
Tribunal d e· Justiça'. contra O·s mais daros preceitos da Cons.ti-
tu:i-ção e .a no.meação de um outro tribunal nu.!lo .e :i.Jlegal; desse 
partido qu·e, sempre firme i1s suas idéas na defeS'a dos bons prin-
ciptios dem·ocraticos, . S"Offreu, por .. isso, 'durante ·a revo-lta, todas 
as ,.torturas,. ve·ndo ·despoti.camente presos os seus. chefes, ~erca

d,3.!3 ·e varejad·as consta;ntemente .as s-uas casas p-elo•s :esbirro!:; de 
prna policia deemoralisada,~des~:espeitando :assim o ~ar do pacifico 
ci.dadão. ·com. o estrepito das armas; _ sem ü .respeito d·evl.do ãs 
·famili-as, .como se .estiv·e·&&e.m penetrando ·em casa,s de -~essaJ.i.nas ·; 
vendo saquearem os dinheiroo -do iEstado, .a:i·ILda .mesmo os dos 

· cof~·es -dÓ Thesouro. sem · atfenção iws das c8..ixas -especiaes d·es-
tiliados a.os subsídios :aos hospitaes·; v-endo :atirar-em-se na p·iHra .. 
gem d é todo genero, no. commércio, ·na lavoura, nas irn>dustrias, 
de1>o·is de · ·Obriga:r-ém O.s cidadãos ao- · s·el'v:iço da 'gilal'd.á naéion•all 
onde foram commetthlas .as mai-ores · atrocid-ades, d-es'd.e a prisão 
a.té a si.mr.a a ~hicot-e ·na. praça :publ.ica, ·como se -1Jresenciou na 
cid-ade de S. José. :por ordem do celebre -ex-ten·ente Manoel J ç>a-
quim .Macha.do. então ele:vac~o pela .revolução ao pos:~o d·e coronel 

.cammalll·dante _ superi-or d.a guard-a ·ILacional daquella .cCimarca._! 
(!LpoiaàoS) ,; desse •paTti do que, no seu posto d-e honra, mão ~ad~ 
esses· ho·r•rores -solff-ri-dos, _a.gua.r.dO'\.l o . .doi<a em que, vencendo a Te~ , 
tt'iumphando a Constituição, assistisse :a volta da legaHdade, com 



·o ~ócego e a paz da 1fain'ilia .caJt:ha.rinen.se, com o respeilto aos di-
.r e!l>Os 'd-o cidadão, C01)]] a plena ' segurança ·da •au.tono·nüa ·d Estado 
·q\i'e •é h'lo TE•gi'111ell f-ederativo a . sua m.ai·s possante :llil'Có•ra ~.e sal'v·a~ 
çãJ' ('àp·ofatJ.Ys, ni.ui'to b-em); d·ê·sse p·artido, emfim, que do mesmo 
pe-stó em qU'e 'na ·àdvers.idad·e se collo cou, saudou a 16 d'e abril ào 
co:fí·ehté .aiu'.t'o a Ii'óva aurora que vinha trazer ·á .pa.tr·ia dl'a.s fu.".üs 
f>e~'iZJes , :e 'c'o>ri·eádo aos comicio,s eleito·raes eleg·eu os seus repre-
sentantes-, entr·êgaiJ..do-'lhes essa bandei.ra, que, &e 'nesse :pa:ssrudo 
'd'e h'onte'n1 s~li'reu la.nto,s ataques dos inimi-gos ·d'a >R•epüblicà: nó 
!p.t.e·sente ~~a.ruihha'rá avante, •sem r·ecua.r, a.v.ança.n;do s·empre,' aos 
e1árõ'es iuúün:oscs do ma:is :santo lPrutrioüsmo, 'E'm ·d\efez•a. d'a 
'éono;;;liluição ( a1Joiad.os, m.u.ito bem.), para alcança<; ·O .futuro d-a·s 
g':i·and'éZ'as t'i.a o'púlenta naç~o l.Taz-il'Eir.a. qU'e, •a:ca:mpa:à'a na A·mer•i•ca 
Jfvr·e, aguarela o feliz adven to que assegure ·ao uniVIerso i·ntei:-o 
li. _teaiização . fei'~z da ;sublime trilogia - da li-berdaid·e, :igualdade 
P. f:r'atenüdade .dos povos . (A1JOiad.os" mwito bem .) 

E' .com .essa ba-ndeira, :Sr. Pres'i·dente, que é a1iá:s a.qU'ella 
que t rium.phúu a il:5 ·d·e novembr-a de 1889, com d·eliranle enthllsi:-
a.~mo, QHe penetre nesta Camara, para p·restaq· .o illlEU lns·ignif.i'· 
·ca,nte auxili•o ( rl!ã:o a.po·iaaos), á · obra 'glo:i.osa da ·consoli-d-ação e 
slust ent:ação .da RlepubHca. 

A' lso'mbra .d-eÜá, pois, ':e áo .lado de .rneus ·disti'nctos colleg.as 
d'e represéii.t'aç:ã:o, não p·oup:~u.,ei• 'esforços, sa:c'ri'fic'ios m esino, 'pai'a 
·<!olra:borà.l' rressa honrosa mrssã:o, contribuindo .assim, na fraqueza 
de n'lin·has fo1'ças, 'pa'ra 'o p!'óg'resso, engrand:ecimento <! fe'li:cild-ad·e 
-{ra n ãção d•e ·q·i:l'é 1somós :aqu'i ós seus mai,s fi'eis reptes·entàntes. 
'C Mwro bem . ) 

, Sob estas considerações , ;pois, co-nstitui ·as minhas credenciaes 
p:oWt·i'ca:s, a,s qu•a;es ·entr.ego .a V . Ex. , Sr. Presidente, para que 
•J:lOSS!I>, ·devida-mente acreditado perante esta Oa.mara, ·cumprir o 
mand:ato ~He -r ece·b-i do geneToso e patri·otico partido republicano 
d'o Est.ado 11~e Santa Oatha.ri-na. (Mui to bem. ) 

Agórit, :sr. P'l'es1tdente, 'entrarei na arena d·o d ebate, enca-
rando ··o 'P'rojecto ·que ·se ·discute, em todas a;s suas partes . 

IFáJ,o.hei como o 'i:iyt'is ób-SCUT·O 'dos .fneinb'ros da ·commissão 
de Constitui~ão ·e Jus'Úça (?Ú'io apoiaào:S ), 'ém.bori .reconhecendo o 
quanto de temerario vá:i neste meu procedii'nento (não apoia4o-s ) , 
procedimento que me é ditado p·~ro P.umprimenl o .do nJ.ai·s e1eva:do 
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devr.r de justiça p·erante esta Camata o v0to. que pi'ofe'r i no seio 
daqueila com missão. 

Anrtes, p.c;.ré m, de aventa:r owtras coilsi.derações, não me p:1ss.o 
furtar ·ao .desejo . de d·eclaraT á ·Ca.mara, que havendO' sido d~s

feitos ·os r eceio•s, os t emores, as horríveis itmpr'essões que os acon-
tecimentlls ·da revolta p-roduzi•am na .setó da população d•esta: ca-
pital, torna-:se agor a muito facil .aos ilohres deputados que se 
oppõem ao vrojecto, ·Combaterem-n'o, negande ·competenci:a a.o 
Pod·er Executivo para •a d ecretação -das medidas .jf:>'r ·eUe· julga:.ctas 
imprescindíveis naquella difficil occasiã:o . (Ap"O'iaclK>'S.) 

Quizera, Sr . Pnl31dente1 v el-os collocados na posição difficil 
e melindrosa ·em que teve de susten'tai"-s.e o chefe d.o .Poder Ex-
ecuti-vo, naqu.elle período horroroso·, com a enormíssima fespon-
sabili~ade de v.elar pe:la fiel obsetvailcia do prindpio da autori-
dade e s alvação da. R'€\pubJi.ca, e cérta.meníe a esta h01'a outro 
e bem diNers0' seria o seu procedimento. 

•0 Sn. F'Jvi.r;~a CaRVALHo - ÁpGrado. 
O Sn. IFl{A:>'\crsco ToLEN'riNO - Sr. PresMente, o que foi a 

r evolta ; os a:.ctors, os rriais attentatorioo das leis e da discivlina 
miÍitar; os pn·duizos .que .ena tro·uxe, ' quer m·orae.s, quer mate-

·'>i'iaes; a màrieira horrível ·como ella co-meçou e findou nesta ca-
pital, -e, final'mente, os actos praticados .pe1o Poder Executivo para 
combatel-•a e d'BbeLLal-a, •estão na -consciencia .de todos; n'i'nguem 
os ignora, porque cahiram sob o 1idmi;n·io .publ~ico, po.rque , do s eu 
co•Iihecimento, adveio parâ o .chefe do Poder Executivo ·essas en-
thusia.sticas e .just-as ovações, consagradas nesses ·re speitosos 
]'>-reit<~s da mais justa home.IIág~m. 'p-restrr.da por todas as classes 
socia:es. (A.polixvào·s nurnerosos . ) 

Sr. Pr-esid.ente, quando as lavas incendiarias .da medonha r.e-
vol>ta, ·romp-endo os nevoe-iT.os da madorp;gada d·e 6 de setembr.o de 
:1,893, · a.lumiaTam a maior j,nd:tsciplina ·de uma . parte da armada 
nacieual, tentando r eduzi'!' a cinzas .o renome ·e as -gloriosas tra-
di·ções da altiva nação brazileir.a que, á vanguarda do p-rogresso 
e da dviliz-ação, acampa na Amerka livre, um homem extraordi-
E!ari amente ·grand·e e .grandemente patriota, ergueu-se para com-
batef->.a escudado no seu pr€stigio. no prestigio e bravura do exer-
cito. na bravura: da moci.dade das .escolas militar-es e civ:i.s, na 
lealda.d:e e abneg-açã.o da guarda n-acional e na soberania e d edi-
caçã-o d0 povo b1·azileiro (apoiaaos, m1üto bmn), e symbolisando 
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a imag.em -da- patria oHen·di-d.a, <da 'Republica .a-tacada., d·escohriu 
_:_ -devll!ssand·o ·d<esd.e lo.go o :a:n.tro onde ·se aninhava essa V'ibo.ra 
q_-qe, Pepresenta.da na negra esquad.ra · revol.ta.da, vornlifava, aos 
o:roncos incessantes ·e ater.r.ll!dores -de sua groSsa artilharia - a 
confusãD, a ·dôr, o pr.anto, ··a morte,- ·a .deso.!ação e o luto, á . inel'me, 
padfica,. moraJi.sada ·e dviJi.sada p·opulação desta grande capital. 
:(Apoiados; 11i"'ito bem.) · 

Esse homem, Sr. Presidente, foi o marecha l Flo-rian•o Pei 
;xo·to;· fDi ' o chefe do .P.od•er EX'ecutivo, .•ao qual pedia a ·~Eipubli.ca 

a s ua. salvação; foi, emfim, o g-raiLde p.atri•ota, o emerito· militar, 
que, com tanto acerto e perse·verança soúbe ·defender a Co·nstL 
tuição e a Repubiica, livrando·•as dos botes dos inimigos da 
patria. (Apoiados; ntuito bem.) 

A. luta. por assim ·di.z·er , titanica, t n wada :Contra os inimigos 
d·a •O·r·dem e da R epublica; pelos que, á sombra desta, a de·f.end-f.arn, 
constitue a mais osublime · epopéa d·e um povo · altivo que, fazendo 
d·e seus peitos 111Uiralha.s, tudo a.ffrontou n·à defeza .da santa -caus-a 
das -i•nstituições ado.pta;das a 15 de novembro de 18·89. (Aipoia.dos. j 

Sim, Sr. Presi.dente, não· era só o ataque pessoaJ a.o pr imeiro 
magistrad-o da nação que essa revolta trazia ·em .seu negr.o bojo.: 
- encober t.g, em ·doirado ma.nto de faàlazes esperan ças, ahi es_ 
·tava a idéa retrogr.a·da ·d·a r estauração .da mó:narchia, corno a 
mais ·feliz p.ara ·e·sses -desuaturad"Os ·bra ziJ.e io:ros •oonsegui.r·em os 
seus tenebroso.s fins, isto é, v-ru;Terem d·o sóJ.o da . p.atria a . R e-
publica; a ··Republica, 8T . Presj.d·e.n.te, que é o governo a diantado 
-dos pov.o•s livres; a Rep,u:blica, que, atrav·essando a tormentosa 
noi.te .dos tem']}os ·e espanca.n·do as trevas do despotis~o , . nos 
ti,ouxe a luz da libel'dad·e; a ·R ep ubli.ca que é a .atalai·a vi'gila;nte. 
o brilhante santelroo a indi·car ·com preci.são .aos p·ovos op~_rimi

dos, no pr.ocelloso mar .das violencias, o porto .seguro da salvação 
de t odos •OS di.r~ itos; a ·Repclblica, 'emfirn, que con.substanda OS 

melhores en.sinam.éntos no passa-do e ·que, salva e c'ón.Solidada 
no pr.e,sente, se1.1á à ma.i·or garantia ~o· '.futm:o condudndo 'os 
pov·os ao ,.,eu mais el eva~o .grão de prosperidade e feÚci'dade. 
( Ap'oiaclos · gera.es. ) 

Sr.. Presi.dente. nessa luta que foi home-rica, tivemos verda-
deiro$ :sp1a.rtrunos a:braça.Jdos á santa. ca:usa da sa.!v.ação .da Repu-
blic.a. (Apotia.d)O·s.) . . 
_ D~sde os p.annpas do sul até esta .g.rande 'Cap.ital .e suas praças 

. d·e guerra; d~sd·e o estado catharinense -até a i·ntemerata -:Lai>ai e 
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demais pontos d.o P.a1·aná, e á orgulhosa e s8'1llpre invicta NL 
theroy; a recente histeria dessa luta hon.ro·sa dos soi•da.dos da 
liberdade, .defensores da -lei . e das i·nstituições, só · nos aponta 
h s,róes, .un-s ·dando em _holocausto suas •preciosas vidas·, envolvi. 
dllls_ na bandei-ra da pa.tr;ia; outros triumJ)hando e vencen-do so·b a 
allucinaçã.o feliz de ·avan,çar sempre, •guiados pelo luminoso facho 
d.o patriotismo; ouüos, ·da.n~do ess-e ·combate decisiv:o contra o de-
n·o·mina:do co losb':J de al)a., o.nde o sarug·ue frio, br.a.vura .e tem-e'Ti-dade 
de todos o.s o.fficiaes .dos navios leg.aes, •ConsU.tuir.llJm o maio1· 
a1ssombro e jámais -serão olvidad·os. (A.poic~dos.) . 

,A 1Re-pub.l•ica .salv·ou-1S.e, conso.]i.dando-lse ass;im 'P·O·r ·modo tão 
edificante (apoiados), de.rr:otand.o os inimigos -da patria que, core 
ri.dos .e _a•nathematisado-s, foram procurar guari-da no silenci-o e 
escuridão das selvas e em pai-zes estrangeiros, al).ni•quilados so-b o 
peso, d,os .. maiores _ r emorsos. ( Apoiacleos; muito bem. ) 

A integri.da.de da na.ção brazil<ei-ra, a sua ho-nra ,e gloriosas 
tra.dições, -foram salvas pelos verdadeiro•s •patriota;s. (A.poiaçtoos. ) 

E' .tendo -em vi•sta todos esses factos, .que ag.ora devemos apre. 
ciar e discutir o .p·rojecto que occupa a nossa attençã;o . 

A e35e tempo, Sr . Presi·dente, isto é, quando a r evolta se 
manifes to11 , estava aberto ·O Congresso Nacional, e d·esta Camar~ 
partiram desde logo as maill a certadas •medidas le'gislativas, como 
a res.olução n. 172, de 10 .d-e· setembro - declcW"anebo em estado 
ele siti·o esta aapital -e a cic~aele eVe Nictheroy - e a~tiD.ri•sand1J o 
Poder Executivo a priorogar e a· est encler o sitio _:__ confo'rnte _j uil· 
gasse n ecesS;(trio , OJSsim como a l e-i n . 191 a ele 30 claqu~emle m esmo 
me.z. de setemb'ro, investin'el.o-o cZa autorisação para levar a ef.feUo, 
no· .paiz 01~ tóra delle, q1~alqu er op eração ele cr e.clito até ao max'imo 
ele tres mi-lhõ e:s esterlinos. 

A Cama.ra não podia .deixaT de assim proceder, porque, ~en·do 

diminuta a força ,publica, ·e não -hayendo es,quadr,a. o Pod-er Ex-
ecutiv-o -não tinha elementos para combater a I;evolta. . 

Foi, e:m virtude .de -taes r'e.soluções e. leis · que o Poder Ex. 
ecutivo agio e ·com tanto acerto -e patrioti-smo -que, combatendo 
a revo1ta, ·-salvou a dignidade ·da Patria - consolidan-do a Re-
publi ca. (Apoiaews.) 

Sr. · Pre·sidente, · os ··actos decr-eta-dos pelo Pod-er •Executivo du·~ 
rante esse . . p:eri-odo aJi.gustioso para a P.at7ia, ·as medid.a.s. extremas 
de que lançou m-ão , inclusive as -de ex·cepção, não. podiam deix:ar 



de ter lciga:r, como· bem .o cllemo•li1stra, o ch•efie da Nação -en1 suas 
mens·agens .di:Fiogid'as ao Oo.rug!'IESso ·e ·o· affJI'IJ11a tJ parecer · ~ta 
0@mmissã:o- de Constituição· e Ju-stiça. 

Não ·fô·I'a esse· p<rb-cedtmemto co·r·r-ecto ·e patriotico -d'o -chefe do 
Poi!J:er Executivo, e a rev-oita teria venddo, t:ta.zen:do· a 1'norte- d·a 
Rel)ubH-ea e os mai.ores ri'J:a>les á Pitri'a. ' (Apoiicbdos.) 

·Sr. PT--esi-dente, a tão -debati>d'a :qüootão -do es'ta:d·o d·e s-itio 
es··0á p'o<r -i;Vemai's e-luddad'a, ·é nãó- serei: -eu quem venha tràzer novd 
a~rgumenta:ção q'Uan.ct.·o a Constituição a .suffraga por um modo 
claro e posi:tiv.o. ' .. 

As a:ttribuições conf-eridas ao ex-ecutivo durante o estado de 
si-tioo, ·es•tãd' :Ctaramente d'elimitadas 'na: ''C(mstitui'ção. 

Qhel'er Testringi•r-as a\go'r'a, ·como o p·reten•dem al-guns d•ós 
nob.:-es d'eputàdo•s, ·quando· ali:ás essrus attribuições :t1o.ram €XercL 
das ·de um modõ efi'lcaz e .glori'oso par.a a Nação, € ser·se inju'sto. 
(Apoiados. ) · : ii i j 1 

DelE•?:is, •S-r .. P'Iiesi'dent-e,. t~>'da a -a-r,gumerutaçã:o contrari·a·, ,.ao 
' p-arecer da e·ommissão e a0 proj-ecto que s-e ®s·cute, espha-cela-se 
diante -da Co'I'ls·ti•tuirçã:o· e de U'I!J!l acto d·esta C:f:m.ara. , 

O a·rt. 34 n. 21 -da Cohstitrüçã:o - conferindo ao Congresso 
a attribuição de ·çleclarar em -estald·o- de siti·o um ou mais pontos 
do ' ter.ritot'iÓ -da União, na emergenci'a de a;,ggressao por Jiorl)as 
estrangei-ra.s ou de co;mmoçlio interna, -deu·lhe o direil0· -d·e --"-
approva?· õt< · sustpender o s?:tio que hou-v,e'r ·$do cleeta:r(J)rf:o pel'o 
Poder Executivo, ou seus agent-es r-esp>onsav'eis, na ausenet"n do 
(Jongresso. ' '' ' 

o· estado ·d·e' sitio ·d·eclara:do -p-elo Congresso, ·J)ela -citada resO-
lução e ámplia.d.o' pelo chefe ·do Pode-r Ex·ecuti.vo- em virtude d'as 
graves cir-cum-sta.ncias DOr que passav-a a 1.\r-àção·, -fei• -reaHsado. 

::Por meio d·e men:sa:g·ens, o ch•efe -daqueiQe pod-er trouxe ao 
conhecimento d~ ':e-am:ara, não 1só -a a.mpli-a:ção que -deu áquella re·-
solução, ·estenc1erud-o .o si-tio à outros E~tad·os e <proro•gaudo o· seu 
pQ"az~, como as .:inedid-as d·e •qu-e lançeu mão -e· es .a:ctos qúte pra-
tico-u' ·durante es-se tempo·, n·a ausencia ·d:o Congresso. 

'Tudo i1sso consta de ··a:ocumento;s offici'aes, ··consti-tuindo fados 
incontestaveis. 
. :Pois hem. O· Congresso, tomamlo• c·onhecimento desses actos 

e m.ecliãas ,' por uma: outra reS"o!tução - pr<rroga o estO!do àe sit·io 
sem. cles•(rq;p.rovar aq11.él'bes· mesmo's - actO's e mediefas; o que quer 
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àizer que os appq·ovou (apoima-os). tanee• que prorog·ou ainda esse 
mesmo estaJdo de sitio com fi.ca dito. ( Apmados. ) 

Lag.o, si a Camara nã:o sus]}endeu o estado od-e sitio e si o 
appro'1;ou., p·?.O?iO'{fanao, 'é daro que todos os actos e medvclas de· 
c1·etacZos pelio Pod!er Executiv áura1vte a:qw~lle ,estado de siitio, 
não púde a.{jo>ra desapp·roval -Os . (Ap.oiado•s.) 

E' por i•sse que, disse eú que - to·da argumentação contraria 
a,o proJecto - esphacelava·,se diante da propria Constituição. 
{ ApoiaCZo-s. ) 

Mas, ·discutames ainda outro ponto. 
Negam ao Poder J!Jxecutivo - algumas .d·as attribuições de 

que 1a,nçou mã-o, porque - dizem. os i.rnpu:gnador·es do projecto: 
- o art. 80 e seus para:grap'hos .da ·Constituição - restrin.ge essas 
m edid(as. 

Em pri-meiro logar - o art. 80 da Constituição ·quando r e-
fere se ã decretação d-o estado de sitio, positiva,mente di.z - sus-
pend•er-se ahi (no tetr':itorio da União ·On·d·e fôr declara;do o estado 
de sitio·) as garanti:as constitucionaes. 

·Q'uaes são· ess·as garantias ? 
•Serã.o á,s · que s·e refere o §· 2• ns. 1 e 2, isto - a CZetenção em 

lograr nff.o destinaàl1. aos presos ·communs - e CL c~esterro pa·ra 
otttroil siti.os ·do tf!rritrio nacioncLl, unka .e ex·clusiv-amente ? 

Entendemos que nã:o -- porque na garantia de direitos dos 
cidadãos ennume:r.a.dos pela Constituição - existem outros muitos, 
que ·sã-o conhecidos da Cama.ra ·e que fôra . ocioso especifi·cal·os 
agora. 

Dema.is - o .paragrapho cita:do se refere, não a adtos, mas a 
m edidas de repressã-o contra as pessoas,. a impor. 

Si só com t.aes medi·das,. i•sto ê - as .do par.a.gra.pho citado, 
dev•esse agi.r o che,fe ·de uma nação pa.ra abafar uma revolta, uma 
guerr·a, etc., então as revo.ltas ·e as guerras v-eneeri·a.m semp.re, 
de v ido a inefficacia de taers medtdas. ( .A.poia.dos. ) 

Accresce ·a~inda uma out;ra drcumsta.ncia ·e ê que ã falta; de 
uma lei· .com.plementar •sobre o estado de sitio,. é que por mai<! 
de uma Vf·Z ·Se vê a •Ca.nra;ra em: :duvidas desta natu:reza. 
(Apoiados.) 

As garantias co·n-stitucionaes, pois, a qu'e se refere a ConstL 
f.uiçã!o e que ficam suspen1Sas pela. d·ecr·etaçã'<l do estado de siti.o, 
não são sómente as ·que dizem respeito ás metXi:ãas a impôr contra 
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as pessoas, mendona.das ·no·ll .citados paragra:pho·s ·como ·o affirma 
com a autoridade do seu digno ·e illustrado relator 0 parece:r 
da Comnü~são de Gonstitui.ção e Justiça . . ' 

Uma outra impugnação ao projecto, diz res!)'eito aos · decretos 
promulga,dos pelo cb,efe do Pod·er Ex-ecutivo, sob ns. 1681 de 
28 d·e fevereiro e 1685 de 5 · de março, am.bos do ·corrente anno. 

Sr. Presidmlte, a s·alvação da Republi.ca, a salvação das i-nsti· 
tuições de 24 d~ fevereiTo e da paz publica e interna do paiz, 
dependia da promulgação de tae.s decretos, infelizmente (apoia-
clos); - ne'gar ess.a verda;de, é negar tudo. (Apoi!ados.) 

'Dema.is, já existiam taes decreto-s -e ·à Po.der [Executivo man. 
dando cumpTil-o.s · nas tristes ·emerg·encias l}OT que ·pas.sava a 
p·atria, não fez mai.s do que acer·cal'·se d·e ·elementos que garan" 
ti<s,s·em-se a salvação ·da Rep·ublica.. (ApoiacZos.) 

TaE•s d·ecr.etos não vi·era.m, como se disse, ;produzir effeitos 
Tetroa;ctivos, pois só se referi·a.m a,os que, depois de seT·em e lles 
mand.a.dos exe.cutar, se tornara,m pas-siv·eis d·e -sua;s P'e'l1:as. 

Q Poder Executivo, tinha, pois, ·nas attri.buições ·de susp encZe1· 
as giJ.<rantias constitt~bio1taes cZU?·ante o estacZo de sitio o direito 
de mandar ·ex•ecll'tar ta:es decretos. 

Accres.ce, :Sr. Presi.d·eThte, que ha um gra.nde principio que dió!: 
"que ?ntoitas cousas prohibicZas pe1Ea ·/.ei não se p11MictJJm; mas 
uma v ez p-raticadas com etticacia e presti·gio á miesma bei, aevem 
ser ·respeitadX!.s". 

Quando mesmo escapasse essa attr.ibuição ao Poder Executivo; 
o que negamos ·e'lll face da ·Constituição, elle se .a;brigar:ia á som-
bra desse · pri·ndpio, por'que a Republi.ca fi.cou salva, a -lei .prestL 
giada e o pTi·n·cipio da autori:dade acata,da . (Apoiados.) 

O,s actos e medidas do Po·d·er Ex·ecutivo duTa,nte a r-evolta, não 
podem deixar d·e -ser. approrv•ado-s agora po.r .esta Gama:ro., como já 
o foTa:m na ·occasião em que a mesma Camara, podendo d.es·appJio-
va.l-os com a suspensiio d.o .estado d·e sitio, não o .]ez, pror·o~~nd·o: 
o que havi.a . si·do decret-ado pelo Poder Exec:utivo na ausen(!ia do 
Congresso. (Apoiad!os.) 

Será esse um ,a:éto de justiça ·que •se impõe a todo aquelle quü 
se desvane·cer ·de ser v-erdadeiro patriota. (Apoiados.) 

Sim, Sr. Presidente, não '13'e fa1le em excesso.s do Pod·er .Jl]x-ecuti-
v.o, -e reconheça-se, ao -contrario, que en e se w .poz á v·en eração 
publi·ca., salvando·· ·a •Republica·. (ApoiarLos.) 
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Excessos, ·sa •OS houvesse, seriam louvav·eis em vis ta dos fins a 
qu e ' se propunham ·eÚ€·s . ( A poi aãe>s·) 

Exce~sc ·s - commettemos todoo nós; excessos commettleram· os 
no·bre.s deputados na· impugnação dest e proj-ecto; •eXCeSSO S, mas CX-
cessbs ·enorme,s, cr iminoso s mesmo, commetteram os inimigos da 
patria, -os eonspurca!dores da J.ei , os inimigo•s da R epublica. ( A poia -
dos.) 

Si exc :·ssos do Executivo , são todos ·esses actos a que se r efere 
o proj.ec-to, e-lles dev ém sr\r<app:rovados.' (A poiados.) 

O ·Src 'COELHO LrsBoA - E a Cama.rra já votou uma moçao 
a.ppróvando todos e sses a ctos . 

0 rSR, ·F RAN ÇA CARVALHO - Apoi.ado. 
O SR. FRANcrscfo ToLENTINO - Sob estas r udes consideraçõe3 

que se a.poiam na verda d e dos factos ·.é na s disposiçóes eiXpr·es.sas 
da Constituição, acredit-o t er ju stificado., embora mal ... 

O SR. WEHNECK - P erfeitam ente bem. 
0 .SR. rFRANCISCO TOLENTINO - . . . O voto que dei no s·eio da 

Commissão de Constituição, .·d·e qu a faço parte. 
0 SR. ·FRANÇA CARVALHO - Discutiu muito bem . 

. O Sn. FnANcrsco 'ToLENTJN{) - Por isso, S r . .Presidente, p'assa-
rei .a outra ordem de considerações . 

·Sabe V. ·Ex . ,quf1 a r·ev o1ta de 6 de s etembr o accentuou-se de 
m o·do h orro.rnso no . Estado de >Sa.nta Cathar in•a. J!'oi a lli o theatrc 
das majores atrocidades pr.a ti cadas por .aqu ell es . que, desfra ld.ando 
p o·r ·escarneo, .a bãndei:ra bran-ca , nos top : s de s·eus n avios, l-evavam 
o ma,ior t e·r.ror .aos Jogar es onde .a;portavam ..... 

O 'SR. W EHNECK - ·A d.evasta.çã0 e a · des·honra. 
IÜ Sn. IFRANCISCO TOLEKTINO - . . . de par com ·a d·evastação e 

a ·d•eshonra, cómo diz ·em aparte o jllustra do coUega; e accr escen-
tar·ei: --com o saque ·e a pi!hag.em como .dá solemn·e t estemunho a 
.negra histor ia .·dess.a r evi·s ta, .que mais tard e se ·a.ssignala.r á com as 
mai-s •n·eg.r as · côres, saHentan do a quel!es. que se tornwram mãos bra-
ziJ.ek os le.vrudos pelas mais inQonfessaveis ambições. (Apoiados· ) 

O Estwd-o d e .Santa ICath ar.ina, pois, · serv-iu de forte ponto de 
a,p·oio a essa 1tevol ta., t o.r n-ando--se m e·,smo importante para todas as 
sua.s op·eraçõ ::s de guerra. ( A poiacWs.) 

' F oi alli ·qúe, coin s·orpresa de .tódos, se· 'Dperou .a mãis negra 
traiÇão por p ar t e daquelles qi.Ve, ·co !locados rio gover no ·do · J;;stado, 
n·ão sõÜ·béram .honrar as tr&dições gJ.or iosa,s do . nome cathar-i-
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nense .e, atraiçoando 0 Estado -e o· gc;werno ·da Uu,ião; ao qual ainda 
na ves·p•era protestavam todos os -seus esforços para reprimir- .a 
r~vôlta ... 

Os .SRS. LAURO, P. RAMOS E BLUl\1 - Apoiado. 
0 SR. FRANCISCO ToLENTINO . . . colloeav.am-se ao lado dos re-

voluci.ona.rios, contribuindo :assim para ·as -desgraças que ? terrivel 
furacão. da ·revolta ·espalhou sobr.e aquena pacifi-ca, laboriosa e mo. 
ralisad·g, popu'l.ação. (Apoiados aa representação c,O:tharinense. ) 

iFüi alH que, logo a:pós ·a '(lh-egaJda desse .navio ter!'or ·então 
de nominado RepubliaL, installou-se o governo· •pr.ovisorio dos revo-
lu<lionari·os - ·com a:pplausos publice!ls d.e tod-os aquelles q.ue cos-
tumam festejar o sol que nasce •e apedrejar o qua vae caminho do 
seu ocaso ... 

O SR. WERNECK - Verdad·eiTos abyssin i os. 
0 SR. FRANCISCO TOLENTINO . . . como Vlerdad•eiros abyssi-

nios. 
Os SRS. LAURO iMu:t.:mR, P. RAMOS E· ·BLUM - Ap0ta;d'0. 
O SR. -FRANCisco 'l'oLENTINO - F·o·i a:lÍi ·que os r ·evolucionall'ios, 

de posse do poder, por meió ·des·sa traiçao do goven,.no -do .lflsta;do, 
desenvolveram as maiores violencias contra DS republicanos, •pren-
dendo alguns dos s•eus ohefe·s, expedi.ndo ·escolta;s para :as priséies 
de outros •que se .occu:Jtar·am (apoiado·s aa representação cathari-
nense); •estabe"lô{:endo os chamados á •policia a quasi to-dos; orde-
nando .grosseir.as buscas e m s·eus domicilias ; obrigando aos que 
s·e achava:m fóra -da ca;pital a regr·essarem a .ena com sua;s ramic 
lias, sob a comminaçãio de viorencí.as; mo·bi!isando :a guarda: :IJ!acio~ 
nal e· obrigando aos r'ep·u1Jli:ca'.n.os que ·de1l.a · eta:m officiaes · a resi-
gnarem pó-r documento ass-i·gnado as hon-tas dos seus postos p·aT.:i ser-
Vir-em como soldados; obrigando-os outrosim a revistas dtarias e 
prendendo--os 'á)s menores -faltas·; sujei:tando-o:s a outros a ctos de 
verdadeira vio'lend:a; ·como o d:e obri-garem aos ·republicanos que 
er·à;m rregbcfan'tes a entr'e'gàr' •gratui'ta:m<ente a quanti•d•aJde de ge!'lletós 
que fosse ·determin-ada pel'0 gev·errro· provis0ri-o, s·0·b pena:. d•e pri·sãio, 
como ácontéée·u <a .aol'gtinlS qú e não -se sujeitaram a essas ordens, 
sendo •por isso conduzidos ·presos ·p·ara bordo dos •nav.ios reV<olu~ 

cionari.os, on-d·e eram tra;tados .des'b:umanamente•: a,propriando·-se de 
nav.ios .da PTO,P·rted<ad·e· partio\üair tde "!'.e:publicaJile!ls· pa;ra: mettel-os 
ao fund{), no ·ca<n.a•l da bwra, para ass\m impedi-r e obstar . ·a en-
1:rnta •de n-av·ios que_ oonsid·e!'a:v.am' suspei•t-os,. ist0 depo-is ·d·e já te-
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r:ern ipr·eso .a bor:d·o rdos referi'dos ·navib's 'O pro'p'I'tetatio ·!tessés fià-
vio's, um dist1ncto re]J"ú'blica.Ir.o; P,f!endend·o outros muitos !'epubli-
cailos ·e exp:e'd1'nd'o e·scolha:B embaladas .oontra .outr·os, .oO<m ordens 
're's-etva!da:s; pr·o·c&d.!em'i'o, •enlliom, a tantos outros a:ctos despotico·s 
com tod:'>s os .seu:s fiO<TT.o'r es. (Apoiauaas da. repres·entaçã.o cathari-
m{nse.) 

Foi nessas circuml5tancia:s que os revolucionarios se ap'ouera-
ram do Esta:do de 'Sa•nta ·ç .atharina, encontrando -desde Jogo po-r 
paíte ·dà p-s·euda -e quixotesca a;ssemblêa Iégisla:tiva, qú .! ·então fun·c-
ciohav-a, ü-m -a'ct'o d.<:> c ::n'J.fl~.l:tiern-isaçfuo ·a essés n.ovos -dominador-es, 
a todas essas violencias e desgraças. (Apoiados.) 

Foi tamhe'm n-~·ssas oriücas ci'rcumstancias em qu•e se v-iu o 
pa-rtido repubHcaRo - sem poder agir, s·em pode-r protestar, as-
sistindo todos es dias ás _ vi'Dlencias infligidas a s e•us membros. 
(Apoiados.) 

Ve·rd.a:d'e-íru su.pplici'o de Tantal.o, foi 0 d·esse partido que, a)!ezar 
d·e tudo, não fez côro -com a revolta '(appiacLe·s).,. ]ilr-eferim:l'o soHrer 
a sujeit~r-se .ou a-gachar-se ás ord.ens doesses inimigos -d-a l•ei e da 
Repubiica, como u fize•r.am .os que, estando no governo do l!:stadG, 
o a,traiçoaram, hatendo pa:lma,s á revolta. (Apoiados.) 

E e·sse sup.p!1•Cio., -:Srr. Presi-dente, prol-on·gou-s e até o d-ia 16 de 
abril, -em que .a esquadr:a !•ega.l., •ao n1amto ·do exp·erimentad•o mari-
n-he.ii:t'o .Alm-iramrt:e Gonçalv<es ia d·esaffrontar a 'l€1i, s:Úva,n.do :aqú.eHes 
povos da oppflessã:o ·e violencüts desse •governo revolucionario. 

E ·a loi foi desaffroniJada, .a Republica triumphou, •e aqueUes po-
Vos, ·se{Í-entos de justiça e de paz, viram o ta-iar sub'llme d·e uma 
nova e~a. sob <J prestígio d.a lei, a.os hymnos victo'ri:(:}sos da salvação 
·da Republica. (Mu-tto bem; ap•oiados .. ) 

U·á havia então ;p-assa,d·o a pr-imeira ·phase do govern-o revolu-
•ci:onar-io: um outro succedera f!JO primei·ro, 'i·sto é, um outro que já-
mai.s chegou a organisar-s·e, porqu.e, ·devendo ter l'ê'pr.esen.tantes do!3 
tr-es Esbado.s on•de camp·eava a. r evalução, Santa tGalh-arina, Pa,ran;í. 
é Ri.o Gran•de d•ó S-ul, :só poud·e -reun·ior üs dos dous p;rimei-ros Es. 
-tados, :ds·ixa.nd·o d-e faz.el-o com ·r elação •ao •ber-cei•ro, porque o segun-
do ·chefe -da rev-olta n·esta ·capital j·á havia -sido. delTotado, .e r ef•u·-
giado a bardo ·de ~1.avdo .de -guerra ~;:str.angei-ro , curtia natur'almente 
a-s do·res--d·o ma.is ·profund-o T·emorso -pelos .males causados á Patria. 
(Apoiaãos.) · 

F-oi, pois, nesse dia mem.orav•el p.ara GS annaes da hjstÓria ca-



tJ:t~/~[l'fiJ:Be e.} :a ~e:pCiblic~ q\\e o le<jo , d.e açp --:;- o ex-4;;zU;ià,ab~ e_sse 
)).avi~, invencível, co:rpp a:PT·egoa.v.am Q5i,) 'evolucion.a,rios1 ce·~·ep ant~ 

a ~orç~ .d.a oesquadra leg:a~, da .bravu.ríl< ·de s~us offíciae-s ·e .esp·ecíal-
:rnerrt.e . do bravo ·~ in,temerato p~~anaense A.Jti'llo , ICorJ:>eia,_ fazendo 

tr "~· " . . , , - ' ·· 
~·!!;1.\fl.li;e :a.gu·el~e:s ·T~be•ldes •dJe·sw.mpa.1'assgm ;'aquene ;pqsto que •elles 
chamav-a·:rn de honra, mas que não s·oubera:rn honral"o na hora tr.e-
menda da •expiação. (ilpoiados; muUo. bem.) ' . 

~ . < . . ' _:! . . -· • ' - ~ - -=-

,, -, Foi .pouc@s dias depois tJUe· •aportou ._ás plagas çath.ar;inei).J?!'S 
o dil'!tincto ·coronel More·ir<:L \Ce.sar, -inve-stLdo da alta m.issão_ P!; g2q 
v;eron·a,r ;xqJ:!·elle Es;ta:d·o, a;ssi-~ . tã,o vk:timado .e p'l~ejud·icado p·el'f!. 
revolta. ·.·. : ,_.! f~~ !!:~J 

· OomvrehendJe, partanto, ' a . Camara ·que, tendo sido •f.eito áq>ueJle 
mi-litar a 10àior accusação pelo nob:r'e dep.ntad.0 pel·a ·Hahia, a· r.es-, 
peito• de factos, .que não -provou; attiRentes a seu· irmãe . Ur. p,a;ula 
F roeitas, sou obrigado a l evanta.r do .trup•ete d.a ·discussãio· essas ac·-
cusação pp..ra, ,r.end•emd-o um' •P.reito .d·e jtls.tiça, ãg11.ene .HlusJJ:r:e ·mili-
ta.r, defendei-o como me cumpre . . . '. : ' 

Em p·r-ime-iro' logar; não n ê,go .aà- nohr·e â•eputado o direito d,e 
aécus·â.r :a qualquer fu·nc0i-onario, •es])eda1me-nte a respeito ,de- factos 
da na.tur.eza -daquefle·que ·o'ra occupa .a 'oos·sa .aUenção. 

Re-s]leito es:s·e di>relito, mas quiz·em v·el-•c; ex•erdbad.o .e. apo.i.ado 
em-·])'rovoa robu-sta•e inatacav•eL (Apoi'ados .) , ;' ._ 

Q ne.bre-·deputado, p-orém; visivelWei!te magoado .. não e-xl:;ügüJ 
a prova ·do facto grav·e gue .accusou . 

. Á leitura do•s prp•prios telregramma:s, feit:a pelo nobry d·ep1,1tado, 
é uma prova contraproducente, e •ell:a; não satisf·ez cer.ta1p.ente ~o 
espiri.to da, Camai'à. 

Seria predso ·que f·os:se ·ex:hi>hi-'d.a. uma pr.ov.a iJ)Fenà ·para que a 
·a0cri.S:áçllió, aHás ·.gl'a.v-is,si•ma( '])·u.d-ess·e iP'I"O·ce!d•er .. 

·Sem P.JI:a e apezar d·e- serem ·.os ·mai·s nobJ,es· intuitos ·da· qliem 
a .fi:oer ])'er.a:nte a Ga.h1at.a, ou antes p.er.ante a · nação, o· facto que, 
a 00n\Stitui'I', não pód·e corusid,era.r-·sedncontestavel. ., r• . , 

iM'ás o··,nobré . ·deputa;ã-o :a:ccusou .assim aquelle . . disti:r:ret-o · rtüli -
tar, -e fel-.o naquillo que elJ.e tem de mai:s honroso ·em sua v!lla .-o-

-a sua. farda. {ApoiacroiS:) 

Rr·. President-e, o -~obré d·eputado fo( injusto. 
· o corô~él "Mo.r:eÚà Ces~r ·prestou 'serviços 'imp.oírtarí-tes. ad lJJs-

taclo de Saruta CathaJ'Iina, Teorgani·sa.n.d0-•0, mo·raJ:is-an-d-o a 'sua ad-



"ministração e .gu5an-do-se- sempe p zlos sentimentos de juSJliiça. 
( Apoiaclos.) 

Ao iniciar· a sua· .admiqj istração," encóntrou a ma'iOT Ol}nfusão 
em todos -ns s•e•rv!ços. p·ublioo:s --e n~s .co.Jires •publicas ap:enas a · quan-
tia ·d-e· 4lSO réis!!! (apoiadoS) e é f.acil de ;se cCIIDP.r~?hender o- que d-e 

-mis'erias- não apT.é'S'entaria aqu elle Est 'i.do · depois da revolta. 
(Apoiados.) ' 

iPois bem. Com seu tino .admini3trativo, com sua illustração, . 
;: lie foi 1'€êoiÚÍtr~in·do tu·d,o, de modo que, ao entregar a admirristr.:;t-

. ção a:J distin_cto ca~tJ;Lari-nense -Dr . . Her cili-o Luz, -de,vía -ter i.usto 
desv.aúecim•ento de fazel-o sob tão . bellos auspícios: - tão impor-
tante-s eram os sel!s _ se-rviç_~s. (-{ipoia.dos da ?'ep)·escntação cathari· 
n enSJe.) 

AP·~ed-e, p :Ji3, o n~bTe -_deputad·o 'P-e-la Bahi·a ·0•3 ·ac.outeoimentos 
:com c-alma _,e -s-~m as na.tura3s suspeições que a .angu-sti-a produz, e 
. r econ)lec.erá que a sua .accu3[\;Ção car·e-ce de prova. (Apo·iad'os da ?-e-

7J1·esentaçCÜI cath-ar-inense.) 

<Sr. Pr.e•sid ent·e, -o nobr,8 deputado pel.a Bahia, -depois de · haver 
pintado um qu.adro tristonho, accusou o distincto coronel Moreira 

-Cesa-r - como-vaierute na paz· e "oova:rde lllá- g-uerra ! ! 

.S.r. :Presidente, .aquelle hoo•nado mi];i.tall' , que ·é alriás .a -disciplina 
per-sonificada (apo'iado•s), póde t er defeitos, porque todos nós os 
teiinos e não nos é -dada a gloria de -a.ttingirmos o grão d·e perfei-
ção (apoiM/.os); mas a sua farda honra a cl-!tsse militar (apoiados); 
os· seus s 3rvjços p!'esta.dos em pró! da Nação são pÓT demais conhe-
cidos. (Apoiados.) 

Na :gueua· pro·pr'iam ente dita, elle não os prestou,'' porque a 
ultima que a ll'ação brazileira t eve foi !i d:l Pa-r.a~guay (ap·oia.dos), e 
a esse tempo não era elle aind'i. -praça do ·exerci·to: (Apoiaclos.) 

Mas, s·i- 'procurarmo~ o s·eu nome entre as diversas p-hase~- por 
'}Ue dep;,is desse teílll:PD ha passad<O o <Br.azil '1-mp.erio e o Brazil 
R 2publica, o ·ancontr.a.r emos como o de um batalhador peLas idéas li-
vres. (Apoiados.) 

. Por ·occasião 'd·a canip·anha a:b-olicionisrtá., esse 'Diilti.tar honrado 
occupou -posição sali-ente, apezar mesmo -dos obstacu!Os e tr-op eços 
creados -pelos que. governando ·a ~sse t empo n -paiz, se oppunham 
a pr_incipio ·ã realisa:Gão daquella grandiosa lei. (Apoiacws . ) 
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O seu aesiàe1·atu1n era v-er o seu p.aiz s.em rei .e sem escravos, ~ 
contribuiu -efficazmente para vel-o realisado. 

Nesses tempos em qu.e era um crim·e. crime gravíssimo e até 
consid•erado de lesa-nação - agita·r-;;e qualquer idêa no sentido de 
adoptar-se a republica com·o .a melhor fôrma de gov arno, •esse mili-
tar pubJi.ca e soJ.emnemente manif·e·stava. poT meio de prop.aganda 
séria, · as suas idêas I•epublican:as ·- ~ em s·e .arr.;,te-iar do l'ei e dos 
seus governo·s. (Apoiad.os. ) 

El'· cm·to que ·essa su.bli·me ousadi·a, essa ind·isci·plirua d-e tão 
beHoB en's inamenws valeu-lhe por mais. d•e uma v.ez .transferencias 
par.a Jogares lougi_nqu·o.s, cori1o castigo á sua independencla e á 
independe'ncia óe suas idéas (apoiad.().>), castigos .ess•es qu ~ não ar-
refuceram o seu cnthusiasmo peLas grandiosas idéas ( apo iU.àos). e 
disso deu innumeras e eloquente.s provas. (Apoiados-) 

Por O•:casião 'da revolta, .;stão .a;J.nda na memoria de todo-s, os 
relevantes serviços que esse brioso militar ·Pl' estou á causa da 
R:opublica (ap9ilados), quer junto ao Vjce-P.residente da · H.epu-
blica, a'ux1liand·o-o effi<:azmente, que1· no comm.ando de seu bravo 
ba:ta·lhão >na ilha ·do GovernadOJT e ·em outr-os ·po1nto-s at.aoodos p-elos 
revoltosos. (Apoiados.) 

Mas, u nobre de-putada o . a:ppeHida de vai ente na paz e co-
varde na guerr.a. ! ! ... 

Sabe V. Ex., •ST. Presidente, quem •São os covarde~ ? 
São os .que fo•gem; são os que aband·onaram as suas po.siçó2s 

indo ·pr-ocurar ,gua;nid:a em !ll>av.ios es.tr.an·g-ei.r.os. (A.p-oiad:os.) 
ICovü-rdes na .guerra - ,são os que., ·á sim,pJes ap.prox·imaoão das 

forças leg:aes, simulando a ·estrategia -do .medo, . fog1sm, deixando 
as suas bostes .entregues aos trist·es effeitos d,6 sua má ·orienta-

. ção. (Ap'Oia.dios.) 

Co-vardes na guerra. são oOS que na ho.ra do comb.ate, vi-ram 
costas ás forças contrarias - -corr-endo sem cessar, esp.avoridos e 
reeeiosos até da propTia sombra - como ·fel--o o -d·enominado 'Tôrvo, 
dego!ladDr il.a -cidadB ·de Itajahy. ( A poiados.) 

Covardes na gueT.ra. - são os que, ·de posse ·da barra do H.io 
Grande, com um ex·eTcit:o maior de dous mil hom·ens ·e cinco va-
.pores artilhados - deixam o posto conquistaido -d·epois de Vl'emenda 
deTrota, jndo depo1s, d:esarmar-se com tão -.gr·an-de "Bx>ercito ·em 
paiz estTangeiro. (Apoiados.) 

Govardes na guerra. mas ver-di!.deiram·entE! cov.arde.s - são os 



que nao tivHam a coragem do proprio dever, na hora da expi;a.çilo, 
.occultando aos seus soldados a intenção de fu·gir e entregando-os 
(!> ê'Ill que elles soubessem) ás fo r ças eontrari'lÍ,s - deixando-os 

-completamente abandonados como fizeram os ch-efes rebeldes, na 
bahi-a d•esta cidade, no ~ia 13 de março. (Apdjados.) 

Govardes na guerra, -são, emf.im, os que não tiveram a cor.a-
,gem de arcar com oo effeitos de seus actos, fugindo á responsabili-
d,a~e deHes - como esses inimigos da PatTia, trazendo lagrimas 
á •o•rphantlade, luto a população e sobresalto á .o:Nlem ·e desr esp•e:ito 

.á lei. (A1.oiculos. ) 
Eases é qu e são covardes na guerra, e são hoje os valentes 

.na ']}a'il, lá uo estrangeiro, longe da Patria, pr omovendo-lhe ain-da a 

.maior guerra. (Apoiados.) 
O nobre deputado fallou ainda no sangue das vict!mas. 
~angu e das viétimas - encon t-rar ia o nob!'le deputado - n·as 

ruas d•2sta cidade, nas praças e jardins e até no interior dos hospj-
taes - onde as balas rebeldes amontoaram victimas, fazendo jorrar 
<0 seu precioso sangue. (Apoiados.) 

E.angue - -&nc=traria o ne1bre deputado em Nictheroy. dado á 
T'!'Ltria por •aquen~-s intemeratos defensores da R epublica, naquella 
"tenaz e energíca resistencja, que constitue uma das mais bellas pa-
_g.inas -dess-a r ecente historii:t, dessa nobre ~ruzada em dafes-a das 
.no·:;;sa.s liberdades. (ApoiadoS,) 

Sangue - encontraria ainda o nobr-e deputado nas fortalezas, 
no littoral desta cidade, em todos os p<>stos e praças miLitar-es, 
on-de o·s marty.res da Republica, morri·am por ella, abraçados á 
jm;ag·em d·a patria. (Apoiados.) 

:Sangue -- encontraria ainda o -nobre deputado - nas cam-
pin-as· do Sul, nos planaltos do Estado cathariu<mse, vertido em 
:pról d3. causa r epublicana, da -causa da lei e da justiça, por esses 

· -valentes batalhadores que ainda lá se conservam honrando o pm;to 
- onde os . collocou a defesa da Republica .e l!~vando de ·vencida os 

inimig.os da pa.tria nesses acLos d-e reconhecida bra-vura. l Apoia-
- -dos.) 

S·angue--e.nc<.intr:l!ria tambem o nobre deput3.do ,na. invencível 
.e brava La"Pa, onde o genio guerreiro de Carneiro - assignatou 
na LJ ~ng;a r esi·s:tenda de 26 dias -_ com os refimentos. oom a sua 
:morte, em'fim (que constitue o maior desa t re para a R .:publlca ) 

:- a.poiactos geraes) · o maior f;:-ito operado no j}3r-iodo da defesa da. 



in~e_gTidacJ,El d·a Pfl.t~i.a € -d_a :ij:ep]I)Jl~ca (a.rpOiacbos), neito que passará. 
á :posteridad.e, cop[indo _o -g~orioso n·ome daquelle nerõe e dos seus. 
bravos companheiro~ - _dos a!pplauj;ps e biençãos a que t:em direito. 
a hon11a_ ~ - ll: al?negação de ver.d_ad•eiros patriota-s. (ApO!Wàos !Jierae-s.) 

·S-angue ~ -encontraria o ' nobre odeput-ad·o onde llouvess1e -um. 
soldado de-fensor - -da Reopublica · ( apo·iaàos) ; mas -saugüe- g'aneroso. 
a .attestair de modo edificántlé ·e ·subli-me o despr-endimento, ·o -d-evota-
meiJllt.o, . o >S·acrif.icio ~evado ao 'extremo, ·o p.atr-i.o:t:i.smo ·deis 'qu·e· s·e-
b·a.lt!')m pel,llls causas da Li•bs:r-dad-e. (Apoj1•àOs.) 

Sangue, 1emfim, e-nco.ntora,ri-a ·O no·bre dep:utado, a ·po·ucos I)assos:. 
d.o paJaociq_ do gpv•erno do . meu E•sta.do, •em ltajahy, . .I:Humenau -e ou-
tro-s_DQI1tQs daHi, onP.e _.os revolucionariõs degollaram vi'cttmas, _dan--
do assim o mais h e-diondo exemplo da maior ferocidade e cann-i-
balismo. _(Ap:piaàos .) 

Sr. Pr-es!dgnte, não pr-eciso prolongar mais o debabe. 
·T-eíi:ho, certamente, _abusad-o 4·a benevolenêi-a da ·camara .(ncio· 

apoiaà~) ; ~ mas ella me ·d•escul·p.ará, porque tinha ruecessida·de de· 
a:ssi•m .pron unciror -ID·e. 

·Cúmpri o m eu dever, dizendo á Gam::.ra a maneir-a por que en-
caro .o. assumpto qu e se discute. 

Fil-o ,mal, sou o primeim a r-econheeoer - ess-a verda.de (não· 
a:poiJaclos); mas guiei-me pelos sentirriento.s da justiça e do p-atrio--
tismo. 

-E, poi:s, vou terminar; mas antes de faz.el-o, seja-me permi-ttido 
dirigir um aP:P?llo a todos os T•e-p.nesentantes d·a nação - pedindo-
lhes p'atrioti.smo, mp.ito patriotismo - ;para o exame e decisão-
do assumpto .grav-e que ora ·pr.ende toda n-ossa •attenção. S·rs. depu-
\l\dos, .ll- patri!l- tem em vós f.ito·s -os. olhQs, -agu!\rd·and•o ,qu,e o ·d•ss-
;E1nlaoe · desta questã;o impoo•I'tallite ;, .esteja_ •rua oa.H;oura od-a,1.-•situaçã-o· 
<l1le a_ti'avessap1os. , , " 

, <Sejamos antes ~e tudo - p-atriotas. Lembl'emo-nos dos -dia;s lu-· 
tuosos •e -amargos que já lá yão e .que _ tan~as _dor-es, e an-gustias tr-ou--
xer-am ao seio da nação. (Apoiaclas, -rnuiJto . bem,.l 
-. -. - - ~ • j. ••• - • • ..... , 

E,'Squeçamo-nos d.e quaesquer resentim·entos, de quaesquer es~
crupulos por· mais. justo.s que sejam, p~r-a só l:embra.rmo-.nos que-
si _não f-asse forte .. ~ b~aço q\_l·e .contev·e ·a T·ebeJ.dia -aud.aoiosa de mui-
tos, dominan_do-a, ap.niqual:aJ:!do"a ~-de V'Ez, teríamos necessariamente 
.<!-e ·ass<is1i_tr ·ao ttr.iste e ohorrip-H\1-nte 'e5pectacule, ven'lio, aoQS arruidns--
da. ~aior ~ns~bordi~a,ção, r~sgada a Constituição, dila<?eradas todas' 
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as leis, desr.e.speita·dos os nossos mais sagrado·s direitos, e o que 
mais é - ennegr-ecido o brilho da nossa integridad·e e tr.adiçoes e 
perdLda para :s·emp·ve a mais bella. conquista dos obr·ei.r·os da liber-
dad·e .. . que symboHsa o advento da Republica, nesta patri·a qwe é 
livre, que é independent'e e não mais supportaria o peso de m;na 
qualqritir dyna.stjta com a vingança dos que a promovem surda e 
clandesti-namente. (Muito bern, apoiados.) 

Façamos ·com que essa bor·rasca que cahiu sobre o projecto 
em discussão, seja desfeita aos hymnos da nossa graUdão e rcco-
nheci'inento áqueUe que, chefe do Podter Executivo, pas.s<ará á nüi-
toria como ver.dadeir·ol salvador da R epublica ( ap\J•iados), como 
o libertador dos nossos direitos, aos applausos da propTia liber-
dade, admirado, respeitado e coberto d:as bençãos da :patria. (Mu·tto 
bem, apo~aaos.) 

ISim. . . d-esfaçam-:se no vasto oceano destas discussões: -
essas vagas que altivas e em constante marulho, tentam cm·ruir e 
·enJiraquece,r os fioJrtes altioeroes ·da Republica, pa:r.a que, n'a s·erenida-
de de suas aguas, possa singrar garbosa e ovanbe a g.r.ande náo 
desta ópulent:a nação, sob o governo do habil timoneiro que a 
tem conduzido com patriotismo, livrando-a ·do immin,ente naufra-
gio qne a r evolta preparou, entregando~a ao seu legitimo successor 
que espontanea e livremente fora eleito pelo povo e recordando-vos 
que é aqui ·o v'erdadeiro altar na p.atria (apoiados) onde se sagram 
os seus heróes, premiando-se-lhes os altos feitos. (Mu.ito bem, 
apoiados.) 

Sim. . . sejamos justos, :assegurando a tod.as as nações cultas 
que, n-esta ·parte da livr-e America, ha um povo que, sendo pa-
triota, sabe s-er .reconhecido, e que soube fazer justiça áquelle que, 
collocado na posição de seu primeiro magistrado, salvou -a Hepu-
blica -e com ella os nossos .creditas •e tradições . 

. T-en·ho concluído. (Muito b en~, muito bem. O o·raào1· é abraçado 
e cumprimentaroo p01· seus coUegas.) 

Fica a discussão adiad'á pela hora. ( *) 

(*) Na s•essão de 6 ora o Sr. Erico Coelho, cujo discurso 
não consta dos Annaes. 
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SESSÃO DE 7 IDE NOVEMBRO 

O SR. ENÉA.S MAIRTINS (movimento ae attenção) - Desde 26 discussão de 
os bancos da esc·ola, Sr. P.residente, no livro mais rudimentar, e projecto 144, 
que tive ·O·Ccasião d-e mamusear, ·encOtnt-rei repetidas vezes, e á fo rça 
de deparar~se-me sem:p·r€! nas minhas leit-uras, g.ravou-se-11lle no 
espi-ritd como uma lição pe.r·~nne ·e ·salutaJT, .a maxima que, inscri-
pta no p(}rtico do templo de Delphos, constitue a •base -do maximo 
desanvolvi·m.e.nto da phüosophia s ocrruhlca {]; gna:i seauton,; o "co-
nh·ece-te a ti mesmo" que um pen~ado.r modsrno chama a r egra 
capita,l, a regra. absoluta para a conducta do homem na sociedade, 
como cdndição de successo. 

Tal tem sido o principio que me guia as acções, que me serve 
de norma de eonducta, posso dizel-o com uma certa. ufania, e tem-
me evitado o encontro com escolhos e obstaculos que não poderia 
V$03r talvez, sinão extenuado; mais ainda fra.cyl.ssos rnevita-
veis, fracassos angustiosos r eservados, na eséabrosa t ríiha da vida 
publica, áquelles que vão a ensaiar n~Ha os seus primeiro·s pas-sos, 
como eu. 

E V. Ex. e a Cam1am toda teem visto a obse.rvação fi.el que, 
pelo preceito do mestre, guardo nos trabalhos desta casa, onde, 
postas de lado as raríssimas vezes em que. titubeante ·como agor·a, 
tenho me arriscado ás aventuras do debate, do fundo da minha ob-
scuridade (não apoiados), que é sempre um be<m, assisto ás pu-
gnas parlamentares a que me impelliriam talvez os ímpetos do meu 
espírito ainda accessivel aos Iane~s de enthusia.smo que a ·ple-
nitude {ia mocidade g€ra, pugnas essas, por€m, das quaes conservo-
me afastado .a <Jonsci-e;nda cla.T.a da minha. .nihilidade (não apoicr 
dos geraeS) que um TBOato natural . . . 

O .SR. FRAXÇA CARvALID> - V . Ex. tem revelado e é um doa 
membros mais distinctos desta casa. 



520 

•0 1Sn. ENEAS MARTINS - Mu.ito a,gra.decido ... Nihiilidade, Sr. 
Pr-esi·d·ent-e, dizia ·qwe um r ecat01 mutur·al ·dkta-do op·elo mai•s legi-
timo .amor proprio, man·da furtar a evidencia. 

!Nesta occa,ssiã.o, •pGrém, -soJ.emn-issima paa·.a a vida p-olitica do 
paiz e solenl'llj-ssiroa pa ra a minha vida d e ·estr eiante parlamentar, 
não sei que força poderosa me impelle, que -forca inesistivel me 
domi11a, ·obrig·a.ndo-·me ·a d•~ixar a mirrha obscuri-dad·e pai'I..'t tomar 
pwrte n-o debate .e qu e v·em illuminado d·esd·e .o começ;o p·elas ma,is 
•radi-osas fulgur.aç;ões dos >me·Uto~:es talentos que •esta casa possue. 

!Digo. mal, ta.Iv.ez, .Sr. !J?.J'>t!s-i>de,n>te, · s·i digo que não sei bem 
qual essa forç;a Ü'r esitiv·el que me impeU.e, que bem a recoDlheç:> eu 
- a do d ev•er <Civi.co, .que trahi~·i a, certamente, si -o ·calasse. 

·E é .por isso que .m e animo à' arrostar com as probabilidades 
todas de desagra..dar ( nã:o, apOdados) , de tomar a attencão da Camara 
inutilmente, nlbnca me .sentindo em min·ha vida publica, que é curta, 
mas n·em por isso menos accidentada, tão justamente Tev-olta:do 
con tra a proprio nihilidade, como neste momento em que chamô 
uma responsabilidade ass im enorme sobre meus hombros de poli-
tico nov·el e 'parlamentar mal ·experimentado ainda, com a intuiç;ão 
clara, com a int'llição per.feita daquelles ·que marcham .para o sacri-
fício certo da sor.te que os aguarda, mas for taleci-dos pela conso-
lação suprema da satisfação do dever cumprido . . 

O SR. DrNo BuENo - V. Ex. é s·empr e muito distinct0, como 
de sobra o tem provado. 

O SR. E NÉAS MARTINS - Bondade extrema de V. Ex ., que vê, 
postas es tas premissas, as ag'I'uras da sit;uação em que me d-ebato, 
juntando-se como se junta á importancia capital do debate, que 
·entende talvez com a mais melindrosa funcç;ão política .do -Con-
gresso, .a ·flbncção de julga,r de a:ctos extr emos de' um ·poder, que é 
seu par (apoiados) , o brilhantismo da •discussão, a começar "pelo 
fulgor com -que rOlJI!peu ·o distinctissimo representante pelo 1 • dis-
.trioto da iBarhia, -o Sr. Augusto de Freitas, e .a seguir-se opela via 
lactea de lu-minares que veio após e em que se destacam como 
pontos -mais r esplenden tes d·e luz a palavra magico ·e vibr~nte do 
illustre r epreseri tante fluminense . O ·Sr . Beli'sario, o dizer crit·e-
rioso e casügado do meu honrado amigo, deputado por P ernam-
buco, o Sr . Arthur Orlan,do, o verbo inflammado de 'fervor patrio-
tico do honrado deputado pelo Rio de J aD.ei ro, e> Sr. Eri·co Coelho. 
(Apoiados . ) 



V: Ex. vê, portan-to, Sr·. presidente, o_ pa,pe~ qu!l me. ca):>!) na 
<discussão': venlho servir cD<mo de contraste nas obras d~ ar~ (n4o 
11iJ)Oiaàus); entro na discussão exaotamente' •para dar mais brilho e 
realce, -com a pacidade de minha palavr-a desalinhada, ás çôres v.ivas 
·que já ·exalçam a téla. · 

•Em todo o caso, acceito de boamente. este pa;el, · qu_e· a fo.rça 
dos acontecimentos me impõem e acceito-o tanto mais contente de 
·mim •IIJ:esmo quanto sei que a justiça da ca·usa, que sustento vale 
m ais ·que os adornos com que a puder~ eu ~taviar , e que a C~ma~a 
relevará a -fraqueza dos argumentos- em . que vou erigir a defesa . d~ 
11arecei: das Commissõ~s r·ermidas de_ Ju'stiça e Orç~rn-ento, a:ppro-
viLndo, em absoluto, todos os actos :Praticados pelo Sr. Vice-Presi-
den-te da Rep.ublica, . com •o fim de .debel~ar . a re;olta, ·qu~ s~pgiJJ, . te-· 
merosà, na bahia desta capital, ·a 6 d-e setembro. 

Sei que careço das qualidades essenciaes para entrar em çl_ebat~ 
desta natureza: si al•guma env-ergadura _me protegf! flexível é aind~, 

nem luz ·as fulgurações de um nome feito .pelo tal ento . ou pela ex-
·periencia ao menos. (Não apt:;\iados .) 

IÜ SR. ·EDUARDO R Ali10S - IDsse e:léOTdio, que V .. ''Ex. está fa-
zendo, é a mais cabal r esposta ás suas 'Proprias .palavras. 

O Sn. EmAs MARTINS - Amimo-me, -entretanto, a entrar na: 
discussão, <por.quanto não são ou não devem ser só essas qualidades 
as cr edenciaes para tomar [)arte nella: a sinceridade de convicções 
aHiada ao desejo -de bem se-rviT á Republica e á Patria são os ti-
tulos unicos que .quero para mim neste mo~ento. H a de ter por 
'isto a Camara a longanimidade de ouvir a minha p_alavra fria e 
1mpass'ivel, qu~ por um capricho -de envellhecime.nto precoce não·. 
·vihra 'aos lances impetuosos da juventude, mas procura sempr.e 
"ácertar, não vindo agora nem traçar p·ont-os novos, nem trazermais 
'luz ao debate - que im'Possivel é fazel-o, _ maximé após a Incida 
·oração de hontem do meu dtstincto 1amigo, o Sr. E rico Coelho. 

Noto, porém, Sr. presidente, qu e_ no momento, por uma appli-
·cação azada do conhecido rifão popular - "não ha infelicidade qu~ 
não tenlha o seu 'lado bom" a situação dirficil, o esforço -que faço 

'PO-r manter-me ao menos ta rastejar pela altura da ~is-cussão (não_ 
apÓi<Ldos g eraes), para vencer a re.pugnancia natural de alÚdear 
con-hecimentos que nã·o ten:ho, compensa, como V . Ex. vê. o ensejo 

-qu~ · se me -offer ece de, sendo dos qu·e votaram contra Ó adiamento 
dàs . nossas sessões, ·dizer a'O' meu vaiz e 'especiaJrÓ.ent-e ao di~'o' 

-e1e1·torad·o que para aqui me -enviou, jâ que não . o pude f~.zer em 
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occas1ao opportuna, as determilnantes do meu voto contrar i-o ã,quella. 
medida de efficacia aindà J:J.Oje çontro.:el'sa. Não o fiZ; :t>Oré.m\ po.sso. 
diiel~o dés·de logo -com a. copscienci·a aberta á luz- da. verdad•e, J!ara. 
àttesta!'--.uma fr·aquez.a ou como uma deserção tardia d!!JS ·fileiras 
~ií:t que a tê hoJe me te·nho •batido; e bem o s·a:be. V. •Ex., .tel:):tem un:ha 
valiosa do que de enthusi11-smo, ca:lo-r e paixão houve nesta casa por 
occasião de levantar-se n,ella-a bandeira do adiamento. 

A,pezar d-e collocad·o em ·posição es~ecial, como toda a repre-· 
sentação J}araemse em face do gov.erno do Sr. Vice-Presid-ente da 
Republica, -eu, ou antes, .nós não podíamos votar por essa medida. 
gJl-e se 1p-e ·afigura,va fatal, porque de •peTnicioso exemplo ( mwito-
~em), mesmo posta a. questão no terreno da confiança política, 
~em a.quilataTmos si realmente -ella· podia ser dada sem qu.ebra da. 
d!,gnidad·e, da harmonia da ind-epend-em-cia - e e.sta não ·ha quando 
a igualdade desap.parece - -entre o Gongresso e ·o Executivo, que se 
nos disse a exiogia 'de nós para co-mplement~ e terminação de sua. 
~igantesca -e gioTiosa obra de resistencia em nome ·d·:;t lei. 

/Nem tal exame importava ·por si só uma desconfiança !njus-
tif.icavel ou um temor pueril, dess·es que esv-oaçaram -em tumulto-
por ·este recinto, ·como a:go,urentos pre'sagi-os, que uma e ,outra r e-
·pugnav-am ao mandato de que me inv.estio -o eleitorado paraense, in-
defectiv·el ·na harm-onia ·de vistas com o :governo- do glorios-o 23 
de n-ov-embro. 
_ Mas, Sr. presidente, ·abdicar p!lJSsivamente nas mãos de ·quem 
quer que seja a funcção ·d-o raciocínio político, -o criterio na. apre-
ci-ação do·s. factos, ·a faculdade p ensante, .em uma pa;Jayra, em as-
sumpto de ordem exclusiv.a;mente mera!, - por mais v-etusto e p-r.es-
ti·g.iado que s·eda o altar .onde se .rerrde _o sacrificio,- póde ser tudo 
menos um ap•oio nobr-e ·e salutar, que não póde -dal-o certamente o-
il!ldividuo, o cor:po p·olitico que, para fazel--o, começa necessaria--
mente por ·annullar-se d-e todo . (Muito·s apoiad'gs; apm·tes, contes·· 
t_ações.) 

.E nesse exame, procurando :vêr todas as causas justifi.cativa~

da medida que se nos pedia, eu, pela miniha parte não encontrei" 
uma só ·que não ruiss-e po·r .si, as- di.fficuldades em que eHes se• 
baseavam, sendo como,.eram facilmente superaveis no meu -e·ntender. 

0 .SR. CARLOS DE .NlJV.AES - Apoiado. 
O SR. ENÉAS. MAR~INS - Ainda não é te:çnpo, -eu o s ei, .Sr . . 

presid-ente, d·e fazer. a ·histo.r:ia impar-cial do .adiamento -e do futuro· 
qu-e vae 31,1lgar-nàs, não. con-fio outra cousa que 1;1ão .. a. sagração d·os: 
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escrupulos ·e dos argume!l!tos que me Ievaram a agir 1pelo caminh() 
por que .env-e.redei. esta questão. 

• Quand·o .se ti!Ilha nesta casa uma compacta ·maior ia de r-epre-
s_entaThtes, . como o partido- que dhamarei, de preferencia a qualquer 
outra co usa ---: o ·da resi.stenéia: legal em nome da Republica (muito 
bem; mui.to bem), nã•e 'POdia haver a menor duvida, a menor vacil-
lação, não era licito suspeitar no ,procedimento ·que íamos ter, sem 
desconsid·éraçãp para com o poder que surgia das urnas, qu:md() . 
ainda se travava a lucta .tremenda entre a aut·or.ida·de e a rebellião 
consubstanêian·do, esta .só, os sonhos e os id'éae.s, as esperanças sof-
freg.a.s -e as a;s.piraçõe.s ·desmarcadas de quantos descontentes soubE> 
fazer o gov-erno da Republka l!l.a éra, que abriu, d-e rehabilitação 
de seus fôros, após o saneamento que ã a:tmosphera politica deste 
paiz troux-e a r·eacção ar-mada contra a iruglor.ia -empreita;da de 2:)_ 
de nov-embro. 

E porque me sentia avLgorado n-essa convicção, que eú fazia a 
mesma e>m todos, excepção feita d·os honrados r-epresentantes cuja 
attitud-e o,pposicionista nil!lguem jãmais pôd-e pôr em duvida, quan-
d.o, ·s .r. presi-d.ente, s-e jnquiria -d-o meu proceder no assumpto, sa-
•bia eu di·zer sempre com a consciencia calma dos que querem 
cumprir.•o seu dever e ·f?ó procuram fazel-o -_ que não desertaria da 
minha cadeira doe deputado, afim · d.e mais prestigiai-a approvando 
.quanto antes todos os actos de que o Poder Executivo 1-ançãra mão 
no_ semtido d·e debeHar a revolta, porque eu queria vêr no mais 
brev.e es•paço de -tempo possível, . e sobr-etudo antes de 15 de nov-em-
bro, o Sr. marechal Floriano P·eixoto desonerado, de facto e de Íii-
:r.e1to; da responsabilida;de immensa que assumira só -perante a Na-
ção .e perante o mund·o ... 

0 SR.· Ai'<"LZIO DE ABREU E OUTROS - Apoiadi,ssimo. 
O SR. 'ENJÉAS MARTINS - ... dando assim tód'os nós prova evi-

dente de que sa:biamos cwmp·rir o .nosso dever, de que interpretava-
mos fielmente os sentimentos -da Nação que para aqui nos mandou 
no momento mais cr.itico talv.ez de -tod·a a sua vida ·politica nestes 
·ultiomos annos. (Ap•oiaãOs geraes.) 

.Sou por.tàlnto, cSr. presidente, insus·peito .nesta . questão e isso 
porque, <liquidad-o o ·adiamento. úma ·pol·itica de desaso e incohe-· 
:renoia, que, d.e facto, não cabe ao · unico lJlOr eHa reflponsavel peran-
te a Constituição, lançou ao -purgatorio como opposicionista ... 

UM .:SR. ·DEPUTADO - Ao infer.no, se me faz fª'vor. 
O SR. ENÉAS MARTINS - · . .. todo aquelle que não soube, n:!l.o_ 
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quiz o·u não ·pôde co.mprehender como. é. que, entr-e um Congresso~ 
n.a sua maioria amigo .e u,m Pc·der ·Execut-ivo ami·go, se vJn·ha exigir, 
cõ_mu medida de confiança politica, de conciliação e de har·monia de 
Vi"!itas a aiiillul!ação co.mpleta d-e um .desses poderes . 
~ · O .SR. EnrC<> CoELHo - 1\'[ell:b.or -do qlJe V. Ex . o está ,fazendo; 

é impossível apreciar o nosso pap.el nesta questão. 
: , ·.o SR. ENÉAS MARnNs - Dizem •as chronjcas posteriores, Sr. 

pl·esi·dent:e, -e os factos c-om a. sua frieza -e~magadora, que andára ·eu · 
~rrad~ em _,parte, e as escaramuças .e .guerrilhas que aqui ao depois 

se moveram, confirmam-no evidentemente. (Apoiaclos e ncio 
-apoiad):\s; . t r oa,'lm-se mui tos apa?·tes.) 

Respondo, porém, p-or mim .que não mudei de idéas .não ·me di~ 
"':"o r cian-do ·muito menos -d-o partido rep-ublicano do Pará,' cujCiJs senti c· 
ment-os nesta occasião jul-go interpretar, incompetente, mas fatal-
mente, 1por força de circumstancias ... 

O $R. CARD.os DE NovAEs - Não -apoiado; muito digna e legi-· 
tiinam.oote. 

O SR. EN\'ÉAS MARTINS - ... ,partido que mantém, hontem como 
haje,- em .face · do goveruo de .ag·oua, c-omo em face do governo .a e· 
amanhã, a mesma linha de conducta que se traçou é até o presente 
tem percorri-do · -com sobranceria e altivez. (il.pojia(loS) 

. SoliU.ario, Sr. pr.esidente, tem sido o Pará e coutinuará a sel-o 
com o .gov-erno ·ao marechal .Floriano desde quando , em 23 de .no-
vembro, affirmando-se neste paiz que a Constituição éra uma realL 
dade e que não valem coubra •eHa as espadas .por mais festejadas 
que sej;tm, vania-se, .em uma ·lufada revolucionaria, a maior de 
todas -as vergoiihas, que têm maculad-o .a . .nossa vida de Nação re-
publicana, o governo do golpe de •Estado a que a minha .nobr-e terra 
r-epudiou, apooas con-hecida a pr.imeira noticia desse graude crime, 
1ndelevel na vida .publica daquelles que o fizeram e o aceitaram r e-
sigJiados ·e . SUPIP-lices , 
.. 'O !SR. CARLOS DE Nov,.AEs ~ Apezar d-e aqui se occultarem os 
telegrammas que -de lá vinham nesse .sentido. 

·o SR. Ei'i~As MARTINS- E ai.nda bem que o meu distincto ami-
go -lembra como -em 'um caisti'go soi-emne e em uma public-a reprova; 
ção infling.idos pelo· ·seu· •gra,nde ·amor ás .glorias 'da nossa terra;· 

. -esse acto ·de éstra,tegia infructifera· :e condemnavel. Nãó tmpor:ta; · 
- que as .glor.i"as ao Pará .por. isso. adv.lnbadas e justaménte -con-
su'bstan'ciada,s -na ·pessoa de seu' benemerito governador ( níuitOS 
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"(Lpoiaàos) sejam um ex~mplo •e uma: lição :fecund-os · -~C quem que:t: . 
.q'U.ê ha3a pr~te~dido loucamen-te a1irelal-o - corrisigo no :carro da 'di-
.cfad Úra humilhante. (l!fu:ito bem, muitO., bem~ ) J· 

nizia ,eu, porém, S.r. presidente, . que, solidario ' desde esse -mo-
mento com o govemo do níarechwl Floriano . P.eixot~, .pÕrqtlãn·to. 
-elle se conservou CLentrq da lettr.a stl'icta da lei até ao moment? 
·em -que se viu ·forçado a abandonai-a .para poder salva:l-a e bem as-
:sjm a Republica, o :meu .-Estado e '<J -•partido repu•blicano dó Pârã, 
•que, de posse de seu governo, legitimamente o representa, rriant~

·ve-se sempre, ainda, durante esse petiodo calamitoso, ao lado do 
benemer.ito sol-d·ad-o que é uma das glorias de&ta patria tão violén-
ta.mente abalada nos ultimas tempos pela ambição desreÚada (le 
filhos dig.n-os de ·outra que não ella. E .desde a sua ascenção ao 
J>Oder em nome d.a legalidade, no sempre auspiciooso dia 23 de no-
-vembro afé 10 de a;bril de 1·892 e -dahi, ainda, .no momento angus-
tioso em que no pontal ·.da ·barra do Rio Grande se· re.pr-esentav·a o 
·prologo trag.ico-comico .em que -pela primeira vez se arvo·rou com 
·esc.arneo ·para ·este povo o trapo branco da revolta, e, fin.almei!te, 
-a 6 -de setembro, quand-o, no coração -da Re•publica, o .Sr. man;chal 
Floriano se viu inQ1Ji-nadamente assobel'lbado 'Pela mais violenta in-
13uiT-eição, que foi como -o repositorio de quantos elementos mãos se 
-agregaram, desencadeando-se em tod-os os -d-ias .do seu governo, qué 
tem ,sido um governo de .pura defesa, de exclusLva resistencia a ata-
'ques de todo o genero. (Muitos a,poiaàos . ) 

E si -em todos esses .momentos difficeis e an-gustiosos o parti-do· 
republicano do :Pará não .deixou de ·estar ·ao seu laJdo, de presen-te, 
-quando o governo de S . Ex. marCiha para o occa:so, exactamente 
-como o ~ol afim ·de ·r aa:pp:3:raoer ma;is tárd-e, na beHissdma figura, 

'{}U~ honte~ ouvi num aparte do nobre deputado Sr. Anisio de 
.Abreu, ·não o pó de, não o deve e não o ·ha de abandonar. · 

Quem se manteve ao lado dó .Sr. Vice'-Presidente -em todas as 
uccasiões crit.icâs do seu góver-no nã-o tem o direito, ante a sua pro-
-pria consciencia de abandonai-o quando se a'IJ'ura a r esponsabili-
dade -dos a.ctos ~raticádos por elle' no intuito de debellar ' a ní~is 
:ousada e a mais temerosa de todas as insurreições que se tem dado , . • • -;.r .... 

. neste paiz. . . 1 ,_. :. 
·E -tal é a no'ssa posição; · si na ordem geral dos factos humarros 

-a solidariedade manifesta-se indis.pensavel e indiscutiv.el E)m be~ ·do 
11r~gresso e da civilis.ação; : si · na ordem sócia! esta solidariedade 



entre os factos !humanos é uma condição essencial d-e successo _pro- · 
ficuô, na ord-em ;politica de nosso paiz act•u-almente, nas linhas ge-· 

r111es ·que se podem tmçaJr nesta mesma o•r.d-em, a -solid111r.i•ed~d-e é 
condição de vida e o ,seu -esquec~en_to será .a peior de todas· as fa-
tã.l:idades que poss'am cahir sobre as nossas cabeças. 

Bem ou mal, portanto, Sr. presidente, em qualquer - caso; po-
roém exnressan.do ·o· s·emÚr calmo. e ;Defledtdo •do men espiorito quero 
dizer .ant~c(padam~mte oo meu paiz q:ue me ouve e me lêr, -que a 
minha ,posição, em face do go-verno que vem é perfeitamente iden-
tica aquelÍa que mantenho ·em face do gov-erno que vai, porquantO' 
nas lin_has geraes esse .gov,erl!·O tem de .seguir a mesma rõta e não· 
lia de ser oert111mente mais do que o continuador da gloriosa obrrt. 
do soldado benemerito, que por -emquanto, ain·da se mantém á; 

!rente dos s'tlopremol! destinos da .patria brazileira, coberto pela·s ben-
ç~qs de todos os nossos conci.dadãos, -exceptuados aquelles que, -
arg!Lmassrudos -em um mesm-o corpo unico, o dos despeitados, pelos· 
successo1:1 falhos da revolt1:J, -e da ·boisa, a qúe se dá· o nome mais de--
cente de •golpe d-e Estado - não 1he perdoam nem toleram o go-
v-ern-a _-honesto, -eneDgico e salvadoor. (Apartes gei'a;es:) 

Já é tempo de entrar, comtudo, na questão que me fez vir á:. 
tribuna. :IDu .nãJo penso como o illustre representante bahiano Sr. 
Augusto de Freit111s que, .re:terindo-.se á suspensão das regalias cvns-
Utucfonaes em todos os legares onde -a revolta 'irrompeu, disse,. 
mais ou menos, que querendo-se mostrar por fim na plenitude de 
s'tla força, que não se batia !pela Constituição nem pela Republica, 
mas pelo seu gov•erno, o marechal FlorFano 'rasgou por uma v-ez-
o pacto fundamental, commettendo todos os e:x,ce•s·s·os e .absurdos; 
e menos ain.da pod-erei pens·ar como o nobre :deputado por Minas, 
o Sr. Benedi.oto Valla.d-a>res, que •Càn-onisamos dioliaduras todos os 
que d·efendemos os a c tos do marechal Flori111no Peixoto. 

E assim penso porque, S:r. ·Presidente, meu eosp.irito ainda. 
sente umas vibrações fortes ·d-e indepen.dencia ·e altiv·ez democra-
ticas que me .impellem a repellir todas as tyraniüa:s e por saber 
opelo ensinamento do-s factos, .p·ela lição inilludivel da histeria, 
p-or aqui!lo que já tenho observ.a;do no m eu -curto .periodo de vida 
publi·ca - que -o terreno de mi'llh·a -p.atria é esteril -e sMaro para -
q~_e nelle medTem a,s :d.ict.aduras, ·po.r .ma:is gl-o-r.io•sas · qU·!;' ·ell.as: 
s jlja,m ... 

0 SR. Ero.co COELHO - De.tis ouça V. Ex. 
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O Sn. ENEAS MARTINS- ... pa7a que ellas se achem apa.dri-
:nhadas por uma espada consci ente da sua força e amparada em 
.serviços in-contesta v eis á Nação. 

Quanto ao honrado ·deput-ll!do pela Bahia ·c~ja ·ausencia de_ 
J>loro ne•ste momento, quero -crer que, succumbido pelo info::-tunio 
.a que se referiu e apezar de envolto ainda nas d·obras da incer -
teza, a Cama.ra <>uviu -de S. Ex., como uma v-erdad·e inoontesta.v-el, 
.s·ua brilhante oração foi· antes um grito lan-cinante de uma alma 
·forte, que sangra na desdita., do ·que verdadeiramente a palavra 
iorte, a palavra vibrante do lutador -da estatura moral de S. Ex. 
E, 'POr isso, não conseguiu mais do que um successo pa.rlamentar, 
.deixando de pé, incolume, firme e er ecto, sem attingil-o o parecer 
em discussão, cuja ref•o·rma tambem seria .no mo.me.nto ·actual ·O 

:maior de todo.s .os males que nos pod-e.ri!lJm advir á no.sS>a vida 1ÍO-
Jitka, em que vamos, póde-·se dizer, conval•escendo. (Apoicuto:J's . ) 

Nesta questão, Sr. Presidente, para poder encaminha7 ·O meu 
·discurso afim de melhor delimital·<O, estabelecerei .tres pontos 
Jlrindpaes, a que enca:;arei detalhadamente: um, que é quasi· es. 
-cusado. mas a gue me tendo de referi.r, porque .o combateu um 
·dos mais admantinos talentos que tomou parte na discuss.ão, o 
jlJustre representante ·do 'P7ii:neiro di.stri-cto de Pernambuco, Sr . 
.Arthur Orlan-do, .e consiste em saber se ha alguma cousa que jus-
·tifique e desculpe as medidas exce·pcionaes; o segundo será o 
·estudar si, no nosso caso pa7ticul<ar, o Sr. Vice-Presidente da 
'Republica. soube empr~gar medidas 'Perfeitamente constitucionaes 
no momento <>pportuno; o terceiro, finalmente, procura-rã verifi-car 
si, no empre-go destas medidas, S. Ex. se excedeu, ultrap·assando 
<OS J!.mites naturaes da disposição leg-al que rege a materia. 

!Sobre os dous primeiros pontos quasi que não h a questão . 
A a lma do philosopho do m eu illustre ami.go, deput!lJd·o por Per-
nambuco, a que alludiu -hontem. ·com to·da a "Propriedade, o hon-
rado deputado fluminense Sr. ETico Coelho, sonhou na bellissima 
'Pagina da psycologia política rapidamente tracejada por S. Ex. 
-com uma libe-rdade hypothetica, absoluta, inex'Plicavel, inconcebi-
·vel .e irrealisavel, com um estado de Ji.ber·dade de pura phantasia. 
·que se assemelha seu tanto ou quanto ao zaimph cartha:ginez., que 
não devera ser tocado nem pelo olhar dos profanos. 

Dahi, ·sr _ Presidente, o vir S. Ex. esquecen~o-Se do que deve 
< á sua prop-ria illustração jámais contestad,a, esquecendo-se do 

'QUe deve aos s eus co-nheci-mentos jurídicos -e litterarios. extra-



nhar, censurar, repudiar, ccmo um funesto ma.! pernicioso, uma. 
sup·prE~são 1la civilizaçã-o, a suspe-n,>ão das garantias constitucto-
naes, que S. Ex. não tolera, a que S. Ex. n.ão dá guarda no seu. 
systema . p·olitico de sonha der e utopista. 

EE·tcou com a lição, pal•pi.ta•nte . d·e v.e.r:d·a.d-e .d'a historh impar-
cial ·a.o r-epdlir em absol~to ma.i·s e.s::;·a chimera rutila, surgi,dJa de 
u-ma wnce.pção la.rga do libe.raliS'mo s·en:wre fwrto ·d·e illusões eo 
phantasia~. 

Diz Bl]I-cistschili, qu e- tenho ouvido citar SNIJ.pre como autorL 
da.de indiscutivel no assumpto, e para o conceito do mestre so--
licito a attenção da Cama:ra: - que o Estado é uma pe-s-soa j~-
ridica. de ordem tão elevada que a necessi-dade de sua -conservação, 
a manutenção .-de sua integri-dade, primeiro -dev·er -de -todo •governo· 
digno desse nome, autor~?'a e póde autorisar uma violação re.al 
do direito individual e da ordem estabelecid-a na· lei escri-pta, indo-
ao po-nto de admittir até a completa subversão temperaria da. 
ardem ju-r-ídica. 

'SEm Tecorrer, . com-tudo, .Sr. Presi-dente, aos publicistas, sem 
pro-cu-rar ler nos mestres o que ·eiles pr·eg.am, após uma obs-eTv-ação 
criteri c.3a -dc,s · factos humanos; um ligeiro percurso pela ·liistoria. 
da -h-umani.dade em tantc.s •secuJ.os· de luc-ta, e.ntre o Estad-o qu-e 
se d-efende e a anarchia sob todas a.s suas fórmas que o ata.ca~ 
tiorará a illus_ão ao meu illustre amigo que n'ão a ma-nifestou nes-ta 
ca-sa, r eleve-me ó diz'el·o, sinão como arma -de combate para dar-
ma;,s r ealce ao qua-dró que S. Ex. · traçou -com a ·sua -competen-
cla de mestre, os seus dote·s peregrinos de ·!itterato e as-' sua11. 
idéa;s• emancipadas de philosopho e estudioso, a sonhar corri a . 
or-ga.nisação -de um Estado to-do especial e comp!e.tamEm.te d·iverso-
d.aquelle que te.w.os e não pod·emos dix.a;r -d-e te~r, corno a 'l'esultante 
actuaJ · -das forças ·dynamicas da civilisação. 

Ouven-hamos de Roma, Sr. Presi-dente, -cÓm a sua -dictadura~ 
que decorria -em um momento -de v·eTd·aJdeiro p-erigo Pll!QJi.co, -do se-
nat·u.s-c.omsultus ·ult·imre n ecessitatis ·e salvou-•a -de P-o-rse=a colhO> 
d·e CatiÜn-a, d-a · c-onflagração '-inte-rn-a como dos ga;u-lez-~s e do-s cim-
bros; -o-u v·enh·a;m-os -dess-e pov-o que '()O-nstituiu o •mai<lir moli:lUmen-to· 
jUJridico -de que ha noticia nos primei-ros fa-ctos da -humani-dad-e e· 
que a:inda p!'oj ecta so'br-e .el!a r-rui.os -de v•ivissi-ma sabed-ori-a ·e bene-
fica l'uz ; -ou v.enhamos '<lalli -e passemos pelo gover.n-o dos cons·elhei-. 
ros d·e Vellleza·· ·com .seus -doir-ei-ws exoepciQIIlaes, •a éUes :oo·ncedldott 
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p.a:ra .a salvaç'i.o da Rspublica; ou -pr-ocuremos .presorutar as insti-
tuições ~ngle.z.a•s 11-0 s·eu fetichismo olas•sieo :pe~a' Hberdad·e in(,iivi-
dual, •OU -esten·d·amos olhar jnve.sUgador a tó.do o •contin€'Ilte eu.r:Õ·-
pêo n:a idad·e m~'d-~rma e, atrav•essa:ndo •O at!antioo; a ·ess•e granqe 
patz em que treze -coloni.as r ebeUad·as l'orniaram, no diz.e•r de um 
eséri-ptor •da aotualidade_, a mwis •espupenda ·basilica em hom.en.ã-

·gem 'á ·d-emocracia .triumphante; em rodas as épooas melindr.Qs~, 
em tod-os ·Os .povos idenUficados no assump·to, .pelo sentiT gera!"e 
indomav·el da •om::i·servaçã-o, nós vam:1s ·encontrar largamente jusÚ-
fioad-o .este principio ua .necessidade ·da salvação do Estadü, o 
germen -daquillo a qu-e o nobr.e dE-putado .por P.ernlllmbuoo apos-
tr.ophou ·em ~-O:: rasgo -d·e 'indignação mal _ conti-da, com· a supp·res-
são da civiÍisação! (Muito bem; muito bem.) , 

Suppress~o riecessa;ria e legitima essa, Sr. Presidente, como 
nol-o ensi.nam os livro!?. si -é qu e não. estão errados, quando ·defen-
dem os direitos inaHenaveis ·do Estado, .aquillo que consti.tue o 
primeiro dos do individuo - o da .conservação, rposta em jogo' pa-
ra salvar a integridade da vida nacional dos povos, sacudidos pelo 
cyclo.ne ·da revolução. 

E, si estão €1rJ',a,dO<s, .ao aconselhar esse meio a que recorrem 
como supremo remedio aquelles qu e sé vêem assoberbados .por cri-
ses identicas, nunca muito superiores -á ' ultima que nos vem de as-
soberbar; si erram na. theoria esses livros que nol-o ensinam, Sr. 
presidente, nós não ' poderíamos, para provar a sua e1'ficacia, para 
provar os resultados .benefioos, que elle tem, a.pezar dos borro-rês 
que apresenta, do lado pe:r.igoso que revela, 'do lado 'violento que 
tem por certo, nés não .po·deriamos, repito, tomar ·contra-prova 
melhor do que 0 'facto· obse-rv-ado de -que todos aquelles governos 
que 0 esquecem ou ·oblitera:m a ·esse ·iJ..i·reito supremo do Estado, 
são victimas da sua .propria ' ·sentimentalid.ad-e, nem sabem có.r-
responder a-os intuitos da sua época e ás necessidades imminen-
tes das org.anisações sociaes. 

o m'eu honrado amigo, fazendo garbo d.a erudicção. que pos-
sue foi tomar .ao ·Chile um exemplo-·de tentativa, que faz-em al-g.uns 
po;os d·esej-oscs d·e mo.stMU...se adeantad-os par-.a a suppressã<> dessas 
m-ed·i-d-as excepci-O<naes que -pa.ra E. Ex. rteem um ·perig.o -UJI1i-c~ ou um 
-mal insUJ}eravel-a dar-l•hes os foros ·de bwbaros, ·de deshu~anos, 
·de i-ncapaz.es de figul'ar.em co-m-o remedio -d-e que -se lance mao pa-
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'!'a salvar um povo, que se diz civilizado - o de e-nvolverem na 
mê.sma rede traiçoeira e subtil a cuJ:p.a-dos e innocentes. 

Mas o Chile, salvou--o, por a;caso, essa t entativa de oblitera-
mi:mto, si assim me poss-o expTimir, -de· (fkeitos sagr.a-d·os ·e ina-
lienaveis, da luta tremep,da, que ainda ha 1JOuco o abalou todo -e 
p e'rdurou, .pela I.nsufficiencia, de repressão pr-ompta, indo termi-
nrur após . tantos dias nefastos -de ter-ror e desolações, angustias e 
martY!'iol 'l?a.ra a .nübre .nação oh-Hena, pel>e fim tra;gico de mais um 
dictado·r? 

S. Ex. tem, si quizesse olhar para um povo que é nosso ir-
mão .pel:a raç,a, ·para a Hespanha e pa:ra a sua ephemera Republica, 
ex•emplo ma;is f·ri•san•te aJ.nda. 

E, si o .caso lhe apraz como politico uto·pi.s.ta, na:da ha de edi-
ficai-o como defens-o,r da ordeln social o pTo-cedimento daquelle es-
tad'i·sta que, como presidente dessa R e.publica, recusou empregar 
o d-ireito supr.emo do Estado-{maudari<d·o fuzilar m eia duzia d-e 
amotinao-res, 'P·rovindo d.ahi, d·esse •impeto .s·entimenta.l·ista. que é 
s empre um ·perigo nas crises .politkas, •a an.nullação d·e tantos ·ea-

. forço.s <e en-ergias, gast-os na OO'llstrucção da obra, loillgo t empo so-
nhada, que não se ,pôde mante<r. 

Mas d eixo este ponto, Sr . presidente, que a Camara toda, fe-
lizmente, acceita como -irre•cusavel e que nem pôde deixar de ac-
ce;itar por ser confirma do pe!,a.s informações veridica;s da histe-
ria, por virr apadrinhado pelas observações criteriosas d-os factos e, 
sem tocar mesmo no segundo que estabeleci, qual o ·de ·saber si o 
Sr. marechal Flor-iano P eixoto exerceu ou laJJ.ç·ou mão das medi-
da;s -excepcionaes que a Constituição lhe dá no momento opportu-
no, po·r não haver a minima duvida -sobre elle, pro-curei estudar o 
ultimo, isto é, saber si o Sr. V-ice-Presi-dente da Re.publica exc.e-
deu-se nas medidas excepci-o_naes, que foi forç,ado a tomar para 
debellar a ;ev-olta. 

E' sobre ell e qu e giram todas as duvidas> todos ·os desconcer-
tos de -opiniões, d-elle todos o·s choques que se tee.m verificado na 

· <l.iscussão. enbre >as honrados membros desta CamaJ:"a. 
Devo ·começa,r po• faze• notar: .uma diyergen,eia -em que me 

acho .no ··assum;pto com um :i:Hust:cado -deputado do RJio ·de Janei-
.: ro, que,. precedendo-me na tribuwa, fez um d.iscu_rs9 bDilhante, ~ma 

defesa cabal do pa.receT da maioria das -Commissões -reunidas de 
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Orçamento e Legislação, demonstrando a utilidade, a ·efficacia, a 
necessidade que havia de .acceitarmol-o. 

O .dignis·simo .r.ep!'esentant-e, Sr. Albe·rto T·o·rre.s, traç.ou .oomo 
doutrina sua na tribuna o principio d-e que conhecend-o dos actos 
praticado·s -pelo Poder Executivo durante o estado de s_itio, decr·e-
ta:dos na ausencia do Congresso, <esí::'l não tem que app.roval-.os, ou 
reprov.al-os, mas sim-plesmente de examinai-os, inteirar-se delles 
e d eCII'ebar a ·res·pornsabilidade -p.r.esidencial, si é qu•e _em aJ.gu:n.s 
des·s.es actos hO'UVe •excesso que a Co.n.stituição ·proht.be. 

Penso, Sr. Presjdente, c-omo honte-m tive ocoasião de diz.ru· em 
apar>tes, quando fatiava G orador que me pr.ecedeu na tribuna, -que 
ao Congresso oabe no momento. vir trazer sua ·cooperação ·indis-
pensavel pam que- t-enham caracter valido os ta.ctos de que lançou 
mão o Pode;r Executivo e de que deverá .!a:nçar mão sempN em cri-
ses semelhantes. (..<l:ppiado•s.) 

!Sob oeste ponto de vtsta não somos um tribunal d•e julga-
mento, somos um .tribunal -essencialmente -político, que tem, -em 
recebendo a exposição motivada das m•edidas excepci-onaes ·ex·ecuta-
das ·em taés -occasiões, de estudal-ras ·pàr.a dar-lb>es o seu assenti-
mento, afim de -que essas medid-as CPa:ssam a cornstitu-k rnão leis 
ordinarias do pa.iz, mas sejam acceitas, completadas, tomem o ca-
racter de medidas excepcionaes, é certo, mas sa.nccionadas por 
todos os po-deres da Nação, como legitimas ·na época em que foram 
empregadas. 

'Desde que assim é, Sr. 'Pr·esidente, por força que o Congresso ou 
approva ou prGf!ig-i ta.es m edidas; si as .a.p_prova, dá-Thes o cara-
cter d•e .legitimidade qu•e ellas não teem, emqua.ntú não se dá o seu 
pron-unci-amento; si as -profliga, não simultanêã.mente, mas pelos 
prooéss-os ;especjilwe.s, pelos m·eios o:rd'inatios .e competentes que 
o Congr.esso tem,. virií como conseqj!.encia fat;l-1, logica, a r espon-
sabili-d-ade do pod.er que abi.ísou na ausenci.a do poder - seu igual, 
até ú exame daquellas e s-eu juiz, desde que as consid.ere abusivas e 
arbitraiias ;por qualquer motivo que seja. (Apoiaaos ge·rwes.) 

E' claro, pülis, Sr. Pr-esidente, que conhecendo das medidas, o 
Congresso, tribunal poLítico pa.ra essa effeito, approva ou .reprova 
o prooe?i-mento ·do Ex-ecutivo, sem q,ue is13o lhe tire mais tarde o 
caracter de julgwdor, que só pelos processos •estatuiàos poderá, ·então, 
revela:r .aquellas que ·não m-erecem o assentimento da assembléa 
poliÜca. 
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.Si no modo d·e da1· essa approv.:içã::J,' que leg?itima um acto, ha 
discordancia, no fundo, com tudo, as· -nossas o-piniões são as mes-

' mas. 
·E <a proposito de t~es actos, Sr. Pr·esi-dente, ·eu ' reveio pelo 

espírito a .grande campanha .que se l·avanotou no Congresso' Ameri-
cano na sessão ·de 1863, quando se julgava das medidas de que 
la:noara rriã0 0 P.r·esidente, 'Para dese·inp_'mh'ar-se d·as tunc~t)es que 
llie ·cabiam. 

O Congres.so Americano, qile .abrú.m mão de toaos os seus di-
r.ei•tos, que ·entl'eg.ll!I'á á Linooln a malis amploa alit::rrisação, os' mais 
largos pod•ares ·para ·empregar t0do.s os exp·edieEJ.tés de que ·uvesáe 
necessidade p·ara ·suffocar a grande rebellião que se ~üastrava: ·pelos 
Estaq.os· :fled·e.rad-os., -entendeu sustental-.a ·por uma ·errone.a, para 
mim,. concepção . d.os seus·, deveres, que não •P0diam autorisa>l-o ·a 
cb:amaii" a •s'i d·e n-ov·o, :no morm·ento -e~cevdclna.il -do p·erigo, <á:queHas 
mesma-s .attrib)liçõ·es .que. ent_regara ·c_onf-iante ao homem que re-
sumia :para toda a nacionalid~de aweri:cana fiel, as espera.nç.as. de 
~az ~ ·pro.sp.erida.de,.· , . , . , -. , 

lMotiv.ou-•a '? criterio a . estab~le<;ar .sobre:-. as providencias a 
tomar, ipa~-a que se torn!l-SS·e U!Jla realidade intangiy.el, eV'idente o 
~i.r€iir~Ô .i•nalienav•el :!los ·ctdaJdão:s americanos :que s·e .queT'~a , futtar 
.~.os >t_;iburr~es , ~y:c~·P .C·~·o·n~es : ·e •ás ;p;ri•sõ·ep •a;rbirtr:a,rias·, pr.ocura,clo 
-combater ·em . to-d<os •Os t~r.r.em·OJS _!)eLa magistr:atUTa n-o-rte-·am-ericana 
e a que o ;parlamento nessa -occa,sião qu.iz tambem n_eg~r a sua 
·acqui·eosoenc.i.a, O' seu .a~ssentim,en-bo. 

E.il .. reV'0jo ainaa, >Sr. Presidente, pos;teri-orniente a ·esta sessão 
doe 186•3 :· ·à •gran.d·e •d.iscussão, a di-sput:a homer1ca ·que .se 1-evan-

~ ~ "" I , 
tou de n·o·v·o no G:Jmgr<eisso Americano, qua:ndo .post~ioment.e á 
cessação da luta, pacificado o grande· paiz, qÚe nós procurámos 

. ,. : ' ' .· I . ·, 
tom·ar como· módeiõ dê 'mo.ssa vida :Política, <tratou-s·~ . de· •aqui-latar e 
julgar da responsabilidade pr.esidP.nci<al, e :o partrdo dos que como 
a· me'u '!l'Obre ám'igo -d-ep.ÜtadÓ ' p-o•r !P·ernámbuco se deixa lev·Ú· prelas 
mira;g~ns •da Úherd.ad•e, aocusav·a. ü parÜdo repubHcano de tentar 
justificar, 'como Iil•e\did.as 1de s'alvaçãÓ pubfi.ca, medidas i~~:onst

1

i
tucionaes de que ·s·e ·havia lançado mão ' para ·victória d.:i ' causa te, 
der.al. .. -.... ,., 

:]}stamos ,a;pp.ro•xiim·adàmetrte, ; dil-d a · mi-nha' rws<tas:ia de p·r.in-
cipiante; quasi que ne;ta ·sffuaÇão: aHÍ, como ·aqu'i, havlia •OS qué d•~ 
fendíam a liberid!ade, 'n 0 sim •enténder ·ameaça,da,- e os quê se faziam 
impopulares, - generosa impopularida-d•e essa! - ·com a detesa do 
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poder publico; .e, como ·aqui, não carooiam elles dos .que accusassem 
os republican·os governistas de defender em e pratical"am actos in-
constitucion:aes p.ara a viétoria da ·causa federal, que triumphou, 
nada sendo as medid·as excepoionaes ante o fulgür do triumpho o.IJ-
tido! (Mwito bem, muito bem.) 

Eu pergunto si o Presi-<fe.ute da Repu.blica ·exce.deu-lse nas me-
didas de qu-e lancou mão ·para debella;r a revolta de 6 de s·etem-
bro e ha um grupo de .Srs. deputados que responde - evidentement·e 
- sim; o ·Che-fe do güv~rno excedeu-se, pr.aticou actos , inuteis, pra-
ticou actos . ·contrario-s a toda -ordem jurídica, como ·já ouvi d'izer-se 
nesta cas·a . 

Ao passo que ha um outro, tSr. Presidente, mais numeroso, ,de 
mais fileis intel":Pretes dos sentimentos populares nesta questão 
( aP,oiaclos e não apoiaclos), m:a.is identificado com .o sentir g·er.al de 
toda a nacionalidade que r e.sponde - não; o S-r. Vice-Presidente da 
Republica .não excedeu-se ·C.e modo a m·er.ecer reparo ·ou que se ·~e 

p.r.oflíguem os aot-os. (A poiados) tS. Ex. não ex.cedeu-se •de fõrma a 
merecer que oo -Congresso r·eprove uma só das m edidas de que julgou 
deve.1: lançar mão. (Apoiados geraes.) 

E esses Sr. P·resid·ente, estão c:artos e seguros dos ensinamentos 
de BluutschUi, a que me .referi ha pouco, - que o Estado é pessoa 
juridica de or-dem tão ·elevada, qwe a necessidade de sua conser-
vação, d·e se manter :a sua íntegrid.ade, a sua exi.stencia, aut'{)risa 
intracções momentaneas da. ~ei e a suspensão temporarfa de todos 
os dir ·eitos :individuaes. 

Toda a discussã:o, tod-o o desencontro de opiniões no assum-. 
pto ll'll!Sce ·de n~o termos r·egulamentado o art. 80 1e seus par.agr.a-
phos, üm d·os ·pontos mais delicados da Consituição de IH. 

'Ü- SR. ERICO tCo;ELHO '- a I •CUlpado é o leader da maior! a, que 
se confe~sa,, ;no caso, ,crimip.o.so , por -omissão. 

O ·SR. .ENEAS MARTINS - 'Senhores, -o meio de obviar a todas 
estas qul~s,tões, ü m:e~o .de , co·rt:al-as de· vez, ·eva t ermos es.tatu·ido. 
como se faz .preciso, ha tanto tempo, a lei reguladora d'O éstado de· 
sifi.o. (Apoi,ac~~s.) 

O SR. ANizro DE _AnnEu. - Nos •Estados Un•i'aos não ha. 
0 SR. ENEAf:) MARTINS - 0 aparte de V. Ex. vem .ainda em 

meu auxilio. 
Qs paizes con;w a Franç.a e •a AJloemanha, para não faUar em 

outros, quie teem ·o sitio J'egulado em lei especial, são uma cousa 
e os .paizes como a Inglaterra e os Esta:dos Unidos, que não o Úm, 
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são outra. O :;parte vem em meu SJCCJaJ, -porque na Inglaterra e 
nos Estados Unidos c~>ó ha a observar .praxes e si formos a admít-
tir entre nós a ppaXJ} como substitu•índo a lei, ao menos ínexis·-
tindo esta. a&<im ê que armaremos ·O Poder Executivo da.s mais 
amplas ·attribuições e ·d·o mais .in·contestavel di-reito de violar. de 
rasgar, de supprim.ir mesmo no todo por momentos ·a Uonsti-
tuição. 

O SR . . ANJ:zro DE ABl~Eu dá um apaT>te. · 
O •SR ·EN.EAS MAwriNS ...,.- Como · se -dá ·ag:o·r.a e h.a de se dar,' em 

qu e 0 Poder ._Legislati.v·o, forçà poldtica po.r excellenci·a, tud-o resalv·a. 
Ma•s, d·izia ·eu, que a causa de todo ·este dJz.sencontr-o de opiniõe-s é a 
falta da ·lei org:3Jnica ou .reguJ.ad-or.a do sitio. Este, .sob o ponto de 
vista constituci·on·al, é .diverso p.ara mim; segun{lo .a o·ri•gem, ·e se-
gundo ella tem ef.feit:os diViarso·s (m.uito.s apoiados) ao menos ·em-
quanto fica:r como lettra vaga, como disposição generica, o aTtlgc 
constitucional que autorisa a suspensão das garanti·as. 

O sitio ·deve, s egundo .o espírito e a lettra da lei, ser decr etado 
pelo Congresso e, neste caso, é amplo, por emquanto, pelo menos, 
porque o Pod•~T Legi-slatiyo é o unico competente para legis1a;r sobre 
o assumpt-o. 

M.as, -o sitio t em ·outra n.ature~a, tem outros effeitos, tem outl'a 
esphera de ~cção quando, na ausencia do P.o·der Legjslaüvo, é de-
cretado pelo Poder Executivo. (ApoliacL?s gemes.) 

Um estudo ligei·ro da dJspos·ição ·constituciona:l sobre o as-
sumpto leva-nos a e·sta convicção. 

No ·sitio . decretado na ausencia do CbJigresso ·pelo P.od·er .l!Jxe-
cutivo ha duas úil.lcas m ediãas •de· qu'a o •Govel'no póde lançar mão: 
- a detenç~o e o dester-ro. · 

Mas; essa é a .n0rma •geral. traçada ·pela ConstHurção, para que 
sobre efla se modele a lei organica .de suspan.são de .gara;ntias con-
stitucíon.aes. 

Nós .não podemos permitti:r, ·nem a Constituição, detençã'o e o 
desterro sinão ·como medi-das :repr-essivas. 

E' claro, é .evi•dente que o Poder Executivo não pôde arro~ 

ga.r-se, não tem abs-olutamente em tempo .algum funcções judicla-
ria·s para. que possa infligir a alguem a medid·a repressiva. ou 
punitiva da ·Constituição. 

Si. p.ão tem esse poder, ha de recúrrer a um juiz'(), a um arre. 
medo de tribunal, mesmo, como já se disse aqui, e tal tr.ibu-nal não 
póde de maneira alguma ser um tri.bunal normal; ·ha d'e ser, •fõra 
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das linhas g.eraes do nosso systema judiciar io, de occasili.o, exce-
pcional, ÍimLt ada a sua esphera da acçã0 ao tempo em que tem 
de agir. 

E .ahi es tá já o •espi·rito da lei autorisando o Governo a to-
mar n:íeiffii.a .que .aquella não especifica claramente, mas evid•enc·ia-
s.e aos olhares despr-evenidos. 

Por outro J.ad-o a Constituição ·estabelece o sitio decretado pelo 
Congresso. 

Houvesse a lei regula.dora daquelle e a qu estão estav·a co.r-
tada, ·como digo · desde que o Congresso sus-pend•au as garanti os 
em urri.ã lo·calidade ·.dada, ·o Executiv·o Rão tem ma·is do que lançar 
mão da lei r egul-adora dessa medida e applical-a á ·região sobre que 
-eHa foi lançada. Não tendo nós, porém, uma ·J.ei dessa natureza, cuja 
necessidade é indiscutiv·el e hoje torna-~se ma;io.r, pergunto: o .que 
se tem observ-ado com o sitio em nosso paiz '? 

Logo a pós a asce·nsão áo poder do marechal Floriano, quando 
ma-ni:flestou-.se .a revolta de Santa Cruz, o Co.ngress0 Nacional, deser-
ta~do de suas bancadas principalmente, ·confiou ao Presidente .da 
Republica poderes discrkiona.rios, absolutos, •para dominar, não 
e . ~a ordem pubHca q•ue apparecesse. ( 'l!nocam~s·e. VnnU;meros e ca 
loro.sos a.p'arfle's, qW.e inte1·ri:Jmpem o oraaor. O Sr. p1·esidente jaz 
soar os tymp·anos, reclanwndo .at.t wção.) 

E' uma informação essa que a:cabo d e ouvir .de alta valia his-
torica; eu ·pensava que ·era só á maioria do Congresso que .cabia 
essa ·responsabili-dade de haver ·in.vestitlo o Poder Executivo de fa-
culdades discrici-onar1as; esto.u vendo, porém, que a maiori.a tem 
ta.mbem .o seu pedaço de cu·llpa . .. 

'Q SR. 'LAMOUNIER GonoFREDO - Neste 'POnto a informação não 
é N"erda.deira; V. Ex., r ecorrend·o- a.o.s ann:aes, v·erá a votação, que 
fui nominal. 

O .SR. ·EN.EAS MARTINS - Não estou fazendo h~stor·i>a nova e 
para meu uso, r epare V. Ex. 

O que quero deixar .patente é que, ao separa:r-.se em janeiro 
de 1892, .o Poder Leg1slati.vo investiu o Presidente da R epublica 
de poderes excepcionaes os mais .amplos, não se dand:o .ainda tal 
inv.esti·dura, só para o caso Silviuo, que a provocou, mas para to-
dC>s os outros em que fosse n e'cessario -usar della, a fim de ma:nter 
uecto 0 prin·ci pio da .autoridade. 

. !Mais t arde; no 10 de abril, qua11do ainda .por 'falta ·de uma lei 
reguladora -do ·estado de ·sitio, ·O E x·ecutivo, que não tem fu.ncções 
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judiciari·as, acabou com a vitalici edade -de funccionarios Jl'Ublicos; 
aunullou patentes militares, e •o Co-ngresso, :ma,nten-clo a sua :pri-
m€;ira bheoria, se tm·nou ou mpl ice e solid.arlo nesses :actos, affir-
mou-se ainda uma v ez que -o governo, suspensas as garantias con-
stitucionaes, tem a mais am-pla 1-I.berd:a:d-e <le a:cção. 

Preciso, Sr. :presi·deute, :t'epo['ta;r-me :a esses acontecimentos 
para mostrar que, si h.a .alguem que tenha ani·ma'll·o, s i é que os 
houve, actos arbitrarÍos do Poder Executiv-o, esse alguem é o Con-
gresso e pu·ra e exclusiva.men.te só elle. 

0 .Sl~. LINS DE VASCONCEU,OS - Razão de m:a\s qlle, com esse 
proceder , nos assistia para não vota1·moos oo :adiamento. 

O SR. ENEAS MARTINs - Nã-o ha d·e ser pOT isso illeste momen-
to, em que se ap-uram as maiores responsab1Ucl.ad·es do governo, an-
tP. a crise ma:is :agud.a e perigosa conturba:dora d.a v t·da .nacional, 
que se Lha <l·e vir salvar ,' si é .que <a con-cukruram, o ·pTjill·cipio coUl-
stitucional em toda sua plenitude. 

P·ar to d este princi:pio: desde que nós nã-o ·temos .Jei :r-egul9-d0-
r a do siti-o ·e que o Congr esso jã mostrou :aJo gover-no, ·em jan eiro 
e abril de 1'892, que o Executivo, na ausencia daquelle, ;p6de lan-
çar mão de t-od-os -os meios que julgar necessari-os; havendo, como 
h.a, .ar estos neste -senti-do, .como vi .alleg.a'll-os, por occaslão de dis-
cutir-:se o adiamento - nó.s não podem-os pôr .em ·execução, em 
<J.Ue pez;e aos meus· ho.rurados col1ega.s, defensores ;platorui.oos da 
Constituição - agQra, tarde e a ·más horas, s-obretudo depàis de 
passa'llo o per.ig-o, a plenitud-e ·da verdade e do es]}irito constitu-

,. cional que o .primeiro. a iUudir, s i alguem 'jã ·oo illudiu, foi 'O Con-
gresso, atemorisado em face dos levantes. (A.p,oiaàos g eraes. ) 

Cham-o JPOT isso, Sr. :pres-idente, :para o P-oder ·Leg·islativo a 
r esponsa:biHda de que lhe cabe em face ·da nossa hi-storia .contem-
por.anea ]}elo mão ·emprego que porv-entura s e possa f.aze1· das fa-
culdades que a Constituição dã ao P·oder Publico por occasião da 
suspensão das ga1·.antias constitucionaes. 

De um modo original se tem disti.ngu·ido e diff.er ençado nesta 
casa .as med·idas ~le que lançou mão o Sr . Vke-Presi•dentê da . 
Republica; de algumas fazem-se medidas inconstitucionaes, de ou-
tras intoler.avei-s, ou emfim ex.cusaveis, d e accôrdo com o á part:e 
que -ouvi do nobre Tela:toT do p.areoer ·em debate, .o Sr. Di-no Bue-
llC', qua.ndo orava o Sr. Valladares. 

Após essa distincção, que tem m uito de bysanbina e em que 
sobresahem as medi-das intoler.aveis ou injust ific'aveis, .per.ante os 
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preceitos da scienda jurídica, como se diz em phrase mais 're-
tumbante, ceu quizel'a que se me foqrecesse .o ·criterio hyper-scien-
tiüoo co'm • .qu.e se :as ·estabelece ·e s·e as •enumera, sob o ponto -de 
vista da acceitação, em medidas justifioaveis, pelas Ilecessidades e 
medidas injustificave_is .e inutei.s per-ante esas mesm,rus neoessi~ 

da,des. c 
!Nem lé OciO•SO esse lill!eU é1€1S€j.Q: O•U justifiCaV•eis 0'\.1 cinjusÜfi-

caveiS, segund.o ·Um tal criterio, O que ella.s •teem de ccommum, O 

quenas :nãJo po,dem deilcar de 'Ser é -1 ·ext!ra-1egaes, fundi.nd'O..,se 
toda,s, queiram-no ou não, em um ty.po uni co: - .a de inconstitu-
cionaes, por ·serem .todas violações üludiveis do Estatuto Funda-
mental. 

Diz-!Se, -por ~rxemplo, que a CCamara pód:e e ·dev·e ap·prov.ar a 
emissão ·do papel, f eita .pelo governo para ·saiis~azer as despezas 
da guerra., a .mobilisação .da ·guaJr.da naoi.o'llal, o !recrutamento, 
porque, ;ségundo se di.sse aqui, que ·r.ecr•utamento, houv·e e ·e'll1 inas-
sa. . . ouço affirJ+!iar que se ;pôde e deve •approvar, emfim, todos 
os actos dce que lançou mão o .Sr. Vice-Pr·esidente -da R epublica, 
menos •OS decretOS cde 28 .(!e fevereiro ·e de 5 .de março deste anno, 
.porque ·esses, as•severam, não só injustificav.eis, como intolera~ 

veis em face da Constituição, são violado-res ·dos mais comesinhos 
,dos princípios juridicos. (Apoiados e não apoiaõJos.) 

DlatJa veni.a. não compreh endO", Sr. presidente, qual é a diHe-
rença subtil e engenhosa, IDM inutil e incabi·da, que se possa fa-
zer entre -uns e uutros actos. 

O que ninguem contesta, o que não ha argucia de tTibuna c pa:r-
.lamyllt ar ·ou fo.re~se cll!:paz d·e i.lludir , é que todos -elles são usur-
pações feitas pelo Poder ·Ex•ecut ivo de funcções que <>ó 'anormal-
mente lhe 'POderiam vir .a Cl:!-ber, enfeixando~se-lhes .n:as miLo<> to-
dos os poderes, ·decoTrent-es da sober-ania. 

E' violaçã,o cons.titud-onal sob ü ponto ·de vista mais largo em 
que por agora me ccoHoco - assim a emis-sãJo do papel-moeda sem 
li-cença do Congr.esso, como a mobilis,ação da guard•a na:ai·onal, o 
:recrutamento, o adia:mento das eleições e, dll!das :as .:,allegações dos 
meus honrados adversarios, a creação dos tribunll!es militares pa-
ra julga.r ·pa'i.'z;Ímos, a creaçã;o de;ssa justiça d·e excepçãJo, que os 
decretos de 28 de fevereiro e 5 d·e março ·con:stituiram, espesi-
nhando por uma vez as mais .rudimentares noções d e dirietD e de 
justiça, no ·entender das que os combatem. 

•Com tudo, Sr. presidente, encal"ada pol' um ponto de vista 
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mais especial esta CJ'.eação de tribunaes militares, não se pôde di-
zer, as·s im ·co·m ares de asserção i•rref.utavel, que seja a,ttentato-
ria directamente contra rpreceito.s oonstitudon·aes, não h.a um 
·principio f.u·nda,mental- só na nossa Carta <l.e 24 de fevereiro, que 
prohiba terminante o-u explic-itamen·te a creação de tTibun.aes de 
excepção em um momento de perigo publico. 

E' uma ga1anti:a, como qualquer outra, o julgamento no fôro 
commum e segundo :a lei ·preexi-stente -('art. 72 § 15 da Const.) e, 
porta.nto, se .n·o momento de grav.e commoção, de perturbação da 
or·dem, o Poder Executi-vo pôde lançar mão de todas as medjdas 
quE: -entender convenientes pa1'a salvação da ordem publica, per-
gunto eu : - E' ou não eX'plicavel, em face dos tex-tos collSti~u

cionaes e dada a faltà de lei r-eg.ulaJdora do sitio, a creação ·dos 
tribunaes de excepção .pelo poder inV'e.stido, ·dura,nte aquelle, dos 
mais a.mplos e largos poderes? 

A respeito dess-es t!"ibu.naes, bem ·ou màl orientado, parbe des-
te principio - .a simples declaração de estado de .B'itio traz como 
consequencia immedi-ata :a n ecessidade <lo seu -estabelecimento pa-
ra conheci-mentos dos crimes, dos attentados contra a ord•em pu-
blica. (Apqi!aàos, lkPikrotes, contJeistações.) 

Não se .apressem os meus <l.ignos conega.s, a cujos ouvidos 
S'01am m•al ·essas p.alavra,s tão sinceras ·e de boa fé~ quanto ·as -do 
que se éontestrum; hei <le justificar :o meu ·pensamento, que nem 
é originali-dade nem ·constitue cousa no-va nos an•naes desta mes-
ma casa desde o bmnpo do impeTio, com cujo liberalismo tantas 
V·ez.es vejo .procurar-se armar a effe.Jto . 

O SR. ANrzro DE ABREU - .A!poiadissimo. Nesse ponto ainda 
concordo com V. Ex. em genero, numero ·e .caso. 

ü SR. El'.'EAS MARTINS - .Mas vamos frizar .antes a di·stincção 
bysantina qua se eng-8'Jldra entre as medidoo inconstitucionaes que 
se referem ás attribuições destinadas, originaria e ·exclusivamen-
te, ao Co.ngresso e o·s trHiunaes que constituem a v·e.r·dadeira pedra 
de ese~.nd.alo des-ta disciiLSsão . 

.Seja-me concedido o affirmar desde logo que ta;~s justiça.s de 
·excepção não estão -prohil:Yidais exp.ress'l!.mente por -disposição 
nenh·uma d·B no~r.:.a Constituição -e conduir em seguida que si se 
pôde a·dmitir qu.e o gove-rno, levado pela necessidade da salvação 
publica fizesse dinhe-iro para comp.r.ar armada e para manter 
o exercito em pé d-e guerra como manteve; si se .pôd.e admittir 
que pudesse violentar os cidadãos, obr.iga.ndo-.os a fazerem ser-
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viço milita-r; si se pôde admittir que pJ·aticasse tantGs our:ros 
actos que são attribuições, que só competem taxativa e ·expressa . 
mente ao Poder Legislativo ·da Republica, com maio.ria de razão 
d·evemos aétmittir, como impostos o•u decorrentes d·essa m-esma ne-
cessidade tambem es•ses tri·bunaes de excepção que não ha um 
texto de lei prohibindo ou condemnand0". (.A.poiiaàos .) 

UM Su. DEPU:TADO - São modos div-ersos de inter-pretar a lei. 
O .S1t- E NÉAS MARTINS - Não ha tal; aqui não -ha para ond·e 

fug-ir. 
<Se ·entre actos, determinados todos pela n ecessidade de em . 

.prego de medi·das energicas em bem da salvação do Estado, pó-
de•se di.JSünguir .constitucionaes e inconstituciona:es, é claro que, 
a relevarem-se e approvarem-se estes, tudo leva-a com mais fa-
cili-dade fazer o mesmo ·em .relação aquenes. 

Ora, na hypothese, temos de um lado actos verdadeiramente 
inconstHu-ciq;naes, como os que violam o art. 34 da Constituição e 
o violaJm, além do mais, porque mesmo na co'ltstancia do sitio 
o un-ico poder competente podia -praticai-o; de outro - actos que 
não teem contra ,s·i nenhuma disposição p•rob:ibitiva, ou clara ou 
indicada pelo espirito da J.ei, uma vez que referem-'Se a garantias 
constituci-onaes, suspeill..Sas todas :por effeito ·do siti-o •e todas, repi-
to, porque ·nenhuma restricÇão admittio o Congresso ao que de-
cretou em setembro e de que foi .prolongam-ento, dada a identida-
de das cai.lsas e motivos que prov-o-caram o que .vigorou até 30 -de 
junho. (Apoiados.) 

A -acceita:rem-se aqueHes i1ncon-sUtucionaes, mas justificados 
pela necess-idad-e, por que -essa r epugnaJ!lcia frouxa -em tolerar os 
segundos, inatacav•eis, digo-'o s-em receio de ach-a;r-m-e ·em erro, 
sob o p-onto de vista da faculdade ou da permissão -de .ser-em crea-
dos? (Muito bem. ) 

Esta questã;o que tem ·pr.eoocup.ad·o •Os espíritos -desabusada-
mente li·beraJes, como uma violação !tremenda ·da Constituição, l!lão 
reves·te .a g-ravidad-e qu-e alguns lhe empr-estam, so'b a face, por que 
a consid-eram, d-e n-egação -dos principias jurídicos e wnstitucio-
naes . 

E' tão ou, permitta-se -mesmQ, é mais grav-e perante a nossa 
Constituição a emiss-ão do .pap·el-moeda 10 attentado contTa a li-
berdade ·do in'dividuo, fazendo-o entrar .para a milicia cívica, para 
as forças de linha e ir para o camp-o ·da batalha bater"Se forçada-
lnente, é mai·s grav-e -iss·o do que a cr·eação dos tribunaes de exce-
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pção, determi•n.ados pela necessidad-e creada pelo esta;do normal do 
sitio •e ain.cJ.a não el·iminados d:a n-ossa legislação nem da d·e mui-
tos povos, (que tomamos 1>01· modelo sempre), comÇJ regr.esso a um 
Estado -de barba ria lasti.roavel. (Apoiados.) • 

P•aJra m~m n ão põ'd.e hav·er vacil1açõ·es, não hav·er ã -duv.i.das 
sobre ·a possibilidad·e legal da e1·eação dos tribunaes d•e excepção, 
se estuda:rmos os d.ous act:os leg-islativos em que o Sr. marechal 
Vice-Presidente da Republica se fun>d·ou •e .procurou basear para 
decretai-os. 

No decreto de 28 d·e feverei.ro il.iz S . . Ex., que estando d·e pé, 
não tendo ainda sido revogada a resolução legislativa de 1838 
(ResoL. d(Jis Oanz.ams ele 24 ele 01ttub1·o) qU>e assimila paTa os mili-
tares em tempo ·de guerra o estado de rebeilião com a guerra ex-
tenra e valendo-s3 S. Ex. ainda da lei de 18 de setembr-o d·e 1851, 
que no art. 1° § 6° declara que todos os crimes que se ac~am es-
pecificados nesse artigo podem ser comroettidos por militares ou 
paisanos, •e, ou commet:Jti.d-os por uns o-u por outl,os, hão de ser 
julgados por conselho de gu€rra, de jurisdicção especial, valendo-
SE' desses a-ctos, repito, o Sr. marechal ·Floriano P.ehoto fez esta-
beJ.ecer a jurisd-icção especi•a;] .pa:r:a aqu·eU.es .c;r.imes que, relacio'-
nan.d'O->Se O()m a ·revolta •de 6 >d·e setembro, .estiv,ess€ID ·induidos nes-
sa legisla.ção •excepcional. 

.'0 orado,r que hontem -se occupou do assumpto, o meu d-igno 
oollega o ,S·r . Erico Goelho, extranhou que S. Ex., se valesse do 
decreto d·e 1838, que ê um decreto caduco, no seu entend.er, e re-
vogado pela let ·de 1'851. 

•Coro o devid·:J lrespei·bo, com•o na 1i.n:guagem f<Or€'11S·e dos .em-
bargos discOi!XIo da -opiniã_:o d·e S. Ex. nesbe .p-o~nto -e si.nto· wtê a 
sua ausencia mo ll'ecinto, .pana que m.elhor me pud€>Sse ·esclarecer 
e m vi-esse, si mão co-nv-enoer, p·elo meno•s chama•r ao bom ·cruminh'O 
quam.do porventura deU.e :me affastasse. 

Mas não ha revogaçã.o, nem tacita nem express~, do decr.eto 
de 24 de outubro de 1838: po:rtanto, persistem ·em tempo de r ·e-
b=llião os artigO-s militares para tempo de guerra a.!)plicaveis ao 
exercito e persistindo o •§ 6° da lei de 1851, ond·e se -diz que, si os 
crimes que elle r efe-r.e foram coromettidos por militar-es e civis 
devrero, .teem de seir julgad-os p.elos oonselho,s de gue>Til'a 'COm jur~s

dicção ·excepcional. 
•Posteriormente a.os ·artigos de guer-ra doe 17,63 que -a:illlda es~ 
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tão de pé e infeli~mente pana o e:léercito e para os credites da nos-
sa nacionalidad·e, como cultora das lettras Jurídicas, por occasião 
das agitações sediciosas <la Regencia, o Poder Legislativo, v·endo 
que havia necessidade -de r-eprimir com mão forte e com energia 
oo movimentos, sobretudo quando elles partiam do exercito, assi-
milou .para o effeito de estabelecer penas mais severas, promptas 
·e efficazes, o estado de rebeUião ao estado de guerra externa. 

'0 ·decreto de 1851 não derrogou .em .cousa nenhuma o decre-
to d·e 1838, .puinindo certos crimes que os artigos de guerra con-
f.undem ·e baralham e para os quaes não estatuem penalidade jus-
ta e proporcional, dispondo ainda para tempo de guerra· sobre 
certos outros, como sejam a espionagem, a seducção ·de praças nos 
quarteis, o t>taque a sentinellas e a entrada em fortalezas sem 
ser pelos Jogares ordinarios.. 

Rel)erindo-se a taes crimes, a lei de 1851 veiu applicar um 
remedio, um correctivo ao mal ou aos def-eitos dos artigos de 
guerra, e isto muito justiceirlllmente, sob o pontiJ de vista em que 
nos colloquemos, igualar as penas que devem ser infligidas aos 
civis como a.os mili a;res, por -crimes co-mmoettidos d-e parceria com 
certos e d eter:minados fins. 

O intuito 111nico de tal lei foi tornar a posição do paislllno igual 
em tudo á <lo militar -em temp.o de guerra, ainda que só para o 
eff.eito .da pena1idooe pMa esses crimes. 

Pergunto, portanto, em que, si ·não ha disposição alguma Ja 
l-ei de 1851 contraria ou "authentica, opposta diarill!mente da ·de 
1838, nos basearmos para dizer que é esta tornada caduca pela 
primeira, que veio simplesmente melhor regular a .punição em 
certos crimes! 

Ha alguma cousa na lei de 18 <le setembro de 1851 que fal:a 
declarar imprestavel o decr eto q.ue assimillou o tempo · ds .te bel· 
lião ao tempo d-e guerra externa? 

!Respondo consciente .e conv-enddamente - não ; a lei de 51 
não veiu dizer que o estado de rebellião -não mais se ass.imilia, 
ao ·estado de guerra externa, mas pura e ,simplesmente que ha-
vendo esta, como aquella, os crimes taes e taes, já antes referi-
dos, serão os commettidos pelf militares ou civis sujeitos á mes-
ma pena e aos 'ID.!3Smos juizes-: - os conselhos de guerra. Res-
taurou legislação anterior, que estabelecia differença quant.o ao 
e:léercito mesmo, entre a guerra externa e a rebellião ou commo-
ção -tu testina? 
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Evidentemente não; limitou-se .a dizer: -ao tempo de guerra 
(e, portanto·, no de rebellião seu assimillado) sujeitam-se a elles 
assim os alistados ·como os não alistllidos no •ex-ercito . 

E uma vez .que não ha disposição nen·huma sua, contrariando 
a lei de 24 ode outubro de 1838, •n·em na lettra, nem no. espírito ê 
claro ·e evidente que ambas se mantém, valiodas ·e applicave.is no 
corpo da l-egislação - declarando uma que a -rebellião equivale ~ 

guerra externa e a outra que •a penalidade -e a jurisdicção a em-
pnlgar riesses ·estad-os são as mesmas, assim para os militares 
como para o civis, que a segund·a, a ode 1851, áquelles ·equiparou 
em certo•S crimes. (ApOiacbos g.er-aes.) 

O SR. PAULA RAMos - V. Ex . ·está de uma rara felicidade na 
logica da a;rgumentação. 

O ·SR . .ENÉAS MARTINS - M-aJS, tenho ouvido dizer, .Sr. P.res!-
dente, •que tudo isto é para o ·exercito e em tempo de guerra ex-
ter.na, u que é não de tod·O ponto exacto uma vez que l1a lei, causa 
de toda discor.dancia, ha disposições esp eciaes, assim para o :tempo 
de guena, no theatro desta c·u fóra delle, como para o tempo de 
paz. 

O a;rgumento não prevalece, p-orém, porque a lei de 18·61, qui'! 
como havemos de ver incide no art. 83 da .Constituição, diz que 
taes crimes, mesmo commettidos por ·civis, são militares. 

iPóde isto semel•har •na appa:renda uma petição de prinoipio 
que ode facto não é: - a somma do riciocinio que está a entrar 
pelos olhos dos que querem v·er é ·que, se ha uma lei •estatuindo 
penas especiaes para certos crimes no estad-o de guerra; se ha 
e<utr.a, -declarando que a rebellião, par..a ·eff.eito de guerra milita-
res e paj.safios são sujeitos á mesma ·pena - no estado ·de rebel·· 
lião, identico ao ode guerra, por força que o serão tambem. (M'!!-ito 
bem, tTocam-s'e muitos apMtes.) 

(Pausa.) 
Sus-pe•nsaJS por isso a.s garantias constitucion.aes, suspensa, por .. 

tanto, a do fôro, suspenso o tra·balho ordinario ·das justiças com-
muns ou. de modo absoluto, susp·ensa.s as g.arant•ias do art. 72 
da Constituição, haveria violação flagrante desta, como aqui se 
diz, mandando-se ap:plicar .ao>S paisanos que ~ommettessem - cs 
crimes da lei de 1851 - as penas que ella: estabelece' pelos trL 
bunaes que creõ.u? 
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A lei dê 1851 separa penalidades para tempo d<e paz e de 
guerra, para miHtares e paisa•nos, conforme o theatro dos crimes, 
no tempo de guerra ode um lado -e no. tempo de paz do outro; 
sendo •p,ara notar .que, em relação aos crimes commettidos no 
tempo e .no theatr-o da guerra, não estabelece differença al•guma, 
o art. 1° diz (lê) : 

Estes são os cinco· numeras do art . 1° ·da lei de 18-i51, nu-
meros além ·dos •quaes a mesma lei tem :paragrapihos que dão ou-
tras providencias. 

Entre este.g o 6°, que nos ionteressa, diz o seguinte: "Os cri-
mes de •que trata o '];>r •incipio ·deste artigo - no.s seus cinco n u-
meros - ficam COIIl.sid<erados milit:a.res, -e aquelles que os com-
metteren;t ficam sujeitos aos julga,mentos dos conselhos de guerra, 
ainda ·quando miUtares não sejam". 

E os que o antecedem ou seguem inclu-em certos crimes que 
fazem parte ·dos artigos de guerra de 1763 e o•nde são estal)eleci-
das penalidad-es d-iy-ersas para militares e paisanos, l'iegundo estes 
crimes são commettiodos no theatro da guerr-a ou d'óra delle . 

Gabe-me aqu_i inquirir: si no caso de guerra -externa um pai- · 
san-o commette os ·crimes m ilitares dos cinco primeiros n umeras 
do art. 1° da lei de 18 de setembro de 1861, tã() bem como os mi-
litaroo e por isso n;tesmo é sujeito ã jurisdic_ção dos conselhos de 
guerra; si isto se dá e .o decreto de outubro de l-838 não es_!á re-
V()gado em parte nenhuma ·por ·acto legislativo algum, por que 
razão o Sr. Vi-ce--Presidente da R-epublica não .podia confiar, como 
con.fiou, a tribunaes mi.Jitares o julg-amento dos crimes da lei de. 
1857, communs a soldados e paisanos? 

O SR. BEVILAQUA - Muito ·bem; V. ·Ex. estã no verdadei-To 
po•nto de vista. •Eu, pelo menos, ·conformo-me edro -e;l le. 

0 SR. ARTHUR ÜRLANDO- E o codigo penal? 
O SR. ENÉ.A.S MARTINS - Jã eu esperava pela ·objecção, mas, 

a1ém de não conter esse codigo todos os . crimes -especiaes .todos da 
lei de 1.851, dã-se ahi o conflicto inevitavel entre a legislação 
commum ·e a excepcional. 

No caso de perigo publico, .quando as garant •ias constitucio-
naes estão suspensas •e não .podem •produzir effeitos praticas ás 
leis de épocas •normaes, qual a legislação a empregar? 

De certo que não a eonstituid.a para tempo de paz e norma!L 
dade, -e isto tanto mais •exactamen~e quando a Zex legum ella 
mesma é em par-te suspensa. 
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As necessidades 'PUblicas ·e sociaes, poo·tanto, a ' salvação da 
OI1dem pret€(rem tempo1,aria:mente essas disposições d·o Ood,igo 
Penal. 

E' ·certo que o :meu hcnr.ado amigo que acaba d·e ·hourar-.m~ 
com o seu aparte e que discutiu a questão com toda a ser€,niü.ad0 
accusou esses tribunaes, os militares, como infringentes do pre-
ceito c·onstitucional que estatue a não retroactivid:ade das leis. 

•Sinto· ainda neste ponto estar em des·accordo com S. Ex. 
'ReO:oactivos não são esses tribunaes 'nem os actos que o;;; 

erigiram, porque a lei de 1838 preexist.e ao momento do crime 
que aquelles foram chamados a jwlgar e o .principio .<J.a retroacti-
vidade baseia-se na sua co•ncepção mais . simple·s, em que o poder 
pu·blico só não tem o direito de , consid·erar crime uma acção 0~1 

omissão que ant.eriormente não era ·Considerada c:z:iminos·a . 
Esta salvagua1·da das lacções •humrunas não ·Jloi por m.od.<i 

nenhum atacada . 
Desde ·1838 o ·exercito s·aíbe que, no-s casos de rebellião qu e 

elle promover ou em que tiver de immiscuir-se, as penas a appli-
car-se são as d<> tempo de guerra externa, e d esde 1851, •POT ef-
feito· do d·ecreto ·de 18 de setembro que os paisanos tambem S!llbem 
.que elJ.es mancommunand<>--se com miliJtar.es, sendo socios co-pa<rti-
dpantes nos crimes que a lei de 1851 .especifica' .no p.ri.ncipio do 
art. 1°, sãó oo,nsiderados mi.Jitares para os ·eff.eitos de appl•icação 
da pena. ' 

·Nestas coudições, p·ergunto ao meu hon·rado amigo, onQ..e :t 

retroactividade da ·lei penal? 
H a aqui, 1Sr. Presidente, uma tendencia absoluta, uma ten-

denci·a co;ndem•navel, -sobr.etudo n-este momento, .em que o princL 
·pio de autoridades se acha em toda a parte violentamente aba-
la.do pela base, ha uma .telJldencia p·arigosa para s·e proteger em 
nome das liberdades !publicas a tudo quanto é movimento anar-
chico, feito sol! à capa l·arga do U.be.r.alismo ou do fanatismo vo-
litico. 

P.eço, po·rém, ao meu honrado amigo, de quem ·discordo, que 
me honre ·com sua attenção para ov:v:ir <>s ·e,nsina:mellltos de u:n 
mestre, que neste ponto vem dar-me em auxilio o prestiogio de 
suas lições vigorosas .e ind·iscutivei·s; quero me r eferir ·ao Dr. To-
bias Barreto, mestre e1.1tre todos respeitado e . ·em cujos "Estudos 
de Direito " vou buscar um ampa:ro geJl·eroso .• para sustentar-me .. 
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Diz elle, ref~rindo-se ao caso de crimes identicos ao que nos 
preoccupa, que taes .crimes sendo conti.nuos, Sr. Preside•nte, não 
podia haver no nosso caso esp·ecial, retroaetividai:l.e de l~i penal, 
no caso. do decreto d e 2·8 d·e f·everei~o porque a legislação a est'l 
respeito preexistiu. 

•Este decreto podia até ser dispensavel, se tivessemos a l ei 
de estado de sitio votada regularmente, porque ·então com cer-
teza seria estabelecid-a esta providencia, que :aquella não -esque-
ceria . 

Não houve .retroactividade -da lei penal porque, como já disse, 
esta •não se dá em crim-es de tal natureza . 

E eis o que diz a este respeito o mestre pranteado, a que 
aca;bei de me r eferir : " Relativamente ao chamado delicto conti-
nua,do -h:a logar .para fazer a seguinte di.stincção·: 

Se a acção continuada njio . era tida . em conta de criminosa, 
segundo o vel•ho direito, só podem ser jur•idica;ment~ ·potnderado;, 
os .actos do domínio da nova lei, .p-ois o crime só depois della co -
meça a existh: .. 

!Se, porém, a lei antiga impõe uma pena mais branda, o cas•) 
é d·iverso. kqui todos os actos devem ser subsumidos no conceito 
de um crime unico, mas a pena tem de ser r egulada pela nova 
l ei -- -aincZa que mais rigorosa, - porquanto só no ·domi.nio dellét 
o .mesmo cr-ime · considerado como uuidade, chega a attingir o 
seu m-omento finaL" 

· E' essa a condensação mai's precisa, mais completa do que 
eu p:Jderia .e:x,por a>qui, ·se ·quizesse emplanar para dem(llnstra:r a 
inexistencia; da retroa,ctiv1da.de, a theo'I'ia dos crimes contínuos. 

Procurarei r ·porém, ·encarar ain•da a questão sobre dóus outros 
pontos de vista; um é lembrado pelo ho.nrado ·deput'l.do .pelo 
Piauhy, o caracter •que tem a créação. dos tTibunaes militar es e os 
efteitos d.essa creação, · ]!ara ver ·como no nosso pa.iz e no estran-
geiro tem-se .admittido a theoria de que os· trtbUtnaes militar':ls 
de excepção creados ·em épocas anormaes attirug-em e julgam actos 
a.nteriores ·concomitantes e ]!osterior es á sua ·creação, comtant o 
que se r·elacion·em com -a- . pe!'tu:nbação- que visam ca.sti:gar ·e T i! · 

:primir. 
O outro, mai.tS commum, maLs -sedi_co, n em carecia altivez de; 

ser lembra.do nesta occa.sião, r·ef.erindo-se como .se r efere, a u .n 
· princi·pio tão rudimentar da •Pr·atica. juridica, que fô,ra imperdoa .. 
vel desc()lnhecel-o. 
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A lei qwe creou tribuuaes e:x:ce:pc!o.naes estabeleceu uma ju .. 
risdicção especial para os crimes que se relacionassem com a n -
volta ou qualquer pertuTbação da ordem publica. 

E se é uma lei de jurisdicção, uma lei que, estabelece um 
typo .novo, uma formula nova de processo, se assim me posso ex-
primir, Tetroage segundo os principias incontestado do prc·oessa. 

A penalidade exisbia; ·e existindo ·a penalid·ade, existia tam-
bem a jurisdicção cr·eada. 

<O .Sr. marechal ·Floriano Peixoto não ·f·ez mais do que ma•udar 
pôr em execução uma medida de caracter exce·pcio.nal, só -em-
pregada em C<ecasiões de perigo publico e que por isso mesmo 
anter-iormente não stava selndo d•iurna -e ordinariamente exe-
cut!llda. 

!Mas, .Sr. PT·esidente, .não quero ·fazer aJI.egações só poT mim;· 
e por isso fiz-me acomp·anha:t· de um reposito•rio ~ecundo de ci. 
tações de peso para -questões desta ord-em. 

Este re.positorio a que me Tefiro, já ~oi de uma vez desdobra-
do !IIOS .olhos d•2sta mesma Camara em um belliss-imo discurso do 
no.bre de-putado o Sr. Alcind0 Guanabara, quando justificou actos 
do Poder Ex.ecutivo prati-cados a 10 de abril. 

Além ·de um tr.echo de Dalloz, a que já me referi, a proposi · 
to do m<mJ.ento a que atti-nge a j-urisdiqçãD dO's tribunaes d·e jus-

. tiça ·excepcional, e -por is so deix.o d-e reproduzir, quero mais es-
pecialmente. refer ir-me -á legislação fr.anceza, que •eu não sei si 
s·erá posta ,em duvida pelos ;meus honrados -colJ.egas que me ouvem. 

Diz a Cassação Criminal franceza (Affaires L egenissei e Ise-
?'Y) o segui-nte: " O princ,ip;i·o da não r-etroactividade das leris não 
se !IIPPli·ca sinã,o ao fund-o ·do direito e não se es·t ende ás leis do 
processo e d-e competencia; assim a jurisdicçã,o militar substi-
tuída aos tribunaes r-epressivos ordi·nari-os .por effeito da deciara-
ção d·e •estad-o de sitio é competen-te para 'todos os tacto·s qu'e se l i-
V~ á ãeclar.ação ddste estMlo, ainda que 'elles tenham sido come 
rnetUdas ante'lj;orment'e." 

E, em apoio -d.etssa doutr.ina, manifestara-se o Co.nselho de Es-
tado: - "As l eis de pr.o·cesso e de insti,ucção, dizia, as que mo di fi-
cam, quer a· composição quer a · com:P~tencia d.Qs tribunaes-:tsão 
obrigatorias d-o dia em que cpmeçam a :ser ap.p.Jicadas não . sómen-
te :par;J. os 'Processos ainiciar, mrus para -os começados e para 
a punti.ção de cri'll1113S e delictos ante?·iorm&rote prroticaddil." 
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Além disto, ·disse eu já que ent muitos lagares, mesmo no 
Brazil, ha precedentes que justificam plenamante, ·como niio é 
contrario á o.rdem jurídica e constitucional o Tribunal de ex-
cepção. 

O SR. ANrzro DE .ABREU - E no dominto da mouarchia, que 
não ·admittia o .estado de sitio a·m.plo e sôm~nte com suspan,são 
de certas garantias. 

O Su. E NEAS MARTINS - O estad•o de s<i:tio de hoje é muito 
mais amplo .e ainda tem-se torn.ado e to,rnará mai·s a;mplo ·em-
quanto não houver uma h~i regula;dora do sitio. ( Trorom-se mui-
tos apar-bes.) 

Mas, ·se .persi:s.tirum os mesmos motivos, esses mesmos moti-
vos autorisam as mesmas .medidas e as m esmas p·rovidencias, 
por mais rigorosas que sejam. 

Mas, eu ·dizia, nos annaes d·esta Camara mesmo. se encontram 
e aqui estão as palav:ras ·com que o ministro da justiça d.e en-
tão justificava ·no período r egencial perante o Poder Legisla-
tivo a n ecessidade do Tribunal exceprhmal -em circumstancias ex-
traordi·n.arias. 

Disse por .este tempo o Sr. Aguilar Pantoja o seguinte: ".Cir-
cumstancias extrao.rdinarias demandam medidas extr·aordinarias 
e nem quando se ha inteiramente sahido da orbita das leis, eri- · 
gido o crime em prJnC'iipio e calcado todas as regras da moral, 
se pód·e occorrer com J.}rovid encias communs." 

E -com taes palavras jusüfi.cava o projecto de lei, cujo arti-
go 1 • ·era ass im concebido: "Os cO'IIlprehendidos nos crimes de r e-
bellião, sedigão e conspiração e em todos os outros praticados, an-
t es, para 0 fim de commetterem aquelles crimes ou d:ep.ois e por 
occa.sião de~oes, s :>rã-o processados na fôrma que segue, etc." 

Ora, ·quando hfl. esta n egação absoluta da retroactividade da 
lei na hypothese ·de que trato, quando ha este ensinamento p.rofi-
cuo geral na l·~gislação dos paizes todos, quando ha ainda a le-
gislação em vigor, quando temos tantos actos ·legislativ-os ou of-
ficiaes que confirmam a doutrina, pôde o decreto de 2-8 de fev-e-
r eir.o r evogar •essas disoposições ou ser contrario a todos os prece-
dentes e a todos os ensinamentos jurídicos, quando se põe de 
accôrdo com elles? 

Q•ual é a base, qual a razão por que vae o Congresso dizer 
35 
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i[u.e o decreto de 28 de fevereh<> _\ inconstitucional, p.osta de la-
do a questâJo ·da sua retro.actividade·:' 

Abso•luta;mente não se a-presenta uma disposição con-stituc~o

nal ex-pressa, já ·O disse, contra aquella lei. 
•E' -certo, -Sr . Presi-dente, que ·eu já vi se fazer arma de com-

bate nes.ta çasa de um discurso do ·Sr. Camp-os Sa:Hes, em que 
s. Ex., como •OTgani•sa.dor da magistratura federal neste paiz, sus: 
tentou, p·or princípios que não Q:uero apl"eci.ar, não t enho tal:v·ez 
_()[!.Pacidade par:a fazel-·o (não ápoiaàos), que os tribunaes milf'ta-
~~e!> .não po·dem ser ad-mittidos em •nosso paiz, _primeiro po-rque a 
ConstituiçâJo da R epublica ·estabelece tax.ativ.am.ente õs tTibunaes 
e a justiça fede-ral ; segundo porque a mesma· Co.nstituição da 
R~é-publi.ca confere á magistratura federal o julgamento dos cri-
mes póliticos; t erceiro IHJrque a Const.ituiçâJo, p-rohibindo a pe-na 
çle morte, e-stabelece a revisão para todos os processos crimes que 
se, findarem. Eu appello neste ponto opara a opinião do illu•str•e r e-
lato-r d?- commi•ssâJo mixta, que é um dos . ;o,rnrumento•s do magi,sc 
te·rio da Faculd•ade ·de Direito d-e .S. Paulo, eu appello para o ta-
lent-o e o criterio jurídico de S . Ex., que vae me daor razão, nem 
i;lóde deixar de f•azel-o. 

' 0 ·SR. DINÓ BUENO - Bondade de V. Ex. 
O · SR. ENEAS MAR'l'INS - O ministro da justiça do Go'Ve:rno 

Proviso:d-o, cuja sagacidade poli tica e cujos conhecimentos res-pei-
to ·e admiro, -não é capa.z de mostr-ar a prohibição absoluta, in-
S•eTta na Constituição, de se ·crear-em tdbuna;es militares -em ca-
s~s ·anol'ni:a~s, de que os crtmes em taes épocas realisados vão ter 
ã .Uma justiça especial. 

6 .arg-umento dá · de·l!egação do julgrumimto d-os crimes politi-
êos--'- a · justiça ·fed-eral nada prova: --o q'ue ha é a exclusão de 
taes crimes da .alçada da justiça estadual e a sua entrega á magis-
.tràturà federal~ que repr-esenta nos Estados um elemento compl•e-
tamente estranho e que, com a maior imparcialidade, pó'd·e s-e ma-
nif.estar sobre . o assmn'pto . 

Além disto, ··os crimes -a que se refe-rem os deCl'etos não são 
crimes po!iticos, são crimes militares ·claramente definidos na le-
giS'JoaÇão não . r evog.a:da . ainda, e s .: nelles os civis são equiparados 
aos mirita.res é pa.ra 'não haver a 'i•njustiça de •aggrav.açâJo de pe-
nas para estes quando o perigo é o m esmo, venha de •Um) ou de 
outro. 
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ljlis porque se diz que elles t.eem de ser julgados peleis tri~ 

bunaE•S excepci onaes. Nem o Sr. marechal Floriano estabeleceu. 
como não podia estabelecE:r, t<li2S justi.ças de caracter passageiro 
e restrictos a um certo numero de casos para julgarem todos os 
crim~s pratica;d-os por civis ou militares. 

O proprio Supremo Tribunal Militar, queT·endo varrer de si a 
r espons·ab.iHdaJde, temendo, no entender de alguns, praticar, com 
gaudio para muito.s aquillo a que lhe dava o-ccasião a legisiação, 
veio confirmar as minhas opiniões, pois, apezar da v-ersão verda-
deiramen-te ad usum delphini que se tem dado a S':l.as sentenças, 
não disse que o goverrro não podia sujeitar os criminosos que ti-
vessem .p-r áhcado ·-os crimes previstos pela lei d e 18·51 ao julga-
mento de _um tribunal militar especial,, diss-e uni-C<l!mente (;m rela-
ção a uma s :;·ntença, a primeira, proferida em r-eJ.ação a Nilo .Deo-
dat.i e outros, que deixara de julgai-o " porque os decl'et<Js de 28 
de fever-eiro e 5 de março não crearam com.petencia e delictos 
_que já nã;o se achem e,stabelecidos nas J.eis militares" e esses pre-
sos civis não commetteram, segundo a classificação que lh·e de-
ram, nenhum dos e•sp·3cificados naquellas leis. 

Invalid-a, de alguma sorte, •essa sentença a doutrina dos de-
cretos de 28 de fevereiro e de 5 de março? 

Evidentemente não. 
O · que deUa resulta é que s•e a classifi-cação do crime de Nilo 

Deodati tivesse sido outra, como o dev€il".a, si tivesse s-ido em 
qualquer dos artigos de guerra, que . pud•essem ser appliC<l!dos, o 
Supremo Tr.ibunal, salvo por uma interpretaçã.o bysantina, que 
pr-OC'!J1'aSse na occas-ião, não ·podia eximir de si a r-esporrsa.bilida-
de desse julgamento . 

Ainda da s•egunda sentença, a respeito de outr-os criminosos, 
·o qu:e se· collig·e é · que o t_ribunal declarou a lei retroactiv•a, op1i-
·nião · essa batid·a com toda a vantagem pelo Sr . ministro Cardo-
so de Castro, que .revelou ·uma esplendida ori•entação jurídica e 
·da qual deu provas exhub erantes n-o voto vencido q,u-e assignou. 

o que o tribunal disse nessa sent:Jença, é que a jurisdicção é 
militar; a -pe•na a empregár é que deV-e ser outra, não do tempo 
de guHra, diz elle, porque pal' te do princi·pio de que a lei não 
.ret-roage, ma.s -do tempo de paz eni qüe a 'lei é llllais branda. 

IDIÍ1 qualqu'êr ·dos casos, ·po-rtanto, o Supremo· Tribunal Mili-
tar não disse que o decl'lato de 28 de ·fev-er eiro -era improceqen t-e 
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illegal, que não podia ser executado, porque levava á justiça ex-
cepcional indivinuos que só •podiam ser julgados no fôro com-
mum . 

O que diss.e na primeira sentença foi que aqueUes que tinham 
sido mandados á pres·ença cio tribunal não tinham commettido 
n enhum dos crimes especificados na lei de guerra; e na segun-
da, que os indivi{luos devia m ser julgados pelos tribunaes mili-
tares, ma1s a pena a ·empregar não era a que se empregou, e sim 
uma pena mais aggravada, porque nessa occasião, en a partiu do 
princi.pio falso: erroneo, de que a lei não Tetroage. 

·E dist'Ü para a repulsa dos decretos combatidos vai um abys · 
mo. (M1tito bem,· mwito bem.) 

O Sn. BEVILQAUA - V . Ex. dá licença p·ara um aparte, p!n·a 
ficar registradü? 

O Sit. E 'EAS MARTINS - PIO.is não, V. Ex. vem até em meu 
auxilio, deixanno-me r-epousar um pouco os orgãos vocaeq. 

O SR. BEviLAQUA ( com veh em.encia) - Não é crime de guer-
ra, não é crime militar interromper as communicações de um 
exel'cito em operações, fazer saltar uma ponte, UJm tunne·l, p elo 
qual as forças em •operações estão constantemente em movimento? 

·Era simpl•asmente 0 que queria Deodati e não foi considera-
do crime militar para edificação de tonos os bons patriotas. 

O Sn. E NEAS MARTIKS - Sinto-me já fatigadü, Sr. presidente, 
mas ·corre-me a necessidade de concluir a or ação com a q.ual t e-
nho cançado a attenção da Camara . (Não apoiados geraes. ) 

O Sn. DINo BUTh'TO - V. Ex. t em defendido o parecer da 
maioria da c0illlll1isão mixta, do modo o mais -completo possível, 
cabalmente. 

0 SR. FRANCISCO TOLENTINO - M.agistr almente. 
O .Sn. E"EAS MARTINS - Estou cumprindo o meu dever, ex-

plicando a minha posição de não adiamentista, de modesto jorna-
lista provincialllo que no· no~te, quandD rareavam as n oti-cias dos 
suco?SSos da ·revolta, quando falhavam communicações com a Ca-
pital Federal, passava moonen to;s angusti-osos, -mas semp,r e cren-
te na victoria da lei e da RBIPublka, jámais desesperado da victo-
ria cio poder constituído, como a encarnação que fo i ·da honra e 
do civismo nacionaJes. (Muito bem. ) 

Estou explica-ndo o m eu .procedim-ento de hon tem .e d e h oj ,;, 
de r ep·uibli-caHl·O que n egou o a.diamento porqü1e -quooÍia -approvar 
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immed.iatamente todos os •actos '<do gov·e.ruo, ode •rep'Ubl-ioano que 
para o futuro .seguirá !a ·mesma li.nha de conduota d·o ·presente, 
porque estou certo d-e que é lou<m·r:a ·e desazo sonhrur oom uma 
macçãJo ootnltra a 'P·Dl:Ltica que vae t-e.rmiua;r, fe ita. •€ll11 nome d·a 
que va.e começar. (Apoiactos.) 

O SR. BEVILAQUA - Não ha solução de continuidade. 
O Sn. ENIDAS MARTINS - rem ·pôde haver sob pena de novas 

e mais viol€1lltas commoções talvez. (ApOiflàOs.) 
A .dlig.r.essão, p01rém, afasbou~me do me:u obj.ediv•o, a que volto . 

para oo.nduir a dellooa ·que .aqu.i v·ou alinhavallldo. 
'DIVERsos ISRs .DEPUTADOS - Não a.pooiado; está-o faz endo com 

toda a oomp•etenci:a. 

O •SR. ENÉAS JMARTINS - <Ha duas affi<r,rriaçõ,es ·do Sr. Oampos 
Salles, ·Sr. :presid-ente, que 'IJ-:r:e0isam ser d•ebaJtid.as - a que se 
ref€;l'·e á revisão dos ·processos e á pena de morte e a que entende 
oo:m •a oreação .taxativa <dos juiz·es e ltTibunae.s üom jurisdicção 
íied.eral. 

A revisão do >processo crime não d•mpUca a PTOhibição das 
medid•as .excepctomaes. 

Esta ;:r:ev·isãa, gaJr·anüda na <p1en.itud·e d:a paz -e estendida, como 
con-<lessão liiberal de liberd·acte iJIJ.divt.dual, tão boa oomo a loco-
moção, por exeJlliPlo, e como outras constantes do art. 72 da Consti-
t'lllição. 

O IS&. DINo BUENo - .pe;rf-ei<tamleiJlte; V. ·Ex. •enca,ra a questão 
pelo verdadeiro <prisma. 

Ü SR. E NEAS MARTINS - Si esta revisão é uma grura.ruti-a 
constitucional, :pergunto: quando ·1xrda;s as g.a11a1ntias s·e acham 
suspensas, e digo todas em face d.o p.r.o'oedLmen<bo do ·Oong·resso 
sobne o a<ssumpoto e 1na .a;usencia ·da lei II"eg.uladora do si•tio - a 
revisão constituól..on:al ·pama l(JS 'IITOOOSsos fer·i'd.o's em mat:Jeria cri-
me •esibá •OU ~não .sus·pensa tamb~m ? 

Mas, -d•e lado os argumentos da comp.etencia ;p.ara o julgamen-
to d•os crimies paliücos e o da <revisão, ha ainda o de qu·e a Consti-
tuição •estatuiu -taxativallllen.te os tribun:aes e -os juizes que teem 
d-e distribuir a jus.t.íça federal. 

E, pOJrtanto, .(}.iz-se, desd-e que .esses triburuaes se ach-em assim 
estabelecidos, o Pod-er ·Legislativo ordina,rio .e menos o Ex-ec)ltivo 
só - IJlão pode<:rã:>~-aug.ment.al-os ou suppr.imil-os. 



O au•gmento .é ·especio·so e cou.traproducen.te. No · proprio ar-
tigo ·que •dá •Oll'•ga.n.i>aação á justiça federal diz a Constituição que 
hav·erá um Su•p•l•emo T-ribunal .e tantos juizes qua•nt::~s o Con-
g•resso -c~r:e•a•r, ·o· que ;evid·e'lltemente nãJo prohibe o •estabele·cimento 
de qualq u·e-r d-estes pelo podEtr comp·elten·te, ·e ~nui,to m.en,os de na-
tureza d.aquel1es que já encontram ap•:Jio na legislação. 

Não ha, pm·ta.n:to, p1·ohibiçã:o ·de, .nos t empos an•o•rma,es, o 
Pod·er Exe·cutivo cr-ea.r tri·btmla:e•s, qua.lldü i·nv·esU.dos de funcções 
extra::~ r.di.nari.as, e.m v>irtud e d•as drcumstm.cias, pa;ra manuten-

. çiio d.a •o•rdem e pa.r·a que se to-rn·e uma ·effectivh1Jade, uma ·effi-
ca-ei·a •r eal a punição -do•s cr'iminos·os, que ·llã:o· se obtem commu-
mente, oo-mo fou·a para .d.eseiar, ·dig:J-o c-om :peZ~a:r como ·ddtadão e 
.como .a.dvogado,. qu·e a·pre.c ia como Ga1•afalo l' ·zStitution baroque 
d·u, ju1·y. T·ribU·ll':ilEfl de libertaç1:J ·incondici-onal ·pa111a todos os 
m·im inosos -e sobretudo p•ar.a os po.Jiticos , 'i.sto 'é qu·e são ·esses 
a·pregc.:t.d-:J•s p•rotect:J•r es •da l·ibe·r.d.ade .civH, ;t.r-i-bunaes •em que d•ecid e 
a ·pa:ixão •illdivi d.u•a.J d.os juiZEJS, a p·aixão momen.ta.n-e.a ·e poucas 
v-eZJes a .oonscienc-ia que d·ev'iailll rter -da funcção que exeu•oem. 

O .SR.· AN~'ONIO DE SIQUEIRA - E' o que se está dand:J agora. 
O SR. ENÉAS UVI:AJ!TINS - A Ca.ma.ra, porém, já está <Jaa:J.sada, 

Sr . .Pr esiden te, (não apoia.dos gemes) e de mais em mais sinto-
me fatigado; V. Ex. mesmo já está sendo aba!ld•ona.do na cad-eilf.a 
que tão d ignamente occupa: - r·esumirei, portanto, P•a-ra .concluir. 

'IDm •r elaçã:J .a.o meu nobre amig·o, dep·ut:ado p.o.r Pernambuco, 
de quem fu•i 1o;v,a.do a .d'iv.ergir neste mo.m en>to, a:pezau· de reco-
nh ecer a sua grande competen cia, ai.n('!,a poderei J.er t r echos de 
uma obm qua vale o qu.e pesa e aqui tem .si>d·o manuse·ada polf 
todas as fó'l'maJS, P'Ma CJombater o p-arecer Ç!Ue ill•ella se funda. 

Em uma :d·e suas :passa.gens, diz -Blun.ts·chili, l!"efer.iaJ..do-ge ·ao d·e-
ver ·quoe assd.ste ao homem de -governo de acceit:ilr ·e :emp<regar a 
violação .do .dJi·rei.to f.or .mal, ·de·sd·e que f.olf i sso ind·isp.elllsav.eJ á 
ex<istE·n cia do :Esta.d.c;·: "·Deve fa.::;·el-o, diz en e, ·p :J.is · a fo-rça im-
peri·osa :dos a contecimmtos é mais p :Jderos•a que .a aut:o;:ridad-e .d·e 
u.m a;:rtigo co-nstitucional qu.alqu.e·r. E dev•e-o, pois, o seu deVEi!' 
de prot:eg.H a vida da Nação, sobrepuja o d e ·r espe'italf u.ma f.o·r -
mul·a l egal. :E:.up·p:lf'ta;:r o mal, soffrer sem mu.rmu.rio . s•acnificw-,se, 
e.n:::.fi.m, p5de 0sr , .na if'el igião, a P·2rfeição, a per-f.ectibilid.ade .su -
p.r<ma; a po.J.itic•a tem os .olhos vol-tados, pc.-rém, para .a acção, 
para o .resultado, para o pr o_jre.sso." 
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Outm ,a,rgumooto, Sll"- -presidente, tder:i.vativo e invocado ·como 
p.an·a,céa., P•illra tmped'ilr a app.rovação elos decretos d·e 28 d·e feve-
•reimo e 5 ,de m~wç-o, ·é ,g.er 'llm per.igo pa•ra .as liher.d-rudes pubU.o~s 
mruntei-·os •e com ·elles o.s ,tJribunaes miiita,r.es, que ficaram -oonsbi-
tuindo l Eii do :p•a:iz. 

Não qu·er-o discutir neste momento a questão pelo lado d-o 
sentimentalismo, mas pelo unico pratico e acceitavel no momen-
to . O Tecei-o d•e que esses d-ecr etos fiquem como legislação ordi-
naria d·o paiz, é .simplesmente pueril. 

Jurisdkção excepcional, de tempos anormaes, só se empre-
ga nestes ·e é esse ·a.rgumento que tenho adduzido e continuarei 
a repetir para justificar os decretos de 1851 e 1838, os q,uáes só 
hão de ser legislação a empregar quando o Pode·r P.ubltco, para 
CO·ITespontder á espectativa ela Nação, tiver de defender-lh e a caú-
sa violentamente ameaçada. 

E vem aqui a pello citar de novo o sabio professo-r · ele ·He'i-
clelbe-rg, a que não tir.am uma p equena parcella de prestigio se-
qu er a.s suas tenelencias ·conservaclora.s: "-Em regra, diz elle, a 
urgencia (a circumstanda excepcional) não dev;a crear um dkei-
to novo, definitiv-o. "Póde autorisar, diz Zacharire, uma violação 
do direito, não uma substituição formal e duravel ela· injustiça ·a 
esse mesmo direito." O direito excepcional não existe si não para 
a situação excepcional." 

E destruido assim este temor, aborda-rei a ultima questão !'e-
l evante m:ste debate: --'- A ·distincção ca.suistica e origi'llal entre 
actos inconstitucionae.a que não se a.pp.rovam e actôs inconstitu-
cio·naes que homologa e sancciona. 

Não attinjo, e para isso só me queixo ela mi'!lha incompe-
tencia (não Ol]foiado-s) a razão do escrupi.üo dos meus h~nrados 
collegas que awrovam todos os aCtos, menos os decretos de 28 
de fevereir-o e ele 5 de março. 

Inconstitucionaes elles . ·não são, como não são tambem --ü .em 
retroactivos, nem fol'mulas perigosas para a liberda.de do cida-
dão, p.orquar.to o P.oder Ex-ecutivo sómente laJnçou mão delle5, 
quando a anor-malidade da vjda nacional o exigiu, não· sendo ·ain-
da e t rumbem inuteis, 0 qu a é o mais · forte argumento daql.leUes 
que .fazem as restricções tíbias, ele que lançam mão par-a justifi-

-car o seu procedimento, que é a do ser e não ser ao m esmo tem-
po. (M1~ito bem; azJoiatZos, apartes.) 
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Cabe aqui a applicação d-as J.ettras biblicas: quem ·não é por 
mim é contra mim; e desde qu e todos o·s actos s!i.o inconstitucio -
naes, <eomo o querem 818. E>Ex. mes-mo - ou si os approvam to-
d.o1l ou não .se ap.prov.a nenhum. E' inconstitucional a emissão -do 
papel, o . recrutrumento, como o são todas as outras medidas ex-
ti'aordinatia·s ·le que o g.overno lançou mão para a defesa da Pa-
tria e da Constituição. 

O SR. Â.RTHUR Rios - Nós só podemos approv-ar aquillo para 
que temos competencia. PaPa a que não t emos esta só podemo:;; 
dar um bill de ind·emnidade. 

O SH. ENÉAS !MARTINS - V. Ex. vae responder-me, sem ser 
pl·eciso recorrer a ·esse bU~ que é uma panacéa. O nobr-e depu. 
tado chama esses tri·bunaes i1ncon·stitucionaes, porque a Consti-
tuição nã'O cogita d·elles e pc-r isso n ega-lhes a a.pprovação. D8 
-duas uma: - -o u nós podemos ou não podemos acceitar medidas 
.inoo.nsti.tucionaes? 

O ·SR. .ABTHUR Rios dá um aparte. 
0 SR. E NÉAS MARTINS - •Fiz a -distincção a que S. Ex. não 

attendeu. A emissão de paJDel.moeda, e outras medidas são· ver-
da:deiramente inconstitucio,naes, porque a Constituição só deu f.l-
culdade p-ara autorizai- a ao Pod-er Legislativo completa. 

A creação ·dos tri·bunaes de ·excepção -do contrario é um de-
creto per feitamente justMicavel 'PCTa-nte a Constituição, •peran t.•3 
as leis ·do paiz. anteriores a 1'5 de novembro, perante o ensin 1.-

mEJnto ctos publi-cistas mod·erno•s da legi:Slação -d cts povos culto~. 

O que se . vê, porém? ·SS. E Ex. ·que approvam ·aquelles, os in-
constitucionaes recusam assentir n e·stes e acceitaLos· a ell Es di· 
ctados pelas m esmas necessidades, que não t eem contra si senão 
um prejuiz.o ba.nai; erigid·o inf ·lizme·nte em criterio de critica. 
(Apoiad):J.s; trocarnrse mruit;!:~ apartes e corvtesta.ções. ) 

N.o assumpto, entretanto, desde que SS. EEx. consideram os 
tribuna.es mHitares tambem inconstitucionaes, ou si é ou não se 
é . To b-3 or no•t to be, como na legenda de Schak!speare. 

Sr. Presi-dente, d 3poi·s desta l onga e fa,stidiosa (não apoiad.as) 
ennumeração de argumetntos que accumulei para justificar de 
accôrdo com as minhas forças ... 

iOs ISRS. DINO BUENO E FRAN'ÇA CARVALHO - Brilhante. 
o SR. •ENÉAS MARTINS - ... o meu voto pelo parecer da maiü-

Tia da.s commissões reunidas, será o-cioso declarar, certamente, qu" 



555 

approvo sem discrepancia, sem exclusão -do mais insignificant'l 
todos os actos ·de ·que o Poder Executivo teve de lançar mão para 
salvação da Republica, no momento em que isso· se lhe a:figurou 
dpportuno. · 

.O SR. ANISIO DE ABREU - •Como todos os bOJns patr~otas e bra-
zileiros . 

.O SR. EN~As MARTINS - E' este o proceder da.quelles qu>:l 
nestas cadeiras quiz·eram manter-se votando contra o adia-
mento, sem r eservas mentaes .e insidiosas, para appr.ovar im-
medi.atrumente todos os actos que se referem á revolta. (Muito bem, 
muito bem) ·e que podiam sus-citar a responsabilidade do mar-e-
chal quan,do a sua administração está. a findar, quamdo S . Ex. 
marcha para o r epouso que instantemente dev-e ter pedido, fati. 
gados o ortganismo ·e .o espírito de tanto trabalh-o, d·e tão g.rand.e 
gasto d•e -energi-as 1e forças que ".>e viu obrigado a pôr em pr-ova 
em um dos -embates .mais perigo-so-s da nossa vida :politica nos 
ulotimos anFJ<os. 

Não comprehendo que quando va.e find•ar esta situação que 
nós vimos applaudindo {;Orajosa e CC}llvictamente e acompanhando 
dHde 23 d·e novembro, n-esta hora em que S. Ex. é, não di•go um 
homem morto, o que seria uma perda irrep·a.ravel para esta ·patria 
que o extnsmece, (bravos!) m•as um homem morto no go•verno, 
porque amanhã nã-o terá mais as graças n-em os cofres publicas 
p-a.ra di~pôr nem as reg.a1ias que a lei lhe co•nf.ere, -nâJo -comprehendo 
este ·escr:upul-o tardio em separar medid·as consti-tudonaes das in -
constitucionaes, ch-amando impropriamente inconstitucional a uma 
que é per:teitamente legal. E n-em comprehe•ndo ainda Sr . Presi-
dente, como é que negando approvação a uma medi-da como incons-
titucional, como viol2,do:ra da lei fun-damental da Republica Sú 

pám ante a cetnsequencia logica e immediatamente não se ha de 
exigir, de-sde que os decr,etos de 28 ·de feverei-ro e 5 de março sã:> 
violaçõt s dispensa.veb :da lei, desde que elles, portanto, exc-edem 
a,s faculdad-es de que o !Poder Executivo d evia lançar mão para 
rt.:primir a r evolta, a sua responsabilidade. (Ap'oiad\?•s gerae.s .) 
Si se apuram aqui act<>s constitucionaes ·e inoonstitucionae-s, devú-
se ter a franqu eza e a ccragem de declarar por compl·eto que esses 
actos sâJo uma exh•c1rbHancia de funcções, de attribuições ·e pe-
dir a res·p ~nsabili-dade por -elles para es-se poder que a busou . 

O SR. ARTHUR RIOs - A questão não é de coragem; aquelles 
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que div·ergiam da maioria .da Commissão tiv,eram ·em vi•sta os ·in-
tuitos que lev-aram S . Ex. a praticar s·emelhantes ados, por i·sso, 
ped·em o bill de indenmidade para elle. 

O SR. ENÊAS MARTINS - Nem ,eu me xeil'k·o a essa ·cora;gem ·o~. 

que quer allwdir V. Ex. nem sou brigão ·para andar ·a pedJ.r e a 
exhi.bir fóros de valentia. 

O que penso, •no .emtanto, Sr . ·Pr·esi.dente, é que o Congr,esso 
não pód,e offerecer o bitl · ae indemnidaãe pa.ra um .facto .quando 
sancciona: ~ctos de natureza M·entica e. a mesma. 

Si ha ne cessidad·e .d-o bi ZZ de indemniAdade para uns aoto.s, ha 
para outros, e si o poder polit·i.co declara a;cceitavel ·esta r esponsa-
bi.U.dade em uon<S tem por força de declarai-a acceita;v-el tambem 
em outros da mesma ord·em. 

Disse, POI1ém, Sr. Presidente, e affi.rm·o-o repetind-o orr-gulho-
sa.mente á face <do paiz, que approvo todos os actos sem ·exc·epção 
e ap·provo-o·s, porque ,elLes foram <did•a.dos pela necess~da;de da 
manutenção da ordem .pu•blica que não pód·e n·em deve andar . á 
mercê -de a;Dl:bições e ·expD'sta por uns escrupulos puer.is -e plato-
nicos .e porque a anormalidade da época transf-ormando· e subver-
tEJn.do toda a ordem j-urídica, por momentos tixa a •esses a;ctos J 

caracter i.n·constitucional que só tem ·em épocas de tran·qui!Ji.dade 
e rfuncci.onamento regular d·e to·dos os poderes. (ApOiCbdOs .) 

() Ohefe ·d•e Esta;do que ·em uma ·eme11genci'a assusta;dora, ·oomo 
foi aquellra da revolta de 6 de setembr-o, nã0 soubesse lançar mi'..o 
de todas as ·medidas a seu a lcance p•ara id-(lbellar a r evolta, parit 
conjurar o -perig-o, seria um p·er tgD pusilanime, -e ahi sobre tudo é 

. que -está o merito d-o Sr. marechal Flo·ri•an.o Peixoto. 8. Ex . . s.oui:le 
lamça.r mão de to.d.os os m-eios ·efficazes para rd-esarm.ar a rev.olta 
-e por isso m esmo fi-cou com <J nome coberto de glor-ias imper·eciveis 
e incontestadas. 

E porque elJ.e soube cumprir .o seu dev-er, e porque elJ.e s-oube 
como ninguem ·desenv-olver a fin.aiv;r !energia mo ·e;smJ:ot.gamrento 
desse movimento nefando é que é digno de n.o:ssa ardmi'ração, e 
não •nos vai ficar bem a nós agora, superado .o p erigo, andarmos 
a nos lembrar de uns escrupulos e uns z-elos qrue seri·am exQticos 
se não fossem ante.s ·invi-av-eis e inopportunosl 

Não soubesse .s·. Ex. com a firmeza de seu braço e d.e süa 
vontll.lde neste pede-d-o de tristez·as oppôr uma ·barr ei-ra 'a ess'l 
grand:e ·macuJJa que SÓ cO heroismo das fOrças J.egaes de t ena C 



557 

mar pod·erá attenruar de :Euturo, •não soubesse S . Ex. faze l-o e não 
seria digno d-o mom·ento po!iti.co, -em que surgiu, para .encher com 
o seu vulto .gigantesco -de luctado,r e patriota, toda e•sta calami-
tosa -época d·e nossa histori•a, •a que vae fechoa,r, para confusão dos 
rep.r.obos, com a ·acção dignificanbe do ·brazileiro que só asbe, 
:rep-robos ha paz, ser escravo submiss·o· da lei. (Bravos ! Muito bem,, 
muito bem.) 

Não .posso, Sr . Presidente, de maneira nenhUlil!a acoeitar a. 
rest'ricção ·dos actos d.e exoepção do marechal Fl-ofi.aJJlO para a suf-
focação e punição da revolta .em to.dos os seus efd~eitos. E a esse 
resp-eito, oomo já :o.uvi •dizér aqui que apezar d estes ·wctós -de r es -
tricção ter·em a qualidad-e de inconstitucion•ae.s e ill-egitimos la n-
ÇaJdos sobre ·ell'es, não ·determinam o processo -de .responsabilidade 
ou não dev.e determinai--o, porque n'l. rasponsa·bilidade presiden. 
ci'al ha ainda um -elemE'nto a oponde.rar, ·que é a opportuni·dad·e da 
decrebaçã.o, eu p.rocurar.ei uma autoridade -que não pôde ser .posta 
em duvi>da., porque é inf·elizm.ente a alma ma,t.er Ide to.das .esssas 
rev-oltas de ambições .e despeitos inco.ntiveis, <> •Sr. Ruy Barbosêl. 
Não admitto que quando s·e ·diz - não posso appr-ovar este acto, 
porque não é constitucional, não se chegu-e a con-sequenda logi ·~a 

de se ·dizer: - Urna vez que é :iJnconstitucio·nal denuncio-o ·e a 
autor:iJd•ad-e que uzou delle para que .esta seja punida . 

·E l eio no estado de Siti u, que é o resumo rnaJis completo, mais 
pr.ecio•so que conheço so·bre a rnateri·a, e com is-so o ·Sr. R•uy .es-
clar-ece a •duvida dos· que engendraram a possibiliodad·e de rp·rofli-
gar um acto como illegal '8 -deixar de ·punil-o oru ·denunciai-o, ape-
zar •d•a lettra ;expre>ssa da l ei de 8 d e jan·eiro - que o vot-o appro-
batorio das Camoaras e só •elle, absolv<J o governo .da sua r-espon-
sabilidade quanto ao estado de >Sitto•. 

·P ergunto: · si neste voto das ·Camar:JJS, como tribUtna.l po!Hico 
que absoJv.e o gov·er.no -da resp.on.sabiHdwd.e, da '8Xclusão de um 
destes a ctos, d eco.rren tes das necessi>dad·es do ·estado de sitio, essa 
restricção importa cu não em -immediatJa responsabilidade d-este 
mesmo poder? (A1ioiados.) 

J á é tempo de _ tr.rminar, comtudo, Sr. Pr·esident.e, e antes _ de 
fazel-o td-evo dizer ainda que nã.o andam com a razão e a v-erd,ade 
histwica alguns illustres preopinamt.es, qu~.ndo se r-eferiam -á In-
glaterra e á Amerioca do Norte. para _ dizer a esta Casa q11e a ma-
'gistratura 11epudiou effkaz e energicamente est'es attenta<d-os á li-
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lançou mão. 

Nos m·esmos manandaes, ·onde S.S. EEx. foram bus·0a1· fun-
damento para as suas asserções tive a prova do contrario. 

Dizer, ISr. Pr.esiodente·, que .os Estados Un~dos oaboUram e r a-
·pudiaram como barbaros iUegitimos os tribunaes de excepção é 
formular simplesmemte un1 par.ad·oxo ·que não encontra apoio nem 
nos factos n·em na;s <:hronicas. 

Appello para o conheci·mento ·da hist.o.ria d-os nobres ld·epu-
twdos e SS. EEx. hão de ver ahi o paopel .do Congresso Ameri- · 
cano, danuo ·completa approvação a •to-dos os actos de Lincoln 
e todos os seus agentes, aotos no m·eio dos .quaes vi,nham as per-
d•a:s .e os opr·ejuizos causa,dos até pelo in·cendio de ci·da.d·es, para 
evitar .que se distrahissem ·forças &fim d.e mantel-ws, .e a degola 
de milhares de ·pTisiou•eil'os, que não podiam com vantagem ser 
guarda-d·os, actos que •eram a absorpção completa d·e to.dos os po-
deres nas mãos .do •Poder Executivo', enc·arregauo de manter a 
OI'dem! 

De ·que vale o protesto de uma ma,gistratura que viYe a con-
templar pl>atoni.camente as garwntias individuaes hypotheticas c 
irrealisaveis e que viveu a sonhar ·com o id·eal d.os temp0s nor-
maes com esta c·ausa intangivel s;emell,lante oao manto de Tanit. 
deusa s ensual de Carthago, .de que fallei ha pouco, ao· qu3Jl não 
podiam tocar nem ao menos :os olhares U·OS profanos! 

Foi ahi mesmo, ,sr. Preside,nte, nesse .liberrimo paiz, disse 
em aparte ao nobre .d·eputado Sr. Erico Co·elho, quand.o ·est~JJva e·s-
tabel·<K:id•<t a paz, quando e.ra uma realid-a,de a pacificação d·e toda 
a 'federação americana, -que os tribunaes militares, os ly.nchamen-
tos, o espingardeamento a sangue frio f:lra:m postos em praüoa, 
emquanto nós s em a metade ·disso, sem isso absolutamente em 
condições já normaes, vemos, afrc•uX'aiia a punição, o espirito d:J; 
r evolta sempre a levantar o collo, como a hy.dra mythologica, no 
nosso •pa;iz. ( A.poiaàos.) 

O ISR. BE\'ILA~UA - A impunidade é a mai·or ilesgraça entre 
:p.ós. 

O iSR. ENÉAS MARTINS - Tenho ouvido diz·er que no momento 
d·a .lucta tudo é permittido e ap·pell.a,r para .este encontro .formi-
doloso de tit-ans, a . que se chamou 'a guer.ra de ·secoessão 'é ·para :1 
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communa de 1870. Mas, appello tambem p·ara o attestado inillu-
divel d•a .histeria. 

N ega-·se aqui ·os tribU'naes de .excepção .para julgar •aquel1es 
crimes que -se Ugam •á r -evolta -e -durante ·eUa; entr.etanto, é neste 
paiz de onde se traz para alimentar a utopia de .!iber.dade abs·J-
luta um sem tnumero de ex·emplo, na .realidade ·PTatica, in-expres-
sivos, é lá que vou ve r tambe:m feita a paz, baüdo os rebeldes, os 
conselhos d-e guem.a -impondo a pena n-ecessaria, pre.cisa .e -ener-
gica, o castig·o un.ico, efficaz e immediato .âquelles que commet-
teram crimes co-nt ra a orde.m publica. E , mais fri:sante prova ainda, 
ahi estão o processo e o supplicio dos assassinos de Linooln e de 
s-eus companheiros de .cetnspiração julgado·s e condemnad-os i.rr8-
m:issivelmente p-or Injustiça extrao•rdinaria, já no domínio da pazl 

•Pr-ecisar-ia fazer aimda talvez ligeir:as referendas ao mends 
a Inglaterra, onde não se .quer ver suspenso .o habeM-corpus, 
medidas en el'gicas, como aquellas de qu-e se serviu o Sr. Vice-
Pl'1€•Si·dente da Republica. O paiz classko -d.as liberdades cons•tl-
tucionaes! Po.is foi ahi, na Ing1atema mesmo, que em 1&88, por 
occasião da luta da restauração, foi ahi mesmo d-e 1794 a 1801 
que por occasião da suspensão do hab l7fLS-.corpus, gue o governo 
r eclamou e .obtev.e - por oito longos . .antnos - com receio d:ots 
lufadas r·evolucionarias {lu e varriam ,a; F·rança, foi ahi que se 
deram as m a:ior·es violencias, os maiol'1es attentados ·contra ·as li-
berdades individuaes, att:entados esses a que o v-erdadeim -poder 
soberan-o da nação ingl-eza cobriu com o mais perfe1to silencio, 
por v•el-•os autorisa·dos pela salvação publica, qu-e é a lei suprema 
dos povos . 

Quero, .pois, concluir. Vejo que os tnobres deputad-as .que pedem 
as r estricções na approvação dos actos do marechal, sóment-e por 
um •platonismo romantico visam impedir, ·no tenreno ·das illu-
sões, qu.e chamam atterro'Tisados, - attentados contra as liberda-
d·es do cid·adão;. 

O que SS. ·EEx. procuram dizer ·com as suas nestrtcções, a 
não ser-em estas un parti pris que não .existe certamente, - pos-
tas ·as cousas em linguagem ao alcamce d-e todos, lidas as entreli-
nhas o que tS'S. E Ex. qu-erem .dizer é qu.e o marechal devia resis-
tir á revo.lta fos·se como fosse, ma,s s-em sahir ua 'Constitniçãc, a 
que ·seria e é _ simpl-esmente uma utopia, sinão fóra, permitta..s.e-
me, ant-es, uma ing.en.ui-d:ade! (Muito bem.) 
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·O· SP __ ·marechal .Flor,iano ti-nha- de faz;er · dinheiro para COIJ?--
prar navios, tinha que fazer dinheiro para suSÜ-'J?-tar o ex-ercito -eru 
pê, de gueua,, .teve que .11diar eleições, tev·.e que lançar mão -até do 
tecrut~me.JJ.t·o, 'segúndo aQ.~i se <:lisse, .e · · ~ to(los este·s actos incons-
titucionaes, ' e:itra;le,g_ae~, · abu~lyos·; -~~- ~imrova por ser.em dieta-
dos pela. nec;essi·da.d.e! .. 

• .._ : ~ J 1), • , ; ~. í 

. r•:. . ., . 
Por que •não faz el-.o, pois, e tamqem -em relação aos .outros? 

Pois os tribunaes militar-es que •f.OI'am chamados inuteis, Unha 
sua explic~ção J,Jl'ausivel J:!O diz~r de a]guns qu-~ actualrriente o:> 
combatem, qua.ndo. s-e _tratou, p-or exe•mpl'D', de 10 de a;bril , e não 
teem agora? · · 

;Quando o Sr. Pr.esiti..e~t~ da RepubU.c•a então appUcava a 
,pena de qe~teri:-o a algu~.s ~idadãos, o batalhão dos bonzos d-a li-
bend·a;de clamava indigna.dq, perguntava porque S. Ex. não tiriha 
PTO·Cê•did-o a U:m julgament-o reg·u]-a!' ou mesmo um arre:rnedo d·? 
julgamento, como de novo -ouvi clamar ne-s-te d·ebate! 

Senhores, -o Presidente da Republica .não é poqer jul-gador, 
'não tem funcÇões judicia~;ias , cab·endo· .. lhe, portanto·,. -acercar-s-e d·3 
'lima · ;justiça ·extraor.dinaria e de lançar ·mão ·d~lla para .empregar 
~'qu~Uas p~nas; e •na situaÇão . ~m q.ue o paúi' s~ ·~cb.'o~. a:pós o 6 d ~ 
's.etembro, essa sÕ p-odia s·er a 'militar, afim .de· evitarem-se, na 
medida do p-ossivel, as arguci·a~ rpseudÓ-juridicas que semp.re en-
co-ntram brechas para absolvição de réos, ainda .que confessos g 

impeninentes! 
Dem.a;is, \Sr. Presidente, os nobres deputa;dos não p-oderão 

apontar~me um só de baes tr.ibuna;es .que tenha praUca:do uma 
d ess-as ;b~rbari•dad·es d.esenhaldas neste d·ebate, como um dos g<ran-
des argumentos ·contra aq-uelles . (Apo'Íados.) • · · 

Houv-e m::ç p.reso po!itico que se ·orgulhou de ·ccmf.essar-s·e réo, 
a enes su'bineÚid-os e a prcwà de que taés tribunae.s só tinham 
·em vista .applicar a legislação •excepcional ãqueUes crimes que a 
'lei de ' 1-851 ·especifi.ca, prova disso é que dos dons !deputados r e-
clusos, •Para •não fallar em mais ninguem, só foi processado P"-
rante o· eonselho de guerra, um indici·aJd.o naqueUes . 

Além disso, ilão "vejo, Sr. Presidente, um criterio efücaz que 
·Pudesse servir d·e escôpo no .accesso· 1da ·lucta, ao pro-cedJmento do 
-Sr. Vice-Pr-esidente da R epub!ica: •Si ha- alguma co usa a ·pedir-s•.'J, 
.como norma ··de eondueta no caso é, por certo, aquelle pre ceito qlite 
·estabelece a legitima defesa: propol'cionalidaJde da ·.repu~.Sa ã ag-
gressão. (Apoiados .) ' r 



V. ·Ex. sabe, •Sr . ·Pr·es-idente, que !não se ·dá combate a uma 
revolta da:quellas, protegida e a.f.fagaJCla pelo batalhão de todos os 
d·espeitaJClos, oom textos de ·constituição, com di-sposições d·e leis 
que rupplica:das, nesse mister, em . geral são sempre benefi.cas e 
protecto'l'as daquelLes que contra •ella;s e a P·atria se oi.nsurg>em. 

Todo.s srubemos o que foi essa grande insurreição, favoneada 
pelo estrangeiro ingrato e gana:ncioso, qualquer que eHe . tenha 
sid.o, .e o •espírito .de justiça nos segreda qual devera ser o :Proce-
dimento do. governo em face daquella. (Apoiactos.) 

1Simples rebeldia <Criminosa de alguns navios .da esquadra, a 
P'rinópi.o, ligou-se •ao depois ás hor·das mercenar.ias que, no sul, 
ci·evastavam uma parte .do territouio na;do1nal, v:indo juntar-•se a 
ambos mais .tarde a pa&Sag-em d·esleal, a traição mais ignobil nos 
annaes da honra militar brazileira, a que se deu no feudo da ilhf~ 

das Cobras. (Muitos apoiaàoB.) 
De modo que ·dia a di·a a .insurreição .al•evantava-s·e, p.r.ogre-

dindo .e alastr.ando-s·e até que tomo·u o car.acter de uma quasi iu-
V·€lllcivel commoçã.o intestina, .de perfeita g·uerra civil, quand.a, do-
minados o Paraná e Santa Cathar·ina, cheg.ou a formar~s·e :o ce-
lebre provisorio, cuja p·rfmeira conquista, ·Como reiviu.dicador das 
liberda;d·es d·este paiz, f.oi a re~orma burlesca .do chefe do poder 
con·stituido da Nação, .como r.evoltoso contra a lei! (Mmto Mm.) 

Q·uando a r.evolução tomava esse caracter f.armidavel, ·perni-
do.sissimo, ·comp.romettedor de todo nosso •futur.o, sobr.etu:d·o ~i 

a honra de deligerante lhes ·chegasse, ê bem d·e ver que as me-
didas excepcio.naes deviam tambem ir tomando caracter mais 
energioo, mais a:dequa;do á época de fermento revoludonario, que 
nos abalava todo o .or.ganismo social. 

Dahi os successivos actos do mar.echal, d.ictados pela neces-
si.da.d.e e fundrudos na la:rgueza doe attribuições que o sitio d·ecre-
ta;d.o pelo Congresso lhe der.a, 1não limitando nada. 

Iam-se tm·nando 'Ide mais em mais .rigorosos e .energicos, á 
propo>rção que a lucta recrudescia e foi ao ponto quando mais 
for.tes eram o·s peri'gos, mais arrojado·s os rebeldes, mais espe-
rançados os cumpli.ces - d.e punil-os oom o rigor - que a qual!-
dade do lev·ante exigia. 

Convencido, .Sr . Pl'esidente, de que es·tou com a justiça, da 
que detEJn.do f!. c.ausa da Republica, que ê a tda patria e da paz. 
de toda a famiHa' brazileiTa, dou o meu voto .em absoruto, não comd 
um .grande manto de perdão que v-ejo se .quer.er estender sobr-e os 
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actos do r. marechal loriano PeLxoto, mas .cem o um sign.al de 
perfeita solidal"iedad e intima h armonia ·de vis tas com o govern:;, 
de S. Ex. 

V. E.•. om,preh en,d·e qual o meio uni co· .q.ue o benemerito 
Sr. Vice-PJ.•.estdonte da J:l.epublica •tinha para aquilata·r d·a pro-
porcion:alidade da. I•esistencia á aggressão . quando se via em prin-
cipio alto de elementos pa.r a abat er no m ar a r ev.olta, apertado 
no cir ulo de ferro que na ba.hia ella •e tlllbel•eceu, r eoeioso das 
tentativas na i{lade ' ond.e de cada pedra não surgia um tneutro 
tran formado em conspiradQI·, ante a en·ergia ponten te do mare .. 
cb.al ,. no dizer do meu nobre . amigo deputado pelo P.iauhy, e só 
distrahido do ruido das balas pela e:Kasp::u-ação das victimas, pehs 
la!ITima dos i•nfelicitados em terra! 

ompreh~ndem todos ofadlmente, d evem comprehendel.o, pelo 
men que os homens ·do governo por serem-no não deixam de 
ser h omens animados pelos mesmos sentimentos que todos •nós; 
calculemos, pois, toma,ndo em consideração o i·ndividuo isolaJda-
mente e yejan1os a. <[Ue .e~tremos, em identicas drcumstancias, se .. 
riamo e seremos leyados ·fatal e necessariamente. 

Mais uma vez eu digo, p01r Isso, •Sr. Presid·ente, que .quatnto 
pratieou o Sr . Vi·Ce-'Presidente da •RJepubUca •estev·e na proporção 
do ataque .que exigia repulsa a mais vigorosa e ·energica. 

S. Ex. vae deix!llr o ·poder :por •estes dias <e de ixa. o como um 
grande e al~vaJltado patriota, em ·uma como lição de dignidade e 
desprendimento civicos aos reprobos e aos qu•e pensam '9111 veLo 
eternisado no poder, de que salle .r.odeado •por um pTestigio immor-
redo;uro 'llo coração dos brazileiros a quem não céga a paixão da 
denrota .e o ~dio do venci{io contra o vencedor glor-ificado! (Muito 
li em.) 

Pois bem, senhores ; estas restricções tibias que não podem 
a e não teem uma justificativa perante nós, p erante a Nação 

nest e momento, restricções que a posterid!lJd.e não saberá justifi-
car ( apOiados) não são d·ecerto o comp1emento justo e acertado 
dos hymnos e da.s festas com que o r ecebemos, a esse soldado glo. 
rioso e abnegado, quando lhe vimos a figura varonil e au\Stera 
surgir na magistratura suprema da rpat-ria. (Muito bem.) 

Jusü1iquem.n'as como enten{lerem, o .que ellas são, o que 
etlas valem, na. sublime •nudez do ·seu pensamento mal O·cculto, é 
uma admoestação meio enleada, me.io confusa, ti.tubean te .e des-
confiada d~ i>ropria fraqueza, 'l. admoestaçálo ain•da, que fô.ra 
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tardia, si não primordialmente contraria a tod-o procediment o 
.wnterior -do Cong-resso, mais do que isso dissonantç no concerto 
das -vozes populares, que •co-nfundem em um m esmo typo, afim 
d e glorifical-os, o id•eal imperecivel da ii.'Wpublica e a fígura se -
vera ·do marechal ínquebrantavel, que não vacillou quanto aos 
mei-os a pôr em pratica para salval-·o! (MUiJt!O! bem, muito bem. ) 

Que me reJ.evem os nobres deputado~> que -exduem da a:J:)pr o-
vação os d ecr etos de .28 de fevereirQ e 5 de marco, mas .a inconse-
quencia de seu p.roceder, o estacarem flS. EEx. em meio d-o ca-
mimho, .que logica -e racionalmente só póde 1::erminar na <'esponsa.. 
bilidaéLe presidencial, o .pedirem a r ejeição daquelles actos como 
'inconstitucionaes, -inuteis e vortanto abusivos sem proporem im-
mediatamente a accusação do poder exorbitante, só uma cotma 
exprime, r eJ.ev-em-·m'Q: o receio, (!Ue os -dewm, .de arrasta.rem o 
-salvador da ·Republica ao ij=>retorio por have i-a. salvo! (Bra1Jos 
MUito bera; rnuito bem!) 

SS . EEx. recuam ante a perspectiva de tomar a .responsabi-
.lidade de -fazer o maNchai Floriano r esponder o processo, que 
:devia -sur gir da approvação das rest ricções, porque elle teria de 
~omparecer •per-ante •nós :mesmos para justificar -Se d os actos p :>r 
-ss. EEx. julgados violador-es das liberda-des índíviduaes, dos 
]lrindpio_s constitucionaes, á bandeira .gener c11a com que se cob:--e 
.a carga que r epresen tam estas restricções, pro!}rias a tornarem 
de mais em mais admirav-el o Yult o legendario do sol que march.."'. 
]la.ra o occaso! 

E, Sr. Presidente, occorre-me nesta cccasião nm facto que 
me ficou das minhas leituras .historicas, o do celebre revoluci(M2,.. 
rio francez que, ·conspirador d~temi:do, 1<-iu falharem..The os pla-
nos e mal succedido, arrastado ao tribunal, ao jmz .que o inter-
;rogava., quando inquerído sobre seus cumplices, ,soube ~:espondeE 
-com a mais .profunda verdade: - Seria s t-u Ufll delles si ert t:i-r;era 
t1·iumphaào! 

Afóra a circumstancia do in.successo, que em -boa. hora o nã3 
-atüngiu, a posição do Sr. marechal Floriano. interr.ogzdo, prestEs 
-a :deixar o--governo ou já fóra delle, pu.r ag_uell - qu~ ho ·e negam 
-a.pprovaçã.o -a alguns acios inteiramente identico- no -fundo a ou-
tros .anteriormente aeceitos sem discrepancia - seria e deverh 
ser g_uasi .a mesma, que r evela a ju tiça i!'onica da ;respcst.a, cor-
ta.nte eomo um latego de aço do r evoluci®a,rio fl:anczz, ao qnE 
pudera ser seu cumplice, mas a fatalidade fizera seu jni.E_ 
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De facto, ti-vesse .S. Ex. d•e CO!Dpal'ecer p•era.nte o Con-
gresso para just:ifi-car...se rlas · accusa.ções que Hie são. feitas -
&I os meus disti-ndti-ssimos coUega,s. não soube&Sem ·c!llla.r. a 
consequencia unica de seus votõs com r.estricções - quando-
lhe pergun-tassemos .em um tribunal extraordinario e unico, 
em os .amnaes de toda a humanidad.e - Vencedor, quaes os teus. 
cumpHces? - ·elle nos poder ia respond-e-r ·com a mais inexprimi-
vel s!!Jtis-fação ·e o IJll'ai•s l•egitimo ·orgulh.o, com a v.erda;de inteira e· 
a justiça . indeffectoi-vel: 

- Os m-eus cumpUoes? Ahi 1estão __:_ esse invencivel exercito· 
da Republica, augmenta'<l.-o pela .patriotica milicia dv:i-ca, .a for .. 
marem todos essa phalange ·de bravos, -que unificados em um .pen-
sam1IDto unico - a salvação da -honra e a d:ignif.icaçã-o das insti-
t uições nacionaes -, dia a di•a, hora a h<>ra, so·b o véo caliginoso-
da noute ou á luz brilhante do s-ol mantinham-.se ,expo-stos ás ba .. 
las, de-fenfd,endo a ·honra da Republioca, que os reprobos. não sabem 
ama1·, e a :fleliddad·e futura da pa;tria, jogada n-o mais furioso· 
duelio fratri<l'i-da que re fer em os annaes da nossa hist-oria poUti-
ca; (a.p.oliaàos,· ?niuito be?n-) e com esses in·abalaveis soldado&, es-
sa :inquebl'antavel •parcella ·da armada que, conservada nacional, 
Pi)rque ao lado da lei e d-o povo que a sustentava, mantida digna 
desuas t radições, d e suas gloria,s e command-a,da por aquene ve-
nerando chefe que ·O aa:rwr da patria arrancou ao repouso v·eio-
salvar em um rasgo impetuoso de di·gnid-a,de ·e civismo -o nO'me r €!s--
peitrudo da mari-nha, que não 'POd:ia ficar sepulto, como em um 
t umulo -burlesco, nos triumphos -ephemeros, nas glorias l·utu·1en-
tas da r evolta negra! (Muito bern,· mwütlo bem.) 

- Os meus cumplices ? Tive-os tambem nessa gloriosa moci-
dade, spartana em face do :dever, stoica deant-e ·do sacrificio, que· 
representa a em:anaçã.o mais .perfeita e nitida da nacionalidade 
brazileira ( apoiaàei>s gera.es ) ·e desertor celere das suaJS escolas, 
dos carinhos insubstitutiveis do lar, da conviv-encia dos amigos. 
para correr des-temida ás trincheiras, onde se d·e-ferrd:ia com as ar-
mas na mão o id-eal da democracia - a oRepublica Constit]lcional 
--e ond·e não raro um ou outro de seus membros tombou, sob a-, 
balas dos piratas e om o br.ado imperec'ivel de - Viva a Republi-
oa! - a crisp·ar-lhe os labios frementes •em derradeiro anhelo ·de 
dedicaçã-o. -e .amor. (Bravos! Muito bem,· muito ben~. ) 
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-Os meus cumplices? Ahi está essa Nação t~da (muito bem) 
a cujos gr-itos -desoladores attendi, quand'O, levad·o ;pelas circum-
stam'Cias, para dar-lhe paz e socego, tranquiHidade e descanço a 
ella, que é o agrupamento de mães, esposas, filha,s, gue t<>dos a.Uo-
ra,mos no mais ferv-ente impulso cultuai do nosso, amor, ·era obri-
grw:o 'a lançwr mão das maJ.s vi.o1entas e rigo!'O'sas medidas, -ca,pa-
zes de fazer recuar os .assassinos e seus cumplices na obra ·treda 
que iam lev:an<lo 'POr dleante! (Br.(Jji)IJ'S! Muito bevt.) 

- E, tu mesmo, Congresso Nadonal, t u tambEim foste um de;;-
ses cumplices (Brava'S! Muito bem,· palmas prdlongad;as no re· 
ci1l!flo) quand·o, <depois •de me ap·pro;v:ares os actos ·extr,a,ordinarios 
até ·então <Yem diSJCrepan:cia e d·e me enfeixares na .mã;o .<Jis ma,is 
amplos _:p·odell1es -discricionario.s, -deixaste teu posto s-ob o z-unido 
das balas e o rimbo'bar da metralha, que passavam por s-obre esta. 
cidade, inllelicitada na sua dor tremenda, na campanha i'ngloria -de 
angustias, <le d·esolações, ais des.pedaçantes e soluços sem ccmta, 
11ue brazileir-os deg-enerados sustentaram do mar, alastrando a 
morrte por todos os lados ·em terra! 

E' por isso, Sr. presidente, qu.e os nobres d®utados, negan-
do approvação aos actos, que só como abus<>s poderão, assim, ser 
julgados, fogem á responsab.ilidade que esse abuso impõe: -SS. 
EJEx. não se qu€r..em ver accusados de cumpHces naquillo que jul-
gam crime, porque si o marechal é réo, -p-or haver ferido as li-
berdades i.ndividuaes, .réo é tambem este mesmo Congresso, por 
esse 'lll·esmo crime, que autorisou ou applaudiu no momento ·do pe-
rigo ! (B.m'Ltos! Muito bem>· appl-ausos .) 

i:'·l·este ponto, ,sr. presid•ente, solidar·io que fui com o governo 
do marechal nos,; momentos de seu maior brilhantismo, solida-
ri·o que sou nos momentos d-e d.eclinio, solidario ai·nda, ·de futu-
r.o, com a sua >política d.e exclusão a todüs ·os el-ementos de •entrave 
ao progresso da Republica e que desde 3 de novembro vêm man-
char-nos a histor.ia e os creditos da Nação Civilisruda •e .r epublica-
na, ao proferir <> meu voto .em absoluto approbatorio das medidas 
de -exoopção, nem me arreceio do julgamento ·dos coévos nem me 
atemorisa o juizo calmo e seren<> que a p_osteridadoe ti-ver de pr<>-

Repillo a tibieza das -r.estricçõe.s .p]a,tonicas. . . e o ID'eu espi · 
;rito evoca, .em .um grande appello lucido, .a,qruella commovedora e 
grandiosa S{:ena do jurament-<> de Cker-o ante o povo a que salva-
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ra, ao deixar a magistr-atura suprema, em que ·felicitara a Repu-
blica . ·Romana. 

Sabe V. Ex. .tã,o bem como qualquer -de nós, .Sr. presidente, 
que ao cumprir o preceito 1egal que o obrigada .a mostrar, por 
affirmáÇã,o s·olemne, ·nã,o haver violado as leis, o Pae -da Patria, 
na phrase :doe Catão -e do S enado, -que:r.endo ·>eX'Plicar ao ;povo os 
motivos opor ·que se vira forçado a servir-se de medidas ·excepcio-
naes, fui <Joa gido ;por um <tribuno faccioso e restringir-se á for-
mula s·ecca ·do juramento d·o cer emoni-al, que o grande pohtico -sou-
be tra:a&mudar <JOm a agilidade -do seu •espíri to fecundo no im-
morvedouro - Juro que salvei a R eopubli-ca! - acolhido pela his · 
tori·a, como a justificativa suprema daquella .grande alma àbne-
gada de cidadão •e .paJtr-iota? 

Pois bem, •Sr. presid·ente, que V. Ex. m'o permitta: essas r es -
tricções, nascidas ·de uma inconsequecia lamentavel oe de um .pla-
tonismo in-color, valem bem no momento polit ico que .galgamos a 
acção apaixonada ·e mal ·contida do tribuno ao lado de Cícero. 
(Muito bem, muito bem. ) 

Para honra nossa, opara .g.Joria d·e nossa mi•ssão, ·para satisfa-
ção ·de toda ·esta grande ;patria que nos aguarda, confiante e im-
paciente, ·os votos no assumpto ellas nã,o hao de passar? (Apo·ia-
dos.) Mas vem-me ímpeto ás vezes d·e querer antes que, ·oblitera-
da momentaneamente a consci,en cia superio·r das r esoluções desta 
casa, ellas vingassem ·e fossem como .uma ironia perenne do Con-
g:_,esso cont :r.a a sua propria incons·equencia para os a nnaes ind.es-
t uctiveis da historia do m eu paiz. 

Tracejo ·em meu ·e:!!pirito, .s·enho.r es, o ·extraordinario quadro 
que ellas form ariam .em 'COntraste á figura 1-eg-endaria ·do beneme-
rito marechal, e vibra-me ·a alma -e memoções f•ortes de jubilo ao 
p ensar -em que, qu·ando., •fundado .nellas, .o juizo dos posteros pu-
desse -dizer ao inquebrantavel soldflld:o, cujo nom-e fulgura hoje 
como uma gloria 1mmarcessivel da Amer-ica na costellação ·por-
tentosa ·el-os .primeil'O•S ho.m•ens do novo mundo - "tu violaste a 
lei ! t u violentaste ·OS direitos indivicluaes! tu a ttenta.ste contra a 
liberdade dos .teus concidadãO's!" - , ·ess·e gran-d·e brazilciro sabe-
ria dizer , r ·elem'bran.do suas vicltorias, e haurindo na gratidão po-
pular, que lhe• levantá um altar immen suravel e indestructivel no 
coração de t odos os 'Patriotas, a compensação para a injustiça dos 
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homen-s - "Sim, é certo; eu violei a lei, eu violentei o -direito in· 
div-idual, eu atentei contra a liberdade dos meus concidadãos, mas 
só assim ~r.a possíve l salvar, como eu salvei, . a Republica! (Bra· 
vos! Muíto b,e'lm! MU:i~o bem! Pa~ma!s p1idtongadas no recinto e 
nas galeríai,s. O orador é vivamente f elicitaclo e abraçado por to" 
dos os SrS.. d;eput;ados pTiesentes.) 

O SR. BRESLDIDNTE - Havendo desistido da palavra os Encerramento 
Srs. deputados inscriptos e· não havendo mais quem queira a pa· da V.• discuasão 
lavra, ·dou por EmceTr·ada a discussão e adiada ã. votação. 





SESSÃO DE 16 DE NOVE.IVlfmO 

O S'R. ·FREDERJICO BORGES (pela OT·die?n) - Sr. pr-esiden-
te, tend·o-se a;presell'tado na ,primeira votação deste pr-oj•ecto um 
T•equerimento para votação nominai e hav-endo alguns ·collegas que, 
poo· occasião dessa discussão votaram fav.cirayelmente, aguardan-
do-se para na 2• ·discussão manefestrurem seu voto d e mod.o mais 
exp·resso e claro, •requeiro a V. Ex. que consulte a Casa si a vo-
ta.ção dev·e .ou não ser nominal. ( A pOiiados.) 

Consultada, a Camara concede o pedido para a votação no-
minal. 

Requerimento 
de votação 
nominal 

O •SR. BEI.iD8AR!IO DE ·SOUZA requer preferencia na vota· Preferengia 
ção ·para .o voto em se-parad·O·, •off.erecid.o pelo Sr. Erico •Coelho ao para 0 voto do 
]l!"Ojecto -n. 144, d-e 1894. snr. Erico 

Consultada, a Gaiiilara ·concede a pre:lier·enda .pedida. 

P.rocedendo ·á votação nomin-al, r esp.ond.em não, isto é, não 
app·rovam o voto em soparad-o do Sr. Erico Coelho, os Srs.: Li-
ma Bacury, Fileto Pires, Gabriel !.Salgado, ·Enéas Martins, Car-
los No;vaes, Brida •Filho, Hollanda de Lima, Viv-eiros, Luiz Do· 
·mingues, ·Gustavo V•&as, -Eduard.o de Herredo, Christiano Cruz, 
Anisio de Abr.eu, N.ogueira Paranaguá, Frederico Bor-ges, Gonçalo 
rle Lagos, Thomaz Cav-alcanti, lldefonso Lima, JoãQ ·rJopes, Pedro 

Coelho 



Rejeiçfto 
do. voto em 

separado 

Approvaçllo 
do p_rojeçt:>. 
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Horges, José tBevilaqua, Augusto S.ever.o, 'l'avar.es d·e Lyra, Fran-
cisco Gwr~el, .Silva Mariz, TriiJlJd.ad·e, Oo·elho Lisboa, Pereira de-
Lyra, Coelho Cintra, ·Luiz Qe Andrade, IM•edeiros e Albuquerque, 
Miguel Pernambuco, Carlos Jorge, ClemenU.no do Monte, Rocha. 
Cavalcanti, Octaviano Loureiro, !Oymi)io de Campos, Menez·es Pra-
do, Geminiano •Bxazil, Gouvêa Lima, Neiva, Fa·ancisco Sodré, Aris 
Udes de Q·ueivoz, Vergue de Abreu, Sebastião Landulph.o, Torqua-· 
to Moreira, ·rGaldino Lor.eto, Antonio ·de Siqueira, Furquim W.er-
n eck, Jorsé CarJ,os, F.ranca Carvalho, Alcindo Guanrubara, Thomaz· 
Delfino, Lins de Vasconcellos, A1bert{) Torres, Belisario de Sou-
za, Fonseca Portella, Euzebio de Queiroz, Co&ta Azevedo, Silva. 
Castro, Nilo •P·eçanha, Agostinho Vida!, Ernesto Brazilio, Frall-
cisco 'S·anti.ago, Ba:m:os Franco JUJlior, P·once. de L E•on, Paulino· 
de Souza Junior, Mayrink, Almeida Gomes, Lima Duar·te, Mon-
teiro ·de Barros, Luiz Detsi, ·F<erraz Junior, Fortes Junqu eira, Ro-
dolpho Ab!'leu, Theotonio d:e· Magalhães, Pinto da Fonseca, Carlos-
das Chagas, AJfr,edo ·Ellis, Alvar·o Carvalho, Almeida Nogueira., 
Doming·os d.e Castro, .Uino Bueno, Costa Junior, Gu&tavo Godoy,. 
Adolph•o Gordo, Moreira da Silva, Padua Salles, Vieira de :Moraes, 
Herculano. d·e .F!l'eitas, M.oraes Barros, Paulirno Carlos, Francisco-
Gbiceri·o, João de Faria, Ovi·dio, Abrantes, Urbano de Gouvê·a, 
Luiz AdoÚ>ho, L[Vurro Müller, Paula Ramos, Francisco Tolentino ec 
EmHio ·Blum. (101). 

E r.espcmd·em si rn os Srs. Augusto Montenegro, Arthur Orlan-
do, T.olentino de Carval·ho, Santos Per-eira, T<osta, Mano:eJ Coeta-· 
no, Eduardo Ramos, Paula Guimarães, Arthur Ri·os, Marcolilio· 
Moura, ·Par.anhos Monrbenegro e Lamounier Godofredo. (12). 

O SR. •PRilllSii.DENTE declã.ra que o v.oto ·em separado· foi re-
jeitado iJOr 101 contra 12 votos. 

Em s•eguida •é posto a votos e approvado em 2• dis·cussão o. 
seguinte •prolecto: 

O Congresso Nadonal decreta: 
Artigo uni co. Ficam approvados os actos pratica·dos pelo P.o-
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der E:x;-ecutivo e seus agentes por mo<tivo da revolta de 6 de se-
tembro do anno passado. 

O SR. HERCULANO DE FREIT-AS (p ela ordem) requer d :s Dispensa de-
pensa de interstício pam o projeoto n. 144, ·de 1894, '8ntrar ama- iutersticio 
nhã em 3• di,scussão. 

Cons\}ltad.a, a Ca.mara ·concede a dispensa pedida. 

O .SR. IMORElRJA DA SILVA (pela ord!em) - S·r. presiden- Declaração de-
te, .occorl'e-me a obrigação de f·azer neste momento uma declara- voto 
ção d·e voto, para que con·ste dos annaes .desta Camara, (]:ue não 
fui contradictorio vo<tando ·contra a emenda apresentada .pelo Sr. 
Dr. Erico Coelho, que .propõe a ap·pr.ovação da maior par te dos 
actos p11esidendaes p·raticado•s durante e em consequencia do ·es-
tado ·de s itio, porque tambem votei contra o estado ·de sitio de-
cre<tado pelo <Congresso Nadonal, em setembro do .anno passado. 

O SR. PRESIDENTE - ·Per·dão; V. Ex. não pôde interromper 
as votações; o nobl'e d·eputa:do dev,e mandar a sua declal'ação por 
escripto. 

O SR . . MoREIRA DA 'SILVA - Votei não só nesta sessão como na 
sessão de setembro do anno passado contra o estado de sitio e co-
h'erentemente continúo ·a v.otor contra todos os actos, que foram 
.pr.aU.cados oem consequencia desse mesmo estado de sitio e de ou-
tros posteriormente decr.etados. 

O ·SR. PRESIDENTE - V. Ex. não pó de continuar, mande o no-
bre deputado a sua deciaração de voto por escripto. 

.~, 





SESSÃO DE 17 DE NOVE•M•BRO ., 

O ·SR. oMA!RCOLINO MOURA - Não venho, Sr. P.r.esid·ente, 3• discussão do 
ia~er um d.iscurso em hora tão a,diantada, sempre em detrimento projecto 144 

<dos grandes o.radores, que, á beUeza do estylo, ã. precisão do ra.cio-
dnio, tambem junta.n;t o· encanto da eloquenci-a, mas sem duvida 
oe jncontestav·el 'Va•ntagem para aquelles que como eu são forçados 
ao sa;crificio Q..e explicarem-se perante a Camara e ao pótiz do 

. m •odo por ·c.iue s·e houv.e no. julgamento dos acto.s. do P.ode;r .Exe-
·cutivo e -de seu·s ag·entes -durante esse ominoso estado -de sitio que 
evoca á memo.ria, a .par do desvairamento· popular, as scenas as 
mais lugubr·es de tyrannia e requinttada crueldade. ( ApoiadOs.) 

A Camara, Sr. Presidente, com ma.gua o digo, em duas vo-
tações .successiv.as app;rO'Vou ~odos os actos do ·ex-Vice-Pr-esidente 
da Republica e dos seus agente.s, aiitnda mesmo aquelles que es-
tavam fóra da Constitu.ição, ·como os decr·etos 1ie 28 <de fevereiro G 
5 <de março d,e 1894, julgados ·inco•n·sHtucionaes no .Senad·o• pelas 
vozes mais eloquentes dos seu.s oradores. (Apartes.) 

No Sup:roemo Tribunal •Federal .em luminosos a.restos ·que ho•:J.-
rain .a in·dependencia .e patriotismo da;quella corporação, que tem 
se tornad·o n estes ultimas tempos o .refugio ·e o abrigo d:a liberdade 
.'Perseguida, .e até no. ·p;ropr-io 'Su·premo Tri·bunal .Militar pelo valor 
e a,bnegação patrioUca de seus membros. (Apoiados .) 

Aqui :q~esmo n·esta casa ·esses tribunaes militares foram o 
a~nno passado condemnados, quando apresentados em proJecto pelo 
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deputado Annibal, o que fez-m-e l-embrar em exprobração áquelle-
d-igno rep,r.esenta-llte por Pernambuco o cdio -entranhad-o do chefe: 
Clllrthaginez á R-epublica Romana, a que -elle jurára cumprk até-
a morte. 

Venho, Sr. Presi·de11t-e, salvar a mi•nha dignidade ·política e-
pessoal, fugiudo a essa r-esponsabilidad-e ·coUectiva, a que o nobre. 
leaãe1· da maioria entendeu dev-er amar.rar a seu partido atiran--
do-lhe mais •essa cadeia de •forçado, como se não bastassem as·. 
gran-des provações por que elle tem passado. 

·Em uome; pois, ·d·e .que principiG·s ·de justiça e de moralidade· 
poU.tica pretend·e o ·illustr.e chefe tornar solidaria a sua maioria. 
nessa tremenda re.sponsabilid.a.d·e sobre esses actos que ·ella não 
póde deixar d-e r·ap.rov.ar, ·e que foram ·praticados fóra da lei pelo· 
ex-chefe do Estado e seus agentes? 

Nã-o compreheudo duas justiças, uma para os crimes ·commu:::.s· 
e outra para os cril:_n..es políti-cos; si são crimes -ell-es d-evem ser r :o--
gidos com a m-esma precisão que QS theor-emas ·em Euclides. Entre 
esses actcs ha muitas que se ·envolv-em .na noute de uma ·perver-
sidade tal qu-e ainda não pud-eram ser -oonhecidos, não ·podem se•-
julg.ados e como de antemãQ approval-·os? 

A ruistoria que é a eil.ucação diV'i·na do g-enero humano po1 .. 
meio da razão e da liberdade tn·os ensina que a impunidade anima. 
os crimes e ·de algum modo <OS justi.fica. 

Não quereis .cond-emnal-o·s? P.ois bem; deix:al-os ao menos-. 
em nome -da di•gnid·ad·e e d·o patri·otismo desta -Gamara a revol-

. ver-se na5 ti'evas obedecendo a •essa J.ei desconhecida, mas infle-
xív-el e que terá d-e fazer mais tarde o seu julgamento .e con--
d-emnação ·perante a historia. -

:Ass·im, me •exprim:tnil.o, Sr. Pr.eJ;idente, quero ser justo pa!·n: 
com o honrado ex-Vice-Presidente da Republi-ca. 

S. Ex. n.a .def-esa das instituições -e dos altos interess!!S que-
lhe foram confiados tinha o dtr.eito e o dever, como depositar.io:Y 
da .saberauia nacional -e na auseucia do Congre:;;so, de•ntro do ell-
tado de sitio, d-e usar de todos os meios constitucionaes para faz~r 
triumphar a lega.Udade consUtui;da e até on.d.e podia chegar o di-: 
reito de legLtima defesa, éfe fazer morrer . .a ultimo sol-dado na 
salvaguarda das .instituições; mas fazer morrer depois il.e v-en-· 
dda a r e·vO·lta os ·prisioneiros de guerra sem processo, sem defesa 
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e tantos outros cidadãos, alguns dos quaes innocent-es, sómente 
3)0r simples d-enuncia, é barharo -e ·cruel! 

Não ha guer.ra· civil nem guerra estrangeira, dizia um grande 
_publicista, só ha guerra justa ·e guerra injusta. 

A guerra não •é sempre um mal e a ·espada não S·e chama 
punhal sinão qua•ndo .assassina--o -direito·, a lfberdade ~e a <Civilisa-
·ção dos povos . 

Esses fuzilamentos em . plena p3.z, após a v.ictoria, sem -essas 
·formalidades essenciaes :do ·processo que ,d'Aguesseau <:hamava "di-
vindades .protectoras •do- ·direito ·e da vida dos cidadãos" consti-
tu-em por feitos, .assassinatos -e nem ao m-enos p:Jdem.·se denom\-
-mar de assassinatos juridicos. (Muito bem.) ·São esses crimes que 
·eu co•ndemno para a approvaçã.o dos .quaes não pos-so rda,r o mea 
v-oto. •Senhor-es, o nobre Zeaà&r da mai-oria na sua faina -de ·chamar 
1>ara si e para o seu paTtido .glorias que não lhe pertence, dizia 
-ainda ha pouco: Nós .fomes os collaboradol'es das gloria!l do mu-
rrechal; eHas n-o.s pertencem ·e ·ao nosso pa,rtido; .assiste-n•o•s, ·pois, o 
~ever de •Sustentar e .approvrur os seus act-os . .Senhores, -h.a nisso um 
-en•ga,no e uma in verdade historica: -as glorias ·do ma,rechal pert-en-
·cem a rs-i p.rop-rio, á sua tenacidade, •e áqueUes .que o sustentara:n1 
:nos dias difficeia; pertencem á nação, .armada, -o exer cito, a gu111rda 
-civica e a €ssa mocidade ·daJS ·escolas, -em que a pat.ria deposita n,s 
-suas melhores -esperanças. (ApOi.aàos.) -

N esse t empo o· :no•bre deputado •e o s eu ·pal'tido ·estavam au-
·sentes. <S. ·Ex. que é tão zel-oso das glori.ills qu-e tnão lhe perrtencem, 
quizera applicar as .palavras -de Ugo a,bsolv-endo .os excessos ia 
-soldadesca em Paris, por occasião do golpe de JDst-ado de 2 ·de de . 
. zembr-o. 

Dizia ell e : "ü soldado é uma criança, si o enthusiasmo faz 
-<1-elle um h eróe, a convivencia ·passiva póde convertel--o em um 
·bandidOJ; e si visto .que heróe todos •lhe ·roub3.ID .a .gl-oria, bandido 
- .acceitem tambem •a r·esponsabilidade de .suas acções. Não é 
::POr c erto -essa responsab-il-idade que o :nobr.e Zeaàe1· d-es·eja ao s eu 
_pa!'tido. 

•Venho, poris, fugi•ndo a -essa r-esponsabil-id·ad•e tr-emenda qu-e st: 
-quer -impôr vela fraqueza de s-eu chef.e a um ·g·rande rpa.rtLdo, la-
·vrar em -tempo o meu -protesto. A historia não p erdoou a Na-
poleã-o, ·o grrunde, a :morte do duque d'Engliien, justiçado no ICas-
·t ello de V·incenn-es ·por uma oommissão militar p elo supposto 
-erime d·e conspiração contra a iRepublica ·e de haver tentado 
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con:tra a v.ida do primei.ro consul. A sua mm·te foi consid-erada_ 
um ras\Sassinato, e Lamartine que foi um gl'ande admirador d~ 

s uas g:lo.rias ~ d·e seu genio ·em uma sublime estro·phe, ch eio d.z 
tristeza assim ·se exprimiu: 

"'Pourquoi dêtournes tu la paupiêre êperdue? ha gloi·re efface: 
tout, exoeptê le -crime." 

Devo con-cluir, Sr. P·r-esi-d·ente, -e daqui desta tri•buna saudando· 
o n·ovo governo na r.ecc,nstrucçã,o da poatria 'e da liberdade, le-
va~nt-o um p,rotesto em "nome do partido federal -e d·e -toda a Nação. 
contra -esses actos ·de -arbitri<>' e d-e cr-ueldad-es cuja approvaçã-o s e-
pede aos r-epresentant.s da :Naçã,o em nome de uma soli-dariedad~ 
crimlinooa que só o medo•, -esse agente .tyran.nico -e oruel, poderia. 
inspirar. (Apo'i>ad:os.) A ·RepubHca, dizia ha pouco .Lêon Say, nã.().· 
tem necessi-dade de s-er de:flendi·da, mas de s er bem · gwerlila,da. A_ 
monarchia, com que tanto .se -especula, .só pôd-e appareoer pela 
d-estruição, e •essa não seria •Sómente a da Rpublica, mrus a da 
propria patri-a. •E quem quere11á tomar a .responsabil-idad-e dessas 
destruições necessarias para -restauTar o impossiv-el·? O que pre-
c!i-srumos ê -de uma politioca de paz, de acção em 11eacç1ilo, uma ·politica 
de pu·ogress-o -e d·e l·iberd-a.de. Não s-e .dei-x:e levar o .honrado Pre-
sid-ente .da ·R epublica po-r essa solidariedrude ·criminosa na politica 
do seu antece.ssor, e que o nobre lead:"i?' pretend-e impôr ao pa-
triotismo d esta Camara . A ná<> -do Estilid·o deseja ser 'levada por-
novas corr entes, e não s-e ar.r-eoei.e o timonei.ro dos destroços que--
boiam á superficie ·do .grande mar d-as apurações nadonaes diffi--
cultando-lhe a marcha. 

No s-eu programma de gov-erno 'O 'illustre Presidonte da .Repu-
blioa devia começar por uma obr.a -de r-ed-empção fazendo ce,s·sar-
essa lucta fratricida que ensrunguenta o solo glorioso do Ri-01 GJ-ande~ 
desse povo heroioo que se ·bate até ao >Sxte.rminio pela li.bel'dade-
de sua terr.a, entreg·ue á ferocidrude de um governo dictato•ri•al o-
que só se mruntem pelo apoio das forças fed•er.a:es. Par-ece que é · 
chegada a ho·ra de despertar desse somno criminooo, a que o ·in-
d1ff.en.ont-ismo politico tenha arrastado o -paiz, -e na -nossa memo--
ria tenhamos sempre viva a lembrança · dos dias angustiosos d<t,. 
natda. (mu~'to bem, rnuito bem .. ) (*) 

(*) -Orou em s .,gui da e •tambem n.a s-essão {le 19, o Sr. Frederic~ 
Borges, cujos d i·scurso:s não cons•ta.m d o.s. ll'l.n?u,es. 



SESSÃO DE 20 DE NOVE•MBRO 

. 3. • cliscus-
0 :SR. EDUAR\1),0 IRAIMOS ( *) olbserva que ·bem quizer.a ca1a;r- s'ío do projecto 

se. •Avalia ·bem 1as .delicias do silencio ·e injeva .aquelles que ·teem :a n. 144 líber·dade <de gU'rurdar, principalmente quando a •palav.ra -era a 
:tr.an.quez.a .e quando a fnanqueza é o desagrado·. Não .tem, 'entre-
tamto, -a culpa de que ·em seu ·espir.íto ·O dev·er tenha um poder 
super.i•O'r á vonta;d•e e ahi está •na tribuna .para Pl'Opalar as ·elu-
·Cubrações ·do seu jui2io, como ·em uma ·especie de .l'eY·el.ação, {[os 
seüs soliloqu.ios. Diz que suas a<piniões 'são casos de .consciencia, 
.qu:e 'a grravidade dos .assumptos niio1 ·d·esco:r.a; ,e si acaso ·ess·e n.ome 
{[e consdencia 'está entr:e nós um tant o ·descOtnceituado ·P·elas ~n-

felíze•s deserções, como as fumestas transacções em que se compro. 
mett:íam ·os votos .s.inceros •e intimo·s em sacrifício ·ás oonvenien-
cias, -o orad•or <H-rá, subst:ituind•o a ass·erção, ·que o 'caso da sua 

-dissÍ'd•Eincia ·com a -opiiJ.ião da maioria, é uma ins.piração d·e demo. 
·nio, um demoni.o s-emelhante iáquelle que .Socrat•es tinha dentro 
-<da sua wlma, abrindo na Uber·dade de su·as .convicções, como lhe 
abriu, sem :resisteneia os labi.os para •sorver a sua taça de douta. 

'A um .aiJarte ·iJ..o Sr. Bevilaqua, o o:rador .diz .que ha demonios 
sagr,aJdo.s, co:mo aqueHe do philo.s-ophloi greg.o, que l-he soprava 
-na ;:tlma a'IId·ente 'essa luz ,suprema que ainda aPós taffitos seculos 
tem o s·eu traço· nos progr·ess-os da li'azão humana. Gontinuwndo, 
~Hz o ;orador que bem quizera tambem, como· ·Qurtros, trazer ao 
Sr : mrureéhal Flor·iano p:eixóto' uma f-olha ·de carvalho para a sua 

(*) Resumo do Jor•l•al .do 0<J1l1m~m·c;o 1de 121 de novembro doe 1894. 
Não ·consta -dos An~~oos o discurso do orad•or. 
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co•rôa -de triumphado;r; m:as, po.r muito significantes que sejam 
a~:~ 'V'ictoria:s, aquellas que derivam -d·e combates travados no <do-
mini-o <da -poHtica, -em •nome dos p·rincipios do -gov.e,rno, ·para a 
.salvaguarda da -autoridade, pr-ecisam de respeitar .anrtes d·e rtudo 
a lei, que é a primeira ·da:s autoridad-es . •Seria •impossiv.el !Jlegll;r 
q)le o •Sr. •ex-Nice-Presid·ente da Republica •Se achou envolvido 
d uran.t-e a r evolta em uma crise tremenda, que promoveu o d·esen-
volvimento de sua alta e ~ouvavel enel'lgia. 

iNo emtanto, o o.rador .pergu•nta si e1le tinha dentro da Consti-
tuição iFed-eral os el€J'Il•entos necessaTios para affrontar -essa crise? 
Si devia se drcumscrev-e,r a.o seu uso, ·rigo·roso, .&im, si o -enten-
desse m'ister, mas r estr-icto, sem excessos, sem usurpações. Si, 
porém, os n ão tinha, si, 'como di:liem ·o·s partidar ios da ,approvação 
in.con-di.cio.nal de _.seus .actos, foi i•ndjspensav.el_ 1sahi.r da lei, trans-
pôr a Constituição para defendei-a, então -urge propôr já € já 
a reforma desse estatuto politico, por ·impr.evidente, po•r il'alho, 
por inefficaz 1em prov-er aos m-eios <'Le defesa do pri·ncipal dos tin-

· ter·esses do paiz, que é a sua propria Const:ituiÇã,o, o s-eu governo, 
a sua ordem intevna, abalada pelas r•evoltas .e guer.ra:s civis. 

iNinguem, no •emtanto, p.rop'O>z a ref<>rma constitucional, o 
que ·bem significa que os meios previstos sã.o saüsfactorios para 
fazer face ás commoções nacionaes . 

A divergencia •que existe entr-e o orador ·e _ ·os ·s·eus ·runtagonis-
tas -está -nisso: ·estes assentam -que o -estado -d-e sitio suSipendc 
todas as garantias, investe o P·oder •Executiv-o -d·e uma a utoridade 
soberana, .autorisa-o a campear só, com sua •espada, com seus 
soldados, com os .patriota;s .que se r eunirem ·em t<>rno de sua ban-
deira, atravez dO pa.iz, como em uma p~·aça d-e guerra, com o ar-
bítrio illimitado por inspiração, o morticin·io por justiça, ·fal-
l:a•n.do pela -embo·cadura ·dos da.rins. 

O ora;dor <Ouviu a ·v·oz -de alguns luzeir-os •da Camar.a .na apo -
dogi.a p.athetka d-essa doutri·na; •e ()()nif'essa que, -como •brazUeko · 
-que .é, muito 'hnpressionavel pelas pala:v.ras sono.ras, IP'elo -efflu-
vio 1electrisa:n-te da -eJ.oquencia exer-citada illo -jogo das grandes 
.paixões do pa;tr.iotismo, ficou muit-o ·abala.do·; mas· •está já p.er-
-co.rrendo .aqueUe pla•nalto da -exist-encia em ·que · se ·vão encur-
tando as vibrações de puro sentimentalismo; •e a recrudescencia 
dos conselhos de s ua ~·azão veiu aco·rdal-Q -do .extasis para -,~ 

-mundo r-eal da ver,dade constitucio111.al, que não permHte o· aco-



lhimento de · doutl'ilnas ruinosws, ·l}erig.osissimas, morta;es ·para uni 
r-egimen de ~iberdade. 

Por sua parte .o "Orado.r acred-ita que ·a Constirouição minis-
tra os T-ecursos satisfactorios para a conservação do pr-estigio da 
primeira autor-idade na d-ebellação· das revoluções 1ntestinas. 

A Constit uição tpe.rmibte a suspensão das garantias ooristi-
tucionaes. De tod,ag? Não <d.·e certo, po-rque gal'antias ha que 
estão consi•gnadas -nas leis, "Inas -que não são cl'eações ·dellas, 
são p-a.trimonios i•nviolave'is da d•ignid'ade humana, são a;cqui:si'-
ções que a civilisação tem incorporad-o á ·p-ro:pr.ia exdstencia ·hu-
mana, -e que seri-a d·eshonros.o violar, .qualquer que seja a erise, 
qualquer que seja o d·esespero . Outras garantias ha, po.rém, que 
se suspend-em; ma;s .essas são as que s'e -entend-em oom o ex;erci'-
cio da policia govername•ntal no exer:cicio de ·sua acção, que, ·d-e-
vida;m:ente dirigi·da, não dev.e ser ifrustra:da. 

Todavia, dentre essas garantias algumas ha ·que •a C<J•nstitui-
çãú .expTessamente tornou inv·iolaveis; aquellas, por ·exemplo, ·que 
d-iz.em r espeito ao ·pod-er r ep.r.essivo, opor ;parte do chefe dá. Nação, 
importa;ndo impHcitamente o dir·eito de ju•lgamento perante os 
tribunaes communs .do ·p.aiz . E' assim ' que a Constituiçãor limitou 
taxativa;mente á prisãiO. e ao d!este,.ro as medid·as coercitivas rcujo 
uso se permitte ao chef·e do Püder EX,ecutiv{), -duramte o estado 
de sitio. 

Com eff.eito ];}rendendo ou desterrando {) delinquente ou o 
suspe'Lto -o governo está -rev·estido de um •poder, ode uma a=a 
tem"ivel. O seu -emprego anniquila os ·elementos da sedição; s ::J -
para-ro·s ·do g·remio nacional; eXJpu;rga o opaiz das ofo.rças ·d-elete-
rias que o perturbam, e ·pr.edispõe tudo ·para a volta da .o-rdem, 
como p.a;ra a reacção penal e~ercida pelos tribunaes da naçã•J 
cornt.ra ·os culpados. Ir além disso é querer a .ferocidad-e, e ped\r 
para O gOV•ST·nO O emprego da .cruelda;de, düS excessos natuTális-
simos que as paixões excitadas pe1o -confli·ct.o -nã-o .poupam aos 
seus .i•ni-mig.os, ainda mesmo im-p·otentes ·e vencidos. 

Foi para poupar a 'nação das misedas ·enverg.o.nhad•oras de 
taes excessos -q11-e a Constituição limitúu -aos -dous meios .exopos;tos 
a -acção coercitiva do chefe da Nação 1:lurante o cO'll.fJ.i.cto. 

Ora, oomo as habilidades, sophismadoras pod•erã:o explicar 
agor.a que essa ílllesmà Cbnsti-tu-içãu, -tão disereta ·naquelle li-
mite, -pudesM ·:Por outro lado conferi.r ao Presidente da Republi'ca 

37 



580 

á -attribuição . .d.e crear tr-ibuna;es mil-itares, com jurisdicção ma;r: 
cial? 

Não se está v·endo, excla;ma o orador, .que esses tribuna-es po-
dendo .condemnaJr ·11 morte, aJo fuzilamento -sem d·efesa, sem aa 
formald·daJdes tutelal'es de um julgamento •n-o.rmal, são -um instru-
mento illegitimo, ~or meio _.do qual soe ampl•iam ·Pena;s que a iei 
foxmalmente v.edOJU? Não .se está v·end•o, com a luci·dez da .clari-
dade meridí.a,na, que si á Constituição restringiu o poder ~'e<pres

_sivo do p.roprio chef-e da Naçã-o, durante ·o sitio, não podia dar-llia 
o di•rei·tot de crear tr.ibu:naes ·extraord:inaJri-os .com ·pod·er·es mais 
ampios dü que a;qu-eUes qu.e lhe .foram pessoa.lmente outorgado3? 
Em summa, não oé evidente que si () chef-e ·da Nação não tinha 
attribuição, nãJo podia d·elegal~a, illud•ind01 assim o fr·eio que a 
Constituiçã-o creara á sua pro·pr-ia autoddad-e? 

.H•ouve, porta:nt-o, diz o o.rador, uma grave violação; v-i:o:loação 
perig·os_a, de ,effeitos talvez I·rr.epa;rav·eis·; violação que reduziu 
es:(e paiz a uma alma vil nas g.ar-ras de um .po•der que, si não foi· 
cruel, fPO'd~a tel-o sido cobrindo a ·Nação ·BrazHeira d.e um luto 
eterno, sem consolação para as victima;s. 

O -orádór não dá sua app.rovação a arbítrios dessa ordem; não 
os dará nunca, custe o que ·custa:r. Est:á def.endendo a lei, -está 
def,endendot ·o propriü ex-Y.Lce-iPres·i<len.te da Republica contra a. 
tyrannia que possa vir alJa:nhando ·este -precedente funestõ éla 
nossa h'istoria para legitimar o .seu ·exercíci-o com o testemwnho 
da .p•rop.ria Nação. 

Defende o .p.ro[lrio :Sr. m&rechal Flo.riruno, não ·na sua 'Pes-
soa, mas ona,s g·erações futur&a que hão d·e env-olv-er ·Ós frúctofi 
<preciosos e earos de sua fam.ilia eontra a usurpação, .que quererri 
ca,nonisar eom as pro:fa,nações da lei, tem tempo vindouro -em que 
a mão g·elada p-ela mort-e já não ·possa s·e mover :em defeSa das 
mais ca:ras i•nstituições da patria. 

Esuá quasi só, •bem sabe o orad()r. •Isso, po:r;ém não: importa: 
Passará aqui oomo ·esses v-íaja:ntes solita,rdos peias :r.egiões in: 

cultas, des·erta:s, :a:inda i:n·explorad.a,s. 'Deixando po:r ahi um festa-
munho d~ sua passagem, ;é PDssivel que no ·cor·rer dos temf(los ai:. 
gum futuro aJntiqua;rio, revolverdor de 'historias passadas, aponte~ 
entre as cousas -.que faz·em um turbilhão' desta ·época, ·esse -·clamo·r 
qu-e -o orador aqui J.evanta, -:Como o signal .obs·cur·o do forasteiro: 
{Muito b-em; muito bem!_ O oradO?' é muito eumprimentaão.) 

; . 



VBm á. Mesa, é lida, apoiada e posta co'njunctamente em dis~ 
cussão a seguinte emenda: 

Depois de - ·actO's - ·diga-se - ·qu,e_ se referirem a materias 
cuja iniciativa é ·da oompetencia co'nstituchmal do Poder Legisla-
tivo, <J mais como está etc. - · Eduardo Ra1nos. - Arthur Riw. 
Augusto Moritenegro. 

·i 

O SR DINO BUENO -(*) O parecer elaborado !Pelas commis-
sões reun-idas teve voto em separado em r,elação aos ·de·cretos de 
28 de fev.J-reiro e 5 de março deste ai:mo. 

Em face das mensagens do Pod,er :Executivo ·e ·da di.spo.siçã:o 
constitucional .que dev.e s-er cumprida, <J primeiro cui.dado. de quem 
se entrega ao ·estudo deste assum.pto <d·eve ser o de deterfninar qual 
a missão do Oo:ngresso. 

1\.s eommissões reuni-das julgaram qu·e €1Ssa missão era a de 
avaliar -a r.esponsabilidade do Poder Ex,ecutivo e s·eus agentes. 

Si o .Congr>esso tem d·e ;prOillunciar-se sobre .a responsabilida-
de do Exec.utivo ·e dos agentes empregados por elle, plmec& que 
a .expressão - fi-cam approvad•os - não quer diz-er mais do que 
-não tem responsabilidade algumá. 

- yo-cabulo - act<Js - comprehend·e não só .as· medidas de -exf 
cepção que -a Cam.ara conh·ece, como tambem <Js actos .prati-éados 
pelos agentes d-o Poder ExBCutiv<a·. 

Não se trata de urna revolta ··das condições das de 10 - e 12 
de abril sobr;e a qual o governo .poude mandar ·esclarecimentos de· 
talhados. 

Incumbe simplesmente ao Congresso inv·estigar si o P.oder 
Executivo .p·odia praticar ·esses actos. 

Não podia porque eram ·prohibitdos pela Constituição, ou por--
que foss·em .da esphera .ou attribuições do Poder Legislativo, •Ou 

porque mesmo a este fossem v.edados. 
Mas o Poder Executivo praticou-.os e portanto cumpre ao 

Congr.esso sim);}lesmente examinar a condição excepcional em qutJ 
se achava o Poder Executivo, o motivo que influiu em sua d'3-
liberação para a pratica desses actos e finalmente resolver sobre 
sua responsabilidade. 

( •) R esumo do Jwnal do Com.1nm·cio de .21 -~e n ov embr6 - de--1-89~-. 
·Não consta dos Annc1es. b <Hsc-úrro .dó orador. 

Emenda 
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Estapel~ido o -d·ebate .neste terveno, o orador folga em· d.ecla· 

rar que sua consciencia j.uridica não .se sente emb!J.raçada em v~r
dizer q].!e os açt'Ç_s l)raticadps pelo Poder E~ecutiv_o são jJlS-titlca-
veis di-ante das _eivc;uJJ.:~sta~cias que o rod·efLVall). .• ( * ) .. 

Na sessão de 21: 
E' p.osto a V()tos e app·ro.vado em 3" discussão e enviado a 

Gommissão de ~~dac_ção o s;eguinte projecto. 

PROJECTQ N. 144 J:1E ;1,8.94 

"Artigo unico . Ficam. approv.;Wos os '<l,ctos praticados pelo 
P•od,er Jllcx~cl}tivo .:e ~·e_1_.1s agen•tes por ~:ativo da re:v01ta de 6 de 
setembro do anno passado." 

·Na ~es1;~o de 22 é approvaçla seta debate. fi. seg]lip.te red.acçào 
L.. Uá, .de -1894:-

o Congreg:;o Naciqn~l decre~a : 

Artigo .1,mico. Fi-c~1Jl .~pprovados os ac,tos pr~ti.cados pelo Po-
. der ·Ex-ecutivo e seus agentes p-oT ,mptivo .da rev:oltit de ~ de se-
tembro -do ·an~o -P:assado. · 

· ·Sala ,das Commissõ~, 22 de no:.v:embro çlê 1894. - Paranhos 
Mont.ei?·o, presidente. -F. Lima_ D.uarte. 

O .projeoto . .é en;viado ao Senado. 

(*) Em seguida Óccupou · a -tl'ibuna o .Sr. -Eduar-do R.amos. Não 
.:onsta dos Annaes, nem . (J.a- ünpt;ensa "da ê,poca .o . di sem~ o do oradf.z; . 



NOTA: 

Rlf.VO.LTA DE 6 DE SETEMBRO 

Em 24 de novembro ê li do no exp edi en te o proj ecto r'?mett icl o 
pela Camara. Em 17 de1 dezembro expli ca o presidente os motivos por 
que n ão deu a proposição para ordem elo cli a . Oram os Srs. Leite e 
Oitici·ca, Coelho Rocl.rig u es e Virgíli o Damasio. 





SENADO FEDERAL 

SBS'SÃO DE 24 DE NOVEMBRO 

N. 62 de 18!:14 - O Congress·o Nacional decreta: 
Artigo unico. Ficam appl'ov.ados .os actos praticados .pelo P.o-

d•er E:x,ecuüvo e seus agentes por motivo da revolt.a de fi de se-
t-embro d·o an.no <passado. 

•Cam.ara ·dos •Deputados, 23 ·de. novembro de 1894. - Francisco 
de A.'ssis Rosa e Silva, presidente. - Thomaz D 'elft,"rw, 1• secr€ta-
rio. - A.ugw,sto Tavar es àle Lyra. - A'.s Commissões de Consti-
tu ição e Pod·erel) .e Q:e Finanç~W. 

Expediente 





SESSÃO DE 17 DE DEZEMBRO 

O &R. PRIDStiDENTE - Antes 'li e dar a palavra a algum do.~ Explicações 
Srs. senaidor:es que queira fallar no expedi•ente, devo ex•plicar ao sobre a 
S.enado o que occorreu com uma das :pr-oposições enviadas pela proposição 
Ca:mara -do•s ·Srs. Deputrudüs e que ainda não l]oi tncluida na or-
dem do dia, :pr.Gpo.sição de grand•e a1ca:nce politi•co e cuia exclu-
são ·de ordem do dia .podia da:r marg-em a rupreciações :que não 
oe.stivessem muito de accôrdo eGm a v·erdade -dos faotos e procedi-
mento da Mesa. 

Em d·ruta d'e 24 de nov.embro f-oi rem eLtida ao 1Senrudo e lida 
na h-ora dü expedi:.ente a proposição .da Camara appr·OVl_Urdo os· 
actGs do governo r·e1ativos á revülta ·de 6 d·e s·etemb:no e .praticados 
durante o estado ·d·e sitip. Essa prGposição foi enviada á Com-
missão d·e 0Gn.stituição e .P.oderes e de Finanças, ·dev.endo cada 
uma desta;s dar pare"Oer em s·eparado ou conjunctamente. 

A Commissão de P.o.d-eres não deu até agGra parecer, pois a 
opinião •exarada .e assignada .por dous - de seus m-embr-os, um del-
les com rest,ricções, não tem os requisitos . regimentaes necessa-
rios p·ara ser acceito pela Mesa como parecer. O Sr. Quintino 
BGcayuva assignou sem res•trkções e o Sr. Francisco Machado 
co.m restricções, .não •ha mai:s ·assignruturas, po·r · cons·eguinte não. ha 
par.ecer . 

. Passando a ·proposição á Commissã.o d.e Finanças, d.ous de 
seus membr.os ·d·eTam opinião, o Sr. ~awi-r:Q: wrçellos diz·endo: 
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''concordo" e o •Sr. barão de Ladarlo, ·com l'estricçõee. A Com· 
missão çompõe·.se de nove w.em<bro~ e portanto uão ha egualmen· 
te parecer. 

A Mesa não :POdia tomar r·esponsabiliod11lde d·e dar para ordem 
do dia uma proposição sem parecer. 

A1ém odi:s.so, nã:o se podia faz·er ·extensivo, a esta prpoos.ição o 
alvitre toma:do pelo Sen-ado de dispensar parecer·es, de accôrdo 
com a 3" ·parte,,d·o art. 95 -do r·eg.imento, ·porque esta dispensa fot 
expressamúmte CO·Il!cedida para .as leis d<e meios, lei de forças; lei.s 
urgentes que não tenham caracter poliüco e que, a não serem 
tra:trud11JS na prorogação, IJ-r·oduziriam uma grave perturbação na 
administração gernl do paiz. 

Outra cir·cumstancia havi·a e •era que a Mesa não podia tomar 
a iniciativa d·e incluir •essa ·pr.opo.sição na ordem d-o d,ia, mormen-
te .o seu presidente, porque elle, conformando-se com a disposí-
ção constitucional, . tinlia escrupillos em presidir a sessão, em que 
o· S·enado teria -de app'l'OVar ou . reprov-ar os actoB do governo, ap-
provação ou r eprovação que em these ·pôde importar em acto pre-
paratorio ou preliminar no prepal'o de julgamento do Poder Exe-
cutivo e o vice-presi'<lent-e não pod·e co;nstituciona1mente presidir 
·esse juJ.gam·ento. 

ISi o vice-presidente não pód•e presidir j.ulgamento dos actos 
do Poder Ex·ecutivo, p•ar·ece muito raz;oavel o escrupu1o de não 
presidir a discussão preliminar para ess•e julgam.en to: F·o! por is · 
so que o presid•ente não tomou ·a res•ponsabilida:de da iniciativa, 
agÚardando que alguns dos Srs. !Senadores, que vudess~mi ou que 
devessem ter ·interesse na discussão desses actos, requeressem .para 
s·er incluid•a a proposição na ordem do dia. Este r equerimento não 
app.areoeu, ·e a Mesa não podia assumir essa inici11Jtiva grave c 
importante. 

0 SR. LEITE E 0ITIOIC.A - Pe-ço a palavra. 
O SR. E STEVES JuNIOR - Mas .porque a Commh;;,são não deu 

·par-ecer? 
O ·sR. PRESIDENTE - Ao pres·id'ente· d.o Sen.a;do ·não coml}ete 

dar as razões por que a Gommi·ssão não· deu parecer . 
PoT conseguinte, a Mesa não tem absolutamente responsabi-

li-dade, ·estâ a salvo ·d·e . qualquer increpação nes;;e sentiçl,o . (Apoia-
ao~ · fleti"MS·} 
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A Commis-são de Constituição, P·oderes e Diplomacia, a quem 
foi pree~ente a proposição da Camara dos Srs. Deputados, ·appro-
Y.ando ·OS aotos praticados pelo Poder E?"ecutivo ~ s·eus agentes, 
por motivo d·a revolta d·e 6 de setembro do annQ passado, é de pa-
recer · qu•lil a m·esma ·Pr·aposição seja ~pprovlilda pelo Senado_ Fe-
d·eral. 

'Sala dliiS Commissões, 26 de novembro de 1894. - .Q. Bocayu-
va. - F. M:rni'lado, eom restri..:ção. - Concordo, Ramiro Barce!-
·los. - Com r·estr!cções, Barão do Ladario. 

O SR. LEITE ·E O.IT·IOICA - 'Sr . presidente, a fnformação 
que V. Ex. acaba de >dar ao Sena;do tem como eausa um artigo 
severo, em que :tloi censurado, pessoalmente, o presid·ente do Sena-
do, e o Senado concomitantemente! pelo facto de não ter si-dQ in-
Clui-da na ord·em do dia a proposição vinda da Ca.mara ·dos Srs. 
beputad·os que lilppr.ova os actos praticados pelo Poder Ex·ecutlv:o, 
'POr ocoasião d·a rev·olta de. 6 de setembro. 

Esse orgão da ·nossa impr·ensa· tem como redactor chefe um 
dos nossos honradas ooHegas, que sinto não estar presente. Mem-
bl'lo da Comm•issão de Finanças, devo informar ao Senado ·de tu-
do qua.nto s·e tem pass·ado, relativfumente 18. ·esse p·rojecto e, como 
disse, sinto -que 1S. Ex. não >est-eja presente, por isso que é S. Ex. 
o unico responsav-el de não ter -esse projecto sido incluído na or-
dew do dia. 

O SR. EsTEVES JuNioR - 'Mas elle não mandou o parecer! 
O SR. 'ÜITICICA - Estou diz·endo que S. Ex. é o responsavel 

por não ter h·avido parecer e por n!io ter sido incluida a proposi· 
ção na ordem do dia do mesmo sem -elle. 

Sr. p·r.esi-dei1te, devo .aprov•eitar a occasião para chamar a 
·;;t:ttenção dü Senado, para d modo pelo qual o Congr.esso Nacio.nal 
tem sid-o accusad!o, verberando o seu . prooed·imento, por esse or-
gão da -imprensa, que tem oomo redaotor-chelle o nosso colleg.a pe-
lo Rio d·e Janeiro. Alli não se tem poupado censur·as as .mais se-
veras, as mais injustas ·tambem ao .Cong.:rlesso Nadonal, por fa-
ctos que poderiam ser !Ilustrados, explicados no r.ecinto, .ein ses· 
são, mas que são cal•ados· aqui par.a darem assumpto ·a ·ar.tigos 
que se não justifi•cam de moào. algum. 

O nos~>o ·}).~nr<tdo collega tem a S'\là cad,ejr(l, !1.9 Senado, podia 
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des11e o. primeiro dia chamarr a attenção da Mesa ·para o facto d.e 
não estar na ordem -do dia a proposição da Camara. Não <J fez; ·dei-
xou passa.r o tempo sem observação alguma, ·e nos ultimos dias 
d·e sessão, qua.nd.o suspeita que não é mais possiv·el Incluir a . pr<J-
po.sição na <Jrdem do dia; facto que 3inda nest-es tres dias se po-
d.eria dar e resolv-er a questão ... . (H a a!guns apartes.) 

. : . .podiar-s·e resolV'er, si não houV'esse di·scussão. S . Ex. não 
v·eiu usar do seu direito de membro do tS·ena:do, pedindo á Mesa 
que puzess·e em Ol'dem <lo dia a Pl'Op<osição .como materia urgen-
te, .e é o seu jornal quem accusa pessoalmente, sem razão de 
ser o Presl<d·ente -da Ca:sa, quando sa1be 1S. ·Ex., ·porque . é r ela:tor 
da comm.issão, que o Presidente ào Sena:do não tem culpa alg~
ma da não Inclusão e não o poderia ·fazer, ainda que o quizes-
se, porque não foi apres·entad.o á Mesa o pa,r.eoer da.s commis-
sões; tramite Imposto pelo regimento ·da Casa .para assumpto co-
ruo este. 

O que me causa estranheza e pezar é V·er um membro dei 
Sena.do ·não usar do•s seus di·r el•tos, como s·enador, e a.ccusar o Se-
na.do,' quando S. Ex. é o uni-co cu1pad.o de não ter a propo1sição 
ainda. o parecer e não ter si·do o project-o da.d·o para a ·ordem do 
dia, sem elle. (Ha um apa1·~.) ·· 

Não costumo atirar responsabilidades sobre ninguem sem dar 
prova immedia.ta da:s proposições que affirmo; ·o S·ena.do vae ou-
vir. 

A proposição foi remettida ás Commissões de Constituição e 
Finançrus em 24 de novembl'o; jml!to a ·ella ·est!á um parecer as-
signad·o pelo Sr. Quintino Bocayuva, sem restricções, o honrado 
senador -el·aborou seu pa recer e o assignou. Ora, S. Ex. não é a 
Comnüssão . d e · Justiça e muito menos as commil!sões reunidas 
de ·ColliStituição e d~ Finanças, tS. Ex. não podia lavrar -este pa-
recer rpessoalni.·ente, sem reunir a commdssão ·d·e que ·era relator, 
expôr-lhe o que havia e posteriorm•ente remetter· o paTecer ao 
r el-ator da Commissão <d·e Finanças, para. que ·esta por sua vez se 
reunisse e desse parecer. Em vez disto, lavrou o parecer,- ·O qual 
foi .assignado ta:mbem )!elo Sr. Machad-o, mas com restricções : 
foi po·rta:nto assignado po·r dous membros d·a co·mmissão unica-
mente, .e estes divergentes. Aqui na ba:n'Oada -rt;r.oux·eram-me a pro-
posiç~ oo1Il o :{>a:recer rus:;;i:O:r assignad·o ~ s·e~u:i·do do - çorvoorào 
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-do Sr . . Ramiro Barcelos e - co?JL restricções - do Sr. barão 
do Ladario, membros da C:ommissãd de Finanças. 

Não sei q'uem s·eria o relator deste :parecer, porque contém 
d·ecretos que .ente!l'dem com div'ersos ramos do serviço publicq, 
distribuídos ao!s çliversos membros da commissão. 

O certo é que a Comm1ssã,o de Fina'llças tambem não se re-
·uniu, não estud-ou o assumpto nem concordou no seu parecer. 

Nestas órcumstanóas, vindo a :propo-si.ção para ser assignada 
na bancada, declarei que -era ind~sp ensavel a reunião das duas 
commissões para estudarem o assumpto. 

O SR. ÇHRIS~IANO O~TONI - Adheri a esta -exigencia da re· 
·união da <Jommis:são e :p-or isto não a.ssignei o par.ecer. 

O Sn. LEITE E OrrrcrcA - Os papeis me fo.ram trazidos por 
um co~tinu:o, e disse ao ·empregado que me trouxe os .papei·s qu·e 
os entl'egasse ao relator da commissão de contas, que eu pedia a 
·reunifuo das duas commissões para se resolver sobre o a.ssum-
pto . Posteriormente, foram -estes prupeis com insistenda rupre· 
sentad.os a mim e aos meus colloega.s;, e -dei sempre a m·esma res-
posta. 

·Pelo regimen.to não pod·em as commissõcs dar parecer ,sobre 
.um p·roj-ecto sem s·e reunirem. Para f.aci1idade do serviço e <J,uan-
do :a materia não tem importancia, costuma o r elator consultar 
ps outro,s membros da corm.missão e, de accôrdo ·com .todos, sen~ 

opposiçã;o alguma, lav.ra. o parecer, :para o qual depois pede as 
assignatu•ras, já tendo elLes antes sciencia dos factos, conhecendo 
o assumpto, solidarios como ficam send·o n.o .parecer, desde que o 
allsign'3Jm. CDm ·esta ma.teria, porém, não sepo.dia dar isto. Trata-
se de um projecto essencialmente político, concedido pela Cama-
ra dos Deputados em termos :vagos. Não .era possível pre:scindi·r 
da l'euniã;o da.s; .commiss.ões para resolverem estas quanto llJO mo-
do de se lavrar o parecer. 

O honrado senador, pelo regimento, não ti-nha o direito d-e la-
vrar o parecer como fez. (Ha um aparte.) 

Oh! Mas .eUe ·era .o cOJID.petente para convocar a r·eunião das 
~ommissões QU pe.dk ao ·Sr . ;p.r.esidente da Casa qu-e a C{)lnvocasse; 
S. Ex . não ·podia apres·entar -á assig.natuJCa ·de s·eus collegas um 
parecer a .,que .elles não queriam dar .o seu assentimento, e calar-se 
d·eJPOis ;Q.ão dan·do andamentO' algum á qu·estão, {).U-e era da maior 
mo~t~. Chega,r.am posteri·ormente os ?rça~entos, tiv-e de ·estu-
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dal-os e não se fallou mais nestas proposições e tão poúco na ·reu-
nião das commissões. 

~Não f-aço reserva da minha opi:niãJo sobre ·este assumpto. Mem-
br.o da Oo,mmissão de Finanças, •O meu ·parec-er era a.p·p.rovar oa 
actos do Poder Executivo, não com -esta amplitú.d·e, mas estu-
dando os -actos submettidos ao ·conhecimento -do ,Po.de.r L egisla-
tiv.o .e -dando a minha opinião sohr.e -elles, v.isto .que outros que 
estão chegando ao conhecimento do publico nãJo estão compr.ehen-
d·idos n.a m-ensagem e ·nem o Poder Legtslativo tem conheciment.) 
destes . ( TTocam-se vaTilo·s atpaTtes.) 

gas. 
O SR. LEITl'l E ÜITICICA - Não teem razão os hon-rados colle-

O SR. JoÃo CoRDEIRO - 'l\em<>s muita ' razão. 
O SR. CosTA AZEVEDO - Um abuso não justifica outro. 
0 SR. ESTEVES JUNIOU - JustiJiica, sim. 
(Continuam ainda alguns apaTteSi; o ST. P1·esident e, tocanczu 

a campainha, Teclama attenção.) 
O SR. LEITE E OITICICA - Não ha razão para esta excitação de 

es.pirito d·os hoiDoo.os senad<>res. 
Sr. Presidente, eu vou mais ad'iante: eu não faria questão, 

talvez, de a pp-rov-ar todos os actos do Poder Executivo, que foram 
trazidos ao conhecimento do Poder L egislativ-o; o que eu ·aão 
posso é acceitar -o anonymato d·e actos e approva.Los incon:dicio-
nalmente, seja qual fôr a auto.ridade .que os tenha p.:rat;i:cad·o. 
( ApovadAs, muito bem. ) Isto eu não ;f.aço, porque é torna·r o 
Pod·er Leglislativo uma chanceUal'ia do Poder Executivo, appro-
van:do acto, r eprovados, que -podem não ter justificaçã-o, porque 
eu na mi-nha -cadeira não legis·lo pam este ou aqu,elle g.ov·erno ou 
par.a certos e determinados actos politicos; o que eu quero é que 
o Poder Legislativo não esteja a dar estas ':!pprova.ções vag·as ... 

O SR. CoSTA AzEVEDO- Sem oonsciencia. 
O SR. LEITE E OITICICA . .. inconsdentemente, pnque não tem 

conhecimento abso,lutam€onte -dos outros actos que este ~Jrojecui 
àlcança. O ·que eu não quero, Sr . .Presidente, é_ .qu e o Poder Legis-
lativo esteja todos os dias a h adiante do Pod·er Ex~cutiv-o , fa-
z·e.•n.do aqulllo que nem mesmo elle demonst<rou quér.er. O Poder 
Executivo submetteu .estes 31Ctos ao Gong·resso e o Gongr.esso nãõ 
põde ir adiante ápprov·ando ·todos •Os s,eus aêtos e· até os do.s . sêus 
agentes ;r-espo.nsaveis. (Apa.rtes.) 



· ~ Não é esta · à. occasião de · ·discutir os actos do governo, eu 
sei; mas, declaro, para se -saoer qual :tloi o motivo pelo qua1 come-
çou logo o p1·ojecto a encontrar r·esistencia ·d:a parte ·dos mero: 
br·os da commis·são, de assigna:r sobr.e a perna, sem p:l.'eceder a 
formalidade ;regimental, reunlião· das commissões, ·da discussão no 
seio da.llas e do · parecer que traz a sua r-esponsabilidade; . estes 
tramites regimentaes .não houve e o parecer .não veiu por ·este mo'-
tivo. Faltou a imprescindível forma.Hdade. 

· O SR. ·coELHo R:ÓDRIGUES - Era· capital na hypothese. 
0 SR. LEITE E 0ITIOIOA - E nã:o .. fo::ram cump::rida:s, porque O 

relato.r da Oomm•issão de Constituição e Justiça .não quiz convo-
cação das commissões; o acto é seu, é sómente seu. Si as com-
mis·sões se tivessem reun•ido, si S. Ex., na fórma do r-egimemto, 
tivesse feito a reunião das duas .commissões, ou .o P.residente da 
Commissão ... 

O SR. JoÃo NEIVA Não ha pl'esidente . 
O SR. LE1I'rE E OrrrcrcA - S. Ex. como relator pod:i·a fazer a 

convocaçãio. S:i ·seus collegas não quizessem acudir á convocação, 
a S. Ex. restav.a ~ expediente de yj.r á trubuna declamar ao P.re-
sid.ente e ao Sen.aido que não era ipOssiv·el reu•nir as commissõ.es 
para dar parecer ·e oUerecer o p-rojecto com sua assignatura uni-
carnen te ap:provando. estes actos. 

Isto é .que é legal, compatível com o regimento e p·ropri.o de 
um m•embro da Ga:sa que quer ·cumpr.ir o regimento pa:ra ter o 
dir.·eito de censurar os seus ·Colleg.as .e o• 1Senado .Í·nrteir.o . . 

S . Ex. não ,f.ez isto, e veiu accusar o . Prestdente do Senado, 
quando sabe que os pa,p e-is estão na Gommissão e que ·O P.residente 
do .Se·nado não podia dar pa:ra ·or·d·em do ·dia o p·roj ecto sem es:;e 
pa:re.cer. ·E' ist.o que eu não posso jus tificar. 

Eis o que se passou. O projecto está .n:à Oommiasão, mas na 
Oommissão de lieg'islação e Justiça; ·eu não o acceitei, não as-
signei carga no livro; •nenhum -dos meus collegas da · Oommissãu 
de Fin-anças quiz acceitar o parecer sem ·ex,ame. 

Portanto está nas mãos do relator da Commissão de Oon,sti-
tuição e Justiça, e' este é o ·Sr. sena,d-o·r pelo Rio de Janeiro: S. Ex. 
~ responsavel de não ter .este ··proiecto sido po.sto em ordem do oiHa. 

Ao ·senado não ·caoem as cE•nsuras que 1he f.óram feitas -e 
muitô m ertos ao seu presiÇ!ente. 



O SR. CO-ELHO RODRIGUES - Sr. Presi.dente, :penso que 
o honrado senooor, que me precedeu na tribuna, .tem l'aZãQ · na 
justificação que apresentou da Commissão d·e Finanças, <l.e que 
faz part-e ; :e tambean na censura que fez ao p.residente da outra 
Commissão de Justiça -e Legi.slação. 

O .SR. LEITE E ÜilriOIOA - Niio fiz censur-a; ·ex•puz os ·factos 
uni-camente. 

0 SR. COELHO RODRIGUES - Na explicação que d•eu. 
O SR. LEITE E ÜITICIOA - Não cenS·Ul'ei ·ninguem; ·éxpuz os 

factos, cada um tive as consequendas. · ./' 
O SR. CoELHO RoDRIGUES - Mas, Sr. Pr-esidente, m-e parece 

que resta diz.Ell' algu;ma co usa em favo•r do prop'l'io Senado; V. 
Ex. sabe·_ qu·e _eHe foi accusaJdo po'l' d.emo.rar a .passagem do pro-
jacto . 

0 SR. PINHEIRO MACHADO - 0 Senado não -está ·em causa. 
O SR. CoELHO RoDRIGUES - O Senado foi censurado porqu-e 

r-etira-se s·em ter dado s•olução a este_ rpro:j.ecto, ·que· a Camara dos 
Srs. Deputllldos a:pprovou em 1tma solicituàe civica túigna àe in-
conàicionaes · louvo1·es. HQuve ·censura ao Sená,do, porque a Con-
stitu~ção manda que 'l·ogo que se. reuna o Congr•esso o Poder Exe-
cutivo, qu-e na sua ausencia houver ·decr.etado o estado -de sitio, 
dê conta das medidas tomadas, para seu conhecimento. Entre-
tanto, Sr. Plies-idente, o Po.der Ex.ecutivo, · a quem ·se r efere o 
logo do art. 80 da Consütuição, citado pela folha -que é tão b.ri-
lhantemente r·edigida pelo nosso distindo coÜega relator da Com-
missão de Legislação e Justiça; aquelLe a quem se refere o ~ogo 
directamente, deixou passar toda a s-essão ordinaria, e mais um 
mez até 4 de outubro sem communicar QS seus actos ao Congres-
so e sem excita'r o zelo coil!S;tituci.onal daqueH-e or~ão da opinião. 
O Sena.d.o, porém, qú.e apenas tem tido 20 dias, para votar de afo-
g.adilho quasi tod·os os O'rçamentos e J.eis de forças, é quem d·eve 
ser aceusado, porque este wgo , que directamente se r efere ao Po-
der ·Ex;ecutivo, .não :lioi observado por .ene, ·de mo·do que a a pprova-
ção dos actos do sitio -esteja votada quasi ao mesmo tempo pelas 
.duas Casas .do Congresso. 

Ora, estud.emos as datas:· a ·Camara, tão elogiada, 'Tecebeu a 
CCi}mmunicação a 4 de oufubro, e só a 24 de nov:embro concluiu 
.a discussão da máteria, a;pezar de sua solici·tud•e civica dign-a de 
incon·dkionaes louv0res! Quanto tempo temos levado nós? Até 



"' •>·> 26 · d,o m"ez· .passado, isto é, ha 20 di-as, contados d.e hoje regr~ssi
vam-ent•e, -não havia nem · o parecer · do r·e-1at-or da Commissão :de 

-Legis1ação •e •· Justi'ça, ••nem élle l:ra~ta ped·i-do a sua reunião p·ara 
•' d·eolib é-rar sobne 0 p-roj.ecto e ' dar parecer. De então para cá, ~lle 

ainda não convocou a com missão; quando tiv-esse · conv-ocado, d·e-
•via pas·s3Jr' ·a ·outra commffisãu, que "ItBlo menos :teria' -oito dias ·pa-

- r a ·es.tuda:r ·este · proj·ecto que · podia· ser ·a:p·pr-ova,üo sem discussão 
e sem ex-ame d.os muLtas actos a que se. refffi'·e. 

V. Ex. comprehende, como qualquer membro desta Casa -ou 
qualquer ci-d'rudã-o ·fóra d-ella, · que s i .UVIess·emos uma Kiis·cussão que 
no's' rouba:sse ·tanto 'tempo ·co•mo dev-eri'a roubar aqueHa não •era ·pos-
si·v-e·l qu·e·a •esta .hora tiv-essem findado -os··noss'o•s traba!lhos, que .sab.e 
Deus como ;riud·era:m 'B'er conclui-dos no r -esto da sessã,o d-este anno. 

AJ.ém disto, o ~rande inter-esse pra:Uco, -que parece Ji.gar aquel-
le orgão da ·opinião á app1;ovação deste p-rojecto, é o perigo de 

' que fique ,e•ssa :espada de .D:31IDocJ.e•s, ·:ameaçand:o o ex-presidente da 
Rep.ublioa de ser"".pro-cessado para n a,nno. 

Mas, Sr : Presi-dente, isto -só pôde faz.er medo a: creanças. Quem 
quer que t:enha .Ji.do uma vez a C-om!ti-tuição• .aétual d-0 -Brazil, sa-
be que esta Casa nãó accusa a ninguem. 

O SR. JoÃo CoRDEIRO - Mesmo porque' a: outra não ·está mais 
em vig-or. 

0 SR. COELHO RODRIGUES - A actu·al tàmbem ·não está, na 
parte •em tjue p11ohibe ;a concess•ão "de 'hon-ras, ' 'co·ino · prova a no-
meação· da offichves hon-orarios ... 

-o .SR . . JoÃo CoRDEIRo -'- Pois si V. Ex '. quer, eu lhe arranjo 
uma .nomeação d-e off~cial honorario, .eu lhe· ar.ranj"o; (Ris-o.) 

0 ' SR. COELHO RODRIGUES '- Não acéei.to, pO'rque •~cdnsidero il-
legal a n{)'llleação, que só se pód·e fundar no § 11 do art. ·1.02 da 
outra, que ainda está •em -ex-ecução nesta parte. 

0 SR." J:oÃo CORDEIRO - Não ·estiá, não. 
o' SR. CoELHO RoDRIGuEs - Si não consid-erasse "iHiegal a no-

meação, a acceitaria, porque afinal de· contas; como trumpho é 
espada, . a.ntes ser espada d·õ <J.Ue bainha. 

, ·Mas, como ia dizen-do, quem ten'ha J.i.do uma' vez a Cons(ilui-
ção, sabe que a accusação . do .Presiden-te da ' -RepubU:ca é privativa 
da outra Casa do ICong.res-so, ·e pód·e se 11eceiar t.st<i de uma camara 
ciue man-da .est-e :projecto? •E' uma •ballela, ou sup·po:siÇã:o• apenas :pa-
ra produzir .effeito, mli>S ·effeitü de muito mão gDsto. 
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b SR. LEITE E OITlOICA - A Camara já a;pp·rov~m esses actos; 
e si lh-e compete inidar a accusação ... 

0 SR. COELHO RODRIGUES - A consequencia ê que llÍÍIO .ac-
cusará; ainda quando por outros motivos não estivesse inhibida 
de faz·el•-O. 

Port-anto, Sr. Pr-esidente, nós não tivemos tempo; não po-
diaJmos fazer mais do que fizemos, •e •acho até que fiz·emos mais 
de que deviamos. 

0 SR. LEITE E Ül'l'IClCA - ApoiaJdO. 
O Sn. CoELHO RODJUGUES - O SenaJdo, como ramo do Congres-

so, não tem cul-pa, : pezar da ai:!cusação que se lhe faz. O perigo 
uni-co, que •se •levanta, como res>Ultante da falta da approvação do 
proj-ecto pelo Sen:ado, ê um perigo ·ima.ginari-o, n ão .tem razão de 
ser . 

O SR. JoÃ·o NEII'A- Nãio .exis•te. 
O SR. CoELHO RouRJGUES - Não •ex-iste. O .perigo unico seria 

fazer-nos perder muito tempo em prejuizo das leis de mei-os. 
O SR. Jo,io ÇmtoEIRo - Par.a o aJn.zlO dir-se-ha qu e o t empo é 

pouco para cui·dar de ·orça;m-entos. 
0 SR. COELHO' RODRIGUES - Vamos levar as COUS'cliS ás SUaS ul-

timas é .peior·es consequencias. 
Supponh·a que para o a.nno o Senald-o não a)?prova. Eu nlio ap-

provo, já o .declarei. 
O ·SR. JoÃo .CoRDEIRO - Nlio -era precis-o decJ.a.raJr, eu já o sabia. 
O .Sn. CoELHo RoDRIGUES - iNã:o "<IJP'provo, porque ·entre esses 

.actos ha .algmns que re:Nlm a ,Constitu ição. 
0 SR. COSTA AZEVEDO - Mas que acos s·ão eses? 
O SR. J cÃO CoRDEIRO - V. Ex. esteve na China e ·po·r isto não 

sabe . 
O Sn. CoSTA AzEVED'O -Mas, ·é p-reciso que 1alguem ·diga quaes 

são elles; precisamos d·e in1lqrm:ações. Viver ás cla ras! 
O Sn. CoELHO RQDRIGUES - E desde que viv·emos ás clal'as não 

temos -impr·ensa li.v.re. 
O Sn. JoÃo •RoDRIGUES - .Nã:o temos_? Durante algum tempo 

ella esteve arrolhad·a; mas hoje está perfeitamente livre. 
0 SR. COELHO R ODRIGUES - Mas vamos i:!Omo disse, levar as 

cous'cliS ás suas ultimas QOnsequenci.as. 
Su.pponha-.se ,que :para o _anno _o . >SenaJdo nãJo ·app•r-ova es-tes 

actos. 
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J ,1 P·enso qu.~, n~o ·"!'.~ dey,La ~ratar d·e 1ap_prpvação, .ma,S de amnis-
1 üa, .porque a 'Qo·nstituiçã:o é po;&í\O titulo, (tudq qurun<to somos lhe 

dev:emos e contra •ellà nada po·demos; e, -des·de que ha actos que a 
ferem, n t,o ,p·o.de:n;ws . faz·er., ,. \l·Í•não o .que .el)a !llos p·e·rmHte, esque-
cei-os. " . . . ~ 

E' ~sa· a minha O'Pinião e já me majlifes.tei lli8S•te s.enti-d.o. Mas 
supponha-.se, na ;peim ;hYI,>Dthese, que 1es~·a opiniãç tei).ha pr.ob8ibi· 
)id~de, •qe venoer; r:r:apa o :ann9; . por lj.y,poj:.~es:e, só, .pQ.I;que !'em ·regra 
geral •estou .em m~no;da, isto é, ·S•e'lll:P,rf) ,ve:qdd,@,; supponha-,.se, dig.o 
q,ue, pm;~ o anno es~es actos, nã9 são , aquj. •app.rovados. 1 .0 •ex-Pre-
sidente da Repubüca nem po•r · .i!lto po-<J,eria, s~r •lwcusado po·r u.ma 
C.amara que já ·8JPP·l.'ovou os s•e;t~.'! •ac1;1o:s. ,, , , , 

O .contrario1 seria, como &e diz ,v:u}gar~erute., a ·Camar.a des-
mlj\'llchar com. os. pés· ·0,,9-ue :l'ez. ·com. as ,mã:os . 
.. 1 UM,. rSR, SENADÇ>R " E o pro.j_ecto na Oamar.a •tev.e só 12 votos 
CO;f!tra. ,, . •C 

.q , SR . . ÜOEJiHO RODRIG,UES - · lss<O é um ,'m,edo Í-J:IJ.\llgin:ario, OU 
.~nt· balã,q de en•s81i•o, p.ã:o .é -cousa séria, 

• lt 

n O S·enaJdo . nãq meTeoe ser tratado ·d-es·p~ maneira, prindp·al-
. mente :por Upl holjl;em que tem tantos servioos á Repub1ica (a.poia-
,aos), que ,con;t, ·effeito .:tem ,.o passado cheioc de ;.títulos :ao resrp•eito e 

lJI 

rn·~~HP:9. a .amizad.e, de !Seus -conterraneo.s,. M:as paT·eoe que s. Ex. 
anda a.p:aixona;do. 

Já ·este anno :o ouvimos ·d·enunci•ar aqui s·em provas •e in.dis-
ti_n,c;t!!jl,llen~e ·~·eus •oolleg.as ., 1' , 1 r 

O l'~l\· ~9JÃp . CoRDJ!liiW ~.,Q.ue .p•I'ovas ,·qu,eria_ V. Ex. que elle 
dés·s•e? . _ <:< 1 ·, 

O SR. CoELHO RoDRIGUES - Quem nã:o tem pr.ova;s não faz ac-
cusaçã:o daquella Qll'dem, m·eu caro coHega. 

O <SR. JoÃo !CoRDEIRO - Que p;rova;s? 
IÜ SR. CoELHO, RoDRIGUES - . Não protestei na oeoasião, rp.orque 

estive fóra -do paiz. 
UM SR. •SENADOR - Intandum r egina jubes 1·enovare dolon'"m . 
0 SR. !CoELHO RODRIGUES - Mas não ·&OU eu O •cuLpado. 
E' necessario .sermos tol-erantes; não an·d.ar.mos com .es.tas ac .. 

cusações. 
no modo ·POT que s•e :flaJll.a, .p:arece que .se receia ainda uma 

conspiraçãJo ·corutinua .e latente contra o ·.goVJerno pas·sa;do . I·sto é 
uma -inju:stioa s-ohr·e injustiça. 



· •.r. ~<Não •faÇOJ<' i>orêrir;- ·disto{'àQ' nósso illustr·e ·,cohega, ·•maior carga, 
·;potque ê'Ne"tem d direito ·a ·muito ·pertlãlo; como i ·Ma:gdalenã amou 
•muito-.: (Riso). 

· (i)onsiderb1o a.pâ.ixonad'O ·•corilquranto ' rec'onh•eço ' true ··tem · ·razão 
para :assim esta•r, porque, si a .revolta trium.p,hasse, elle seria sem 

'J ,. duvida uma das viotimas. 
0 -BR•. J'O;Ã:O' CORDEIR'o ·- •Sem ·dUVÍ'da 'IJ:enhucrna. 

· · O SR.-Co:Et;no-RoDRIGUES'·- Mas .espero· que o interval'lo da ses-
~ ·. são, coJlll ·()•·es•pi·d itQ lucido ·qu•e e lle tem, iúanti-da a 'paz em que fe-

, .. ' liilmente 'vamo:s ••·entramto ··eHe · r-e:éuper:aTiá· sua ·-calma · natural, o 
sa:ngué•frio habitual ··d·o seu· -criteri·o. 

o SR . .JoÃo 'ÜORDEIRO ' c_ Lsto ' nunca: e!I'e•·perd•eu. 
>1 ,,-·0 •SR. · CoELITo 'R0bmGuEs ..L. A.''.pa1xãó · escu.r.éoo ·lá · razão. 

Ü SR. JO'ÃO G:ORDEIRO --"- ·F.~!iz O· cqfle ~tem' .. dessaS pa ixões. 
·r, ·'•· 0 .SR.''CoELHd' R:óDRIGUES g , E . Deus ' IJ:QiS !iv·r.e ··'l!o·'homern que 

não tem ·p.aixões, porque quem não tem paixões, não tem"ias boas. 
ó ·SR. J'oÁ:d ·CaRnEIRo"·- Houve ·paixão de lado' a lado. 
O SR. !CoELHo RoDRIGUES ....__,._ M:as, <iom.o di•sse, ·p·ara··o armo ·es-

'·pero qu'e, "·J:'ecuper.Ml'Üo •a -'1 ucid.ez · h-abRual dQ ·.seu ocri teria .e a sua 
-calma·natural; nos ~en·éontreni:os aqul;•seil'do ' S. ·Ex , mais tolera.n-
·té e ' sobretudb ma'i.s j·ust:o -para· liam :est•a Casa: d'a ··qual 'd·ev·e conti-

nuar i ser uin d:os ·mâi'S' di:st inotos ornamentos e· não o seú •.constan-
te aocusadoc. ( ApoiaJàos) . 

O SR. YIIR<hl•LIO D.AJMASIO fàz' '>alf;um'a;s-··ctltlsid-erações com 
referenda ao··~ssuiinpto· iiue aítlaba d.E! ·ser discutid'O pelo'· s·eu nobre 
coJII.eg.a .a Sr. sena.dor Coelho Rodrigues. 
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NOTA : 

REVOLTA DE 6 DE SETEll'lRnO 

P1·orposição n. 62 

Em 24 de Novembro de 1894 é lido no expedient-e o projecto r'B-
mettido pelo Camara. Em 17 de Setembro o Presidente explica os 
motivos que teve para não incluil -o na ordem do dia. Oram sobre o 
incidente os Srs. Leite e Oiticica, Coelho Rodrigues e Virgílio Da-
masio . 

Em 24 de Maio de 1895 é publicado o parecer á proposição. Em 30 
entra em 2• disc . Ha uma questão de ordem na qual tomam parte 
os Srs. Coelho Rodrigues, Vi·cente Machado e Leite e Oiticica. Oram 
sobre o projecto os Srs. Aquilino do Amaral , Q . Bocayuva e Vicente 
Machado. São offerecidas emendas. Em 31 oram os Srs. Leite e Oi · 
ticica e Coelho Roda·igues. Em 1° de Junho oram os Srs. Virgílio 
Damasio, Cbristiano Ottoni, Domingos Vicente, Leite e Oiticica, Aqu; -
lino do Amaral, Francisco Machado e João Barbalho. E' lido um sub-
stitutivo. E' encerrada. O Sr. Coelho Rodrigues requer que a vo· 
taçãJo seja pominal. O Sr. Cbristiano Ottoni requer preferencia para 
o substitutivo . E' negado. Ha uma q u estão de CH .. dem na q ual tomam 
parte os Srs. Almeida Barretto, P i res Ferreira, Vi'Cen te Machado , 
e Pinheiro Machado. E' approvada a proposição, ficando prejud icadas 
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as emendas e substitutivo. Em 10 oram os Sr.s . Chrlstiano Ottoni, 
Correia de Araujo e Joaquim Murtinho. Em 11 é encerrado o debate. 
E' approvada em 3• disc. rejeitada a emenda. 

E' enviado depois ao Presidente da Republlca para a formalidade 
de publicação. 

.; 



SENADO FEDERAL 

SESSÃO, DE 24 DE MAIO 

As Commissões de Const·itu·ição, Poderes -e 'Diplomada e de Parecer da 
Finamças, r eunidas, tiv·eram .presente a ·prop-osição <da Ca:ma r a dos Commiasão de 
Sr s. DEiputados, de 23 de novembro de 1894, que approva os actos Constituição 
do Pod·er ·Executi-vo e seus .agentes, ;pr·aticllldos por motivo da r e-
volta de 6 dte setembro de 1893. 

A' pro.posição ,acomp-a:n•ha uma Mensa:gem, dirigida .pelo -ex- . 
Vice.;p·residente . da ··,RJepublka, submetten<d·o á apreciação .do .. Con-
g>resso Nacional 43 decretos, expedi-dos d1e 27 de s·etembro ·de 189:1 
a 1 de .maio de 1,894 e cuj.a ap:provação ·é .pedhéLã; na:s seguintes l'i-
nhllis da Mens agem; 

"A lém das m edidas extrao1"dina1"i:as impos·ta,s pela n ecessidade. 
de mJairoteT a onJ;em e TepTimiT a i nswn·ei ção, out>raJs pr.ovi denmas 
t~ve de adotpP.ar pa'l:{a im,ipedli1· que, e.m tão g'rave conjunctura, fi-
cassem paTaLysacBos >.azgun;S ser·viços essen oiae;s " dJa administTação , 
que não tinham s:iJdo •sufficien !Jem ente dotados, rliM l eis orçamen. 
tarias. (Jio'mstam umas e outras das cópi as jun.tas, ·que submvt to á 
vo&sa apreciação. 

Dia,nte d-essa .exposição e da cóp,i.a desses -decretos, .a Orumara 
d-os :Sr.s. Deputado-s foT<mulou .a proposição, que app.rova· os actos 
do Pod·er Executivo ·e de ·seus agen,tes, . r.emettendo-.a • ··aJO 'Senado 
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para sobr.e ella se pronunciar este: é claro que a a]llpTovação só-
mente se refere aos actos submetüd.o.s a 10 conhecimento d.o Poder 
Le'gilll.ati-vo, na fôrma dos decretos .cuja ·cópia foi .env.iada. 

Actos outros que possam •envolver material inconstitucional, 
provid·en ci.as aJI€m das faculdades ao Che'fe do ·Poder Executivo e 
a seus agentes, niio ·podem abBo·lutamente .estar .incl-ui•d·as ·na pro-
posi•ção formulada: uns •escap.am á competencia do Gongre·sso Na-

. cional. que IJlada pód:e .approvar contra a Constituição da Re~publioa; 
os outr·os .estão fóra da esphera das attribuiçõe•s d.o ._l'o(J..er' Legis; 
J.aJtiv·o, porque do seu conhecim·ento foi ··en.car-r·ega!'l·o o P0d·er J-N-
dicioario e é base da organisação da R epublica a divisã;o dos po-
deres, •com a espher.a limitada das attribuições de cada um. Alé:u 
disto, ·niio póde se pron·un·ciar o Congresso Nacional s·obre acto·s 
que não co•nhece. que não f•O'ram traz.id•os á ·sua apreci-ação . caso 
unico em que -o estudo póã.ê se·r estabelecido, afim de iiHJ.der eHe 
apur.aT quaes entram na sua comp.etenci.a e quaes ·€5tão sob a juris-
di·cção de outr-o poder. 

A apr.ecia!ção p.elo Senado d ·OS aotos do ex-Vice"P.residente ·da 
R epublica ,e d·e seus agentes, .por mo.tivo da rev-olta de 6 de setem-
br-o, a :que se re fe·r.e a pro.posi•ção da Cama~~a dos Srs. >Deputado·s, 
não pôde ser outra sinão a .desses 43 d>ecr.atos, .que .preci•sam da 
apJ?rovação, ou não, d-o P.oder Legi·slativo 1para ·poder r egular.isar 
as Telações juüdi.cas e admin.istTativrus ·pür ·elles estabeleci.das, na 
vi•da geral da Naçiio. 

Para evitaT .ou .toTnar eftectiv•a res.ponsabilidade por elles, 
quer quanto ·ao Vice.JPr.esid.en.te, que os d ecTetou, quer quanto &os 
agentes que os cumpriram, . o conhedmento pelo Poder Legi•slativ o 
não ·tem absolutamente· .eMei.to a l,gum. 

Os ar.ts. 33 § 3° .e 53 da .Constitu-ição da R epublica, bem como 
o art. 2° da 1ei de r e•spo.nsabilidad·e do Presidente da. Republ'ka, 
d·eixam fóra de duvida que -0ss.a responsabilidade só ·S·e tornaTá 
·effectiva ·emquanto ·quem pTaficou os acto.s ·estiver nü exercido do 
car.g·o de Presidente, desde .que a pena unica a ®pôr é a da perda 
do caor.go, com -ou sem inowpacida.d·e para exercer outro; a não ap -
provação desses a:cto·s ·subme·ttidos aJo C(<mhecimento ·do Pod.er Le-
gislaüvo não teria .effeito al'gum na hy,pothe.se v·ertE·nte, porque 
não seria possiv.el attinogiT quaLquer p'l'oced:imen.to aque lle que já 
d·eix·ou -o cargo , pela fór-ma c-o·nstitucional : nem seúa c&so, mesmo, 
para ·des3.1pp·roval-·o·s, com·o a commiossã;o ·d'ÍQ'á, 
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Os .actos cuja a1J·p•rovação a Oamam dos Srs. IDEtputados pro-
põe constam da Mensagem 'do Vi.oe-Presidente da Republica •e são 
os segui•ntes decretos: 

1.• N. Hí50, d•e 27 de ·s.etemlY.ro de 189:3. - A!Jr.e ao Ministerio 
da Guerm um cr.edito ·ex.traordinario de 8:0{)0: 000$000. 

2.o N. 1.5·55, de 5 de outulrro de 1893. - Abre ao Mi•nisterio 
da Justiça e tNegoci•os In te.r·ioTes o crEdito ex.traor.dinario de 
1212: 493$750. 

3.0 .N. 1.567, ·de 7 de outubro d.e 1893. - Providerucia sobre di-
versas d·espeza:s a cargo .do ::\{iu.isterio da Justiça.-

4.o N. 1 .. 572, de 19 de outubr·o de 1893. - •Providenci·a sobre o 
pagamento de .despezas a carg•o do M·inistoerio da Industria. 

5. 0 N. 1.•574, de 20 de outubro d-e 1893. - Adia .as eleições de 
Deputa;dos e ISenadoTes ao Oongresso Nacional. 

6.• iN. 1 .. 575 , d·e 21 de outubro ·de, 189.3. - Abre ao Mi·n,i·steri-o 
da Justiça e N egodo.s liilte·riores um Cl'ed·ito suppleme:ntar á ve·rba 
"Socoorros public(/>8." 

7 .• N. 1.59.3 A, de 31 de outubro de 1893. - J'rovidencia sobre 
o .pagamen·t:> de despezas 'á Assistencia de Ali·enados. 

g.o N. 1.1596, de· 10 de nov.embro de 1893. - Ab.re o .creddto ex-
tra;ord<in.ari•o d·e 100 : 000$ , -ao 1Ministerio das Relações iEJxtedoTes, 
para a missão •á China. 

9.0 N. 1. 599, de 1-8 d·e d ezembro de 1893. - Abre o credito €X-

trao·r.dinario de 36:756$666, tpara d·es·pezas com a .illuminação da 
caJpi.tal e dá outras .providencias. 

10. N. 1.608, de 15 de dezembr.o de 1893. - Ardia as elei.ções 
da Deputados ·e Senad,arE:s .ao Oongr.esso Nacional. 

11.. N, 1.611, de 18 .de dezemb.ro de 1•893 .-Abr.e a;o Minister-io 
da Industria e Viação um .credito ·extraordinario de 1.274: 156$250, 
para ,pagamento á Oity imp?'Ovements. 

12. N. 1. 612. ·de 19 de .dezembro de 189.3. - Abr·e ao Min·is.terio 
da Industria e Vi•ação um credito de 150:000$ á v.erba T eveg1·aphos. 

13. N. 1. 6!6 A, de 23 de dezembro de 1893. - Au.tori-sa o Mi-
nistro 'll.·a Favenda a ·emitrtk !papel-rm.oeda no corr·~mte e no se-
guimte e:x,eTcicio até á importaricia ·de 100. 000: 000$000. 

14. N. 1. 623, de 26 de dezembro de Ül93. - Abre ao Ministerio 
da Guer·m um cr·edito extr.aordina:rio de 6.000 :·000$0.00 . 

15. N. 1 .·&24, de 2·9 de d ezembr·o d.e 1·893. - Autorisa um con-
tracto .provi·sorio com o Lloy.d Brazi!ei:ro. 



16. N. 1.628, de -30, d-e d-ezembro de 1893. - Abre -ao Minister.io • 
d•a Justiça e Neg·od'<>s .I-nterior-es um credi-to d-e- 240:-000$• á v-erba 
Po vvcia ào Districto Federal. 

17- iN. 1. 630, de 3•0 de dezembr-o de 1-89.3. - Abr-e ao Mi•nist,erio 
da ItndustrLa -e Vi•ação um credi-to -de 12.216:023$701., ,para despezas 
com -estr-aJda,s de f-erro. 

18. iN. 1.6·31, de 30 de dezembro de 1893. - Abre ao Minist.eri'O. 
da Indusbria ·e Viação um cr-edit'O extr.aor-dina:rio de 150: 000$ p-ara 
deErrl'ez.a,s com -o .porto d'O R eci•fe. 

·19. N. 1, 632, de 30 de dezembro de 1893. - Abr-e ao Ministerio 
da Industria e Vi-açãid um ~redito de 16:000$ para ex-ercícios findos. 

:20. 1.642, de 30 de d-ezembro de 1893. - Abre a-o M•in-isteri-o da 
Justiça -e Nego-cios Interior-es um credito exti:.ao•rdinar.io d-e ..... 
2'7: 017$979, ·par.a ·div-ers-as ·des.pezas . 

. 21. N. 1 .•645 A, d.e 30 de dez-embro ·d-e 1893. - Abre ao Minis te-
ri'<> da Irndustri·a! ·e ViaçãÓ um credito de 263:974$7"26, para des-
pezaJs :a car'go da lnspecçã,o Ger-al das Obrais •Publi-cas. 

2·2. iN. 1.646 B, de 3-o. d-e d-ezembro de 1-893 . - -Abre ao M·i·-
n.istei"i'O da Ilildustria e Vi.açã,o um credito extraordiua:rio d-e 
30: 000$, para subvenção á Go.ml')anhi·a do Tocantins. 

23. :N. 1. 6'45 G, de 30 de dezembro de 1-893 . - Abr-e ao Minis-
t-erio ·da lndustria: -e Vi-açã,o um -cr-edito •ex.t ra'O•rdinario de 
89•8: 48·6$840, para s•e-rvioo-s de coJ.o·ni-saçã,o .no· ·Estadd -do Rio- Grand-e '' • .. r 
do iSul. 

24. N . . 1 . 657, de 20 de janei-ro de 1894. -~ · Abre ao Min-isteri-o 
da Jus-tiça -e lNegodo-s Interior-es um -credito ex·traordinario ' de 
122: 493$7:50, •palra custeio do ,P'residi-o de J<,erna.ndL() de Noronha·. 

25. N. 1 . 6&2, d-e ·30 de 1aneiro de 1894-. - P·rov·idencia sobre o 
.paJgamento ·d•as -deSIPezás -co.Írt a Brig-ada P0!1:cial• da Capitrel ·-Federal-f· 

26. N. ' 1 . 671, de '8 de f-ever-eÍll'o de · 1•894. - 'Abre ao Ministerio 
da Fazenda um credi.to -ex.t-raordinari-o pará p•agamento •aos adJun-
tos ·do P-rocurador .da ·Republica. 

27. N. 1. 675, de 15 d-e fev-ereiro d-e 1894. ~ Abre -ao Minis- " 
terio d-a Guerr-a um ·credito extr-a-o.l'dinari-o de 16-000 :·000$-üO(l .. 

28. N. 1. 68·2, de 28 -de f·everei·ro -de 1894-. -.-- Orêa R·o Ex-erç!tto. ·• · •' 1 

corpos provisorios nas .ar.ma's de artil-haria, -cav·allar.i,a -, e -infantaria . .• 
29 . N. ·1. 68-2 A, de 28 d-e fevereiro de 1894. - Abre ao ··M-in1s-

terio das Relações1 Exteri-o:J{es um cr-ed-ito d-e 4:191$692, .para pa!g·a- \ ., 
mento do augnient-o d-o aluguel ·d!0 predJ.o op,de funedonaj a Secre. 
taria. 
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30. ' N. b6,g5 A, d:e 7 de rm!lirço de 1•894. - Approva provi·soria. 
m'ente '() regulamento .para o Cor.po de Bombeiros. 

31. N. 1. 687, de 17 d.e março de 1894. - Mobilisa a Gua:r.da 
Nacional .do Districto ··Federal e dos Estados· d·o Rió de Janeiro. 
S. Paul'o, Paraná e Ri<O 'Grand·e do S·ul. 

32. ·N> 1:688, de 17 d<> marÇo 'd·e 1894. - Cr(êa mais um bata-
. !hão 'Pr·bvisorio dé a'I'tilhaTia d.e posiçãJo. 

33. N. · 1. 690, de 31 d·e março d·e 1894 . ----'- Abre ao Minister1o 
da Justiça e Nego cios Interiores "O credito d·e 1'64: 041$450, para 
·despezas com n Corpo dé 1Bo-mbeiws. 

36. N. 1. 696, de 20 ·de abril .de 1S94. - Ab1.1e ao M-inisterio da 
Gu-erra um cr edito d-e HíOO: 000$, ~·ara OO'I1tinuação ~a construcçlw 
do Hospital dn Exercito, em S. Francisco Xavier. 

35. N. 1 . 695, de 1·6 de abril de 1894. - Abre a:o Minister-i·o da 
Justiça e Nego cios lnteri·ores o ·cr·edi.to extr.a:ordina:ri'o de 20 :·(),00$, 
para ·d·iligenci·as na !Gap'it&l Federal. 

36. N. 1. 696, de 20 d·e abril ele 1894. - Abre ao Ministerio da 
Guerra um cred-iio ·extrruordinario de 3. 000: 000$000 para forti-
ficações. 

37. N. 1. 699, d·e 2·8 de abril de 1894. - Ab1··e .a;,o Ministerio 
da Industria e Viaçãio o credito ex.traó:r.dina:rio de 5. 000:000$000, 
para materirul rodante •á Estrada de F'err·o Central do Braz!!. 

38 . .N. 1. 700, de 28 de abri·! de 1894. - Abre ao M-inisterio .da 
I>ndustria e Viação .o cr.edito de 580:000$, .para construcçãJo das 
Hnhas teregra!Phicas de Cuyabá a Ca;metáe de I.tar.a:ré a O!!is.tro. 

39. N- 1.701, d·e 28 de abril de 1894. - Abre ao Ministerio ·da 
Industri•a e Viação () ·credito d·e 1•50: 000$0·00 , ,par·a p·wgamento á 
W estern and Brazililan Oom'J}(Lny. 

40. N . 1. 705, d·e 28 de abril de 1894. - Abre o credito extra. 
ordinario de 200: 000$000 á verba - •Socoorros PubliC'()s - do orça, 
m ento do Mini•sterio ·da Justiça e N-egocias Interiores. 

41. N. 1. 705 A, de 30 de abri·! de 1894. - Divide as admin-istra· 
ções ·das ·esorada:s de fem·o Sul e Cen~ral d€ Pernambuco. 

42. N. 1. 7·(116, de 1 de maio de 1-894. - Abre um .credito dt:: 
1·20: 000$000 para o bras da aUa:ndega de Ma;ceió. 

43. N . 1. 707, de 1 de maio i!le 18·94- - Abr·e ao Min·i·sterlo d:.. 
Fazenda um credito de 100: 000$000 á. verba - Eventuaes. 

São estes os d·ecreto.s cuj-a a:pprovação a prüposição da Ca. 
mara dos Srs., Deputad·os off.erece á. deliberação do Senad{); com. 
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quanto> para alguns, seja co')ltestavel o mot{vo d.a or.evolta que jus-
tifi.casse o Vice-.Presid·ente da R epublica a ·e:x,pedir esses actos e 
•os seus agentes a cumpr'il-o.s, é fóra de ·duv-i·da que a maior parte 
delles tiv-er3Jm como causa a ·s·ituação .an·ormal do paiz e a necessi -
dade im.peri•osa de V1en.cer a revolta de 6 de setembro. 

:E como não ·é mais (possiV·el, em face das disposições ·consti-
tucionaes, apurar a possi<vel Tesponsabilidade ·do Vice,Pr.esidente 
tla Republica, quanto aos actos que não tiv·eram como causa a re-
volta, não parece de ·equidad.e descTi.minar alguns ,para verifi.car a 
res·p.ons·abilidade dos agen·tes, havendo to(\a conveniencioa em accei-
tar esses actos .como foram •praticados .e submettermo-'nos aos sa-
crifi.cios que, neste ponto, essa malfadada ·revoLta IJJ .. os impoz. 

Por -esses motivos são 'as ·.commissões d.e finanças e de cO>nsti~ 

tuição, poderes ·e diploma:eia, Teunidas, de ,parecer que a pwposi-
çâo da Camara do·s •Srs. D eputados, que approva os actos acima 
determinadO•S, ·entre em di.scussâo e seja acceit'a pelo Senado . 

.Costa Azevedo (Barão do Ladari!o), .pre,si<lente. - L eite e 
Oilticioo. - 0{Jm.pos Sall>es. - Generoso Ponce. - Lap&r. ::._ Joa-
quim de .Souza. - F. Mach:CLM. - Aquilino do Amaral. J. S. 
Rego M eno. 



SESSÃO DE 30 DE MAIO 

0 SR. COELHO RODRIGUES (pela on'Lem) - Sr . Pl'asidente, peço Questão de 
ás honra;das commissõ3s que .receba;m á boa parte as otserva- ordem 
ções que vou ter a honra de submetter ao Senado a .respeito do 
parecer que acompanha .este projeoto. 

Com o devi-do J·espeito ás illustraJdas commissões, CI"•eio poder 
affi.l'llar que o par.eoer não está •co•nforme !liO regimento ·da casa, 
que é a lei dos nossos trabalhos. 

Pelo .aTt. 97 do l'egimento, os pareceres devem ser concluden-
tes .e p·o.s'itivos; ·e quem ,percorrer, mesmo ligeiramente, ·o parece·,· 
das honradas commissões a qu.e me tenho referido, verá que elle 
foi du.a:s vezes •inconcl-udente, :Derindo .ao mesmo tempo aquella 
disposiçã,o do r egi.m.ento e a logica, .que pedia co•nclusõies diversa>. 

Effeotivamente d·ous to.picos do p!lir.ecer não resistem á ana-
lyse, nem s.a jusUficam, nos termos da lei da casa. O 1° é aquell~ 
em que -o pa;recer J>estringe .a materia que tem de ser submetüda 
á casa nos actos refel'idos na meiisBJg'em de 4 de outubro de 1894. 
e conclue pedin·do a ap.provação •do pro•j•ec·to, -o qua.l se refere a 
todos o.s actos indistionctlvmente, e não só aos do chefe do Poder 
Ex•ecurt:iv.o, ma;s ta;mbem .aos dos seus agentes, l'esponsaveis. E' 
port!linto, uma conclusão que excede a p·r.emissa. 

O out:To p·on.to o.nde daudica o .parecer, é quando declara, e 
d€clara bem, que nós na;da podemos contra a Constituiçã,o, ·e por .. 
tan.to só •nos compete appro'Var oo .actos que não forem ·inconsti-
t ucionaes ; e entre os actos que o parecer considera incluídos no 
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proje~o, e por oonsequencia suJeit-os á 'appl'O;v-ação da casa, 
a,cham-se .alguns .que são evidentemente inconsütuciotnaes, com·), 
por 1exempio, :a ·emissão de pap·el-moeda pelo goy.er.no. Esta é pri-
meira inf.racção do regimento. A .segunda, commetteram-n'a as 
duas commis·sões a p~·-oposito do p.are.cer. Digo is.to com -o devidJ 
;r.espei to; mas V. Ex. ·e a .casa julgarão •depois d·e ouvir -me. 

Pelo ·a,rt. 79 do nosso . •regimentõ, nenhum 'prooj.ecto ou indka-
ção pôde ser submetüdo ao Sen.a;do, .que não s·e refira ao exerci-
cio de .a1guma;s ·das suas 'attribuições; e debalcLe pl'ocurei, quer 
no .regimento, quer na co.nstitu'ição, uma dispos·ição que nos désse 

· a nós e ·á outra Camara a facu1d·ade de ·approvar, ou na fól'illa do 
b'ill de indem•nisação, ou .sej,a ·como fôT, os act-os ·do Poder Exe-
cutiv;o. .Oompetencia para p,r-ooessar tem a C'amar.a, para julga~·, 

temos nós ·em alguns :casos, e não é ·esta ,a hypothese. Fór.a disto, 
não encontr-o :senão o 1§ 21 d•o ·art . . 34 que nos .confer,e pura ·e a.j.m_ 

ç ·• • plesmente app,r.ovar ou não approv.ar o .estad·o de sitio. Ora, a ap-
. , · · · .J:n•o·vação do estad.o de :si.tio i.mp@rta a apliJT·ov.ação das medidas 

extraord1tnari•as auto.rd2!ad.a;s no § ·2• do ar.t. 80 • e sómen te estas. 
Tudo quanto· exceder . dahi hncone na crimina:lida;dle prevista 

., · m> § 4• .d'@ ·mesmo ·.art . 80; .e -o unic0 crime de wesp-onsabilidade 
q•ue a ·:Gonstitudção d·efiniu .é o esp·eci'fi.cl!!do· no a:rt. ··32 " da .lei de 
respons·a;bilidade. 

PoT cons.equencia, :si se ,iJrata: '·do· est•:l!do ' ode sitio, o parece.r 'll.ãé> 

· diz uma palav.ra sobre :elle; ;pelo' contrario, p•ede á •approv.ação do~ 
actos a .qri:e se ref·ere a :QJ:ens·ageiil, ,com a qual n'ão vem ·nenhun~ 

· '''il.-os· decreto·s '!'eit'ecl'.ados que declararam •estadb de sitio 'em diffel'entes 
ponto.s ·do territo:fid hrazilei•ro . 

Nã;o, sei si me faço co.mpT.eh•enod·er. Si se. trata de approvar 
outra ·cousa, .era pr·eciso que soubeJ?semos p,rimei.ro qwal é a dis. 
posição :de lei que nos co11fere essa comp·etenda; <porque ~ poil.•\Jl' 
•não s·e [>Tesume; ou é exp·nes.so na lei •OU não ,existe. 

' · "t •P0d·eria' ainda <:lit.acar .o 1parecer ·como ' ·t~atl!!nil.o de mruter·i·a im-
•.,. - pertinente, si isto não importasse '8illtr.ar• na material ·d:o · projecto, 

o que não qu·ero iiJ!em P'ID&SO ·fazer, le;vanta.nodo uma·' (fuesrt:ão Je 
-•; ord.em. •Bor 'COnseq•uoencia, U.mi.to-•me a estas "co•nsi·de!'ações, Tese:-

.. ,·.-, yan-d0'-<me '])lara mais· •tarde -en;trar n•esta p-arte da .minha criti.ca, :,i 

., < as'<·commiss@es não .aéceitarem -·e ·0 •Sen-ado não approvar ·O •r.eque. 
-I>imtlnt:o :que ,v,ou .fazer; e que né -co.ncebiodo ·nes·tes term-os.. (Lé.) 
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O S'R .' PRES•IDENTE - Antes d-e dar mndamento .ao r eque·-
<l"imento do -nobr-e •Sen.ald·or, devo -dizer o seguinte: 

A iMesa, quand.o remetteu ás commis-sões o· projeoto ·para sobre 
ene ser.' emitti-do paTecer, de accôrdu ·com o regimento, · obe·dece,l 
ás dispo-sições ·deste. 

·De ,fei-to, o art. 83 preceitua -o seguinte: 
"Os projecto.s e resoluções vindo-s ·da .Camara d-os Deputado-s {) 

. as -emE!ndas por •ella feitas a projecto ou resolução tio ·Senado, da-
pois -de li·dos pelo 1° secretario, serão rem~tti-dos ás com:nüssõe::; 
competentes, com cujos par-eceres serão iom.p.r·es·sos em a-v-uls.o para 
a ordem dos trabalhos." 

A resolução i-niciada p-ela outra Cas-a nãJo pod-ia deixar, poi.s, 
de ser remettida á!s commissões •comp•etentes :para, d·epois de pu-
bli·caJd~ o parec~r •. •ÇO-Ip, a -r~pectiva J'esoluçãJo, ser, 'POr .outro ;lado, 
subfuettido á apreciação da Casa.: . , 

• O .SR. CoELHO RoDRIGUES - Não oensunei o procedimento da 
Mesa. 

q .SR.)PRESIDENTE -:- As:stm, a Casa -examina'l·~-a si tal reso<lução 
cab'ia •qu não nas -attribuições do .Senoad•o, rraquenas .em q,ue inter-
fere o art. 79, citado por S. Ex. 

_ '%_as ·.que 'ess-a -attribuição é do •8-enado, já foi uma vez reco-
'ILb:ecido, porque ha pPe,cedynte de al!•J?J:-Ovação de actq do -e!ltado 
dé sw'o que, -tem toda analog;ia .com 10 assumpt.<?.. syjeito . . 

.Vê~se, pois, ·que a Mesa ID.ão podia ter mttro .proc_e-dimento si-não 
o de submetter a materia. á aJI}neciação da Cas-a. 

" .Antes, po::êm, ·de suJ~itar _a apoiamento e -di-scussã;o o. l'eque-
dmento, ·dévo di:üer que reno:vo as d•edarações j-á uma vez !feitas 
.por esta p.r.esidencia., isto é, que -esta se considera ·mor-almente in-
compativil=l no 'exercido· de suas attri.buições, quam-dó S•e ' vrata de 
:questãO des.ta O•l'd·elli. I . f'• ' .;-

. S. Ex:. citou ·os .arüg·os da· Constituição, que es-tab:eíecem a r·oo·-
ponsa:omdade lpo-li<ti'éa no . ciso de nao arpprovaçãô dos actos do Pre -
sidí:mte ·dá. Repuhl'ioa . "' · ' 

Como :pr1elimiÍJ.à,i; lio p'rO:é'esso poUti.cd dievé· ser .consi-d·et:ad'a a 
·questão sujeita;· ·é de ,todos -os actos dess·e pro·cesso, .quíz mui sa-
biam-ente a':l'tJo.nstituição" affàstar o Viue-~P:restd,ente {la -Republi6a. 

Em t~ese, ,pois, _• -e ·tl'a\t-1llntd-o-·sé d·e resolaÇões que p'od!em trazer 
como corollario a res-ponsabilidade do primeiro magis-lltaid1o ·da Re .. -

39 

·' 
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publica, não cabe ao Pnsidente do Senado a diJ::ecção dos traba-
lhos deste. 

Esta é a opinião do actual Presi-d-en•te do •Senado; portanto, 
<!onvido o Sr. Vice--Presidente a subsütuil-o afim de presidir a 
discussão que vae .ser inidada. 

IE' .Ji.do, a;poiado e po•s<to em di!Scus•são o seguinte requerimento: 

Requerimento Requeiro que o projecto .seja devolvido ás respectivas commis--
do Sr. Coelho ~ões para que o emende de accôrdo com o parecer ou inform(;> este 

Rodrigues Je accõrdo com o proje-cto -e d-ecloara.r a que attribuição rlo S enado 
,~orresponde o mesmo projecto . 

.S. R. Sala das sessões, 30 de maio ode 1895. -Á. Coelho Ro-
clrigues. 

- ü - ·SR. V-ICENTE MACHADO -:Sr. Presidente, pedi a pala-
vra unicamente para declarar que entendo que o requerimento do 
nobre senador pelo Piauhy não ·está no caso de ser acceito pel'l 
Casa. 

·Este requerimento ·envolve uma Iílaterla que neceSsari-amente 
será sul>mettida á discussão na occasião -do proj-ecto ser e.'ltregue á 
consi-deração da Ca;sa. Preliminarmente não se póde tomar oonhE·-
cimento delle .s-em conhecer da mataria que é sul>mettida a debate. 

·Si as commissões (no que -concor-do com o nübre senador) co•n-
cluiram de modo in.teiramenta fóra -das premissas -estabelecidas, é 
ma teria que ·durante a- dis-cussão teremos -de verificar. 

De plano não ~odemos julgar essa facto. _ 
Por i:Sso :dou o meu vüto contra o requerimento do no-bre se-

nador. 
O .SR. CoELHO RODRIGUES - •Porqu-e •concorda commi-go! 
O SR. VICENTE MACHADO - CO'!lcO•rd-o, mas_ reservo.me para na 

discussãü mostrar os mütivos. Da -plano, antes -de se abrir o debat:l 
sobre a materia, nós não podemos, -po·r simples requeriment-o, ava-
li.ar o faoto, po.rque, si eu e o nobr-e .Senad·or entendemos que a<.! 
conclusões estão .fóra das premissas estabelecida;s póde ser qu3 
gra.nde parte dos sunadores •e os membros da Commissão •entendam 
que está de cÓnnormi-d-ade com as con-clusões e p.remissas. 

-Em conclusão,. -~r. P·residente, Qeclaro que v.oto contra ·o re-
querimento. 
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O .SR. LEITE E OITICI<CA - Em d·eferencia ao honrado se--
nador pelo Piauhy -devo declarar que pr-etendia discutir o r equeri-
menta apresentado por S. F,Jx. , mos·tratndo -como não tem r azão na;; 
apreci-ações que fez coni •r.el.ação ao par-ecer das commissões reu-
ni-das-

Entretan.rto, desde .que o .ho11rado senad-o-r pelo Paraná declara 
ciue •esta questão pod!ará ser ventilada durante a discussão do pro-
jecto, peç-o permi.ssão ao honrado autor ·do requerimento para •não 
entrar na discassão da materia si-não nessa occas-ião, declarando 
mu'ito trancamente .que •Os membros das commissões, pelo men.oR 
eu, -como .relato-r -do pa:recer, pensaram bem antes ·de o dar, estuda-
ram a ma:teria -suffi-ci-enbemE:>nt·e, e estão resolvidos a não -dar outro 
·pare·cer diverso daquel;l-e qu-e -es·tá 11a mesa. 

0 SR. DOMINGOS VICENTE - A maioria da co.mmtssão, po.rqu<~ 

tambem sou me>mbro de uma ·d•essas commi·ssões e não assig.nei o 
parecer. 

O SR. LEI'J,'E E OITIOICA - ·Fali-o em nome -dos collegas que m..>. 
autori-sa·ram .a fazer esta declar.ação. 

As Commissões entJimdem ql).e a conçlusão do parecex está con. 
tida nas premissas. 

Esta .questão ha de· s-er d·iscutida 110 momento preciso, como 
a.n•nunciou <> honrado s enador pelo PaTaná, que declarou que ha 
d-a levantai-a. 

· P.or _ isto, -eu, .relator da Commissão; não con-cordo com o r 2-
queri_rneni:o . _ . 

.Precisava faz-ér est~ declaração, -para que ~ão se suppuz·esse que 
as . commissões pensavam ·d·e outro mo-do -e .de accôr-do eom .o hoJ t-
~~do s~na,dor P,~lo, Piaphy, .fl-U~o.risando .. •assl,;n a ~~o-nünua~ão dest'l 
qúes-tão, que as -commissões entend-em, pl'ecisa ser liqv:id.a:d.a qua_ntq_ 
antes. 

E' o que tinha a diz-er. 
Ninguem mais '{ledindo a _palavra,. -encérra..~e a ·discU&Sâ.O. 
Posto a votos, é r-ejeitado ·o requerÍ.meÍ:{to do Sr .. Co.elho Ro-

dri-gues. · jj 
, O ·S.R. J>RESIDEN'.DE diz ·.qu.a pelo ar.t. 148 do T·egi.mento os 

adta,mentos só po-dem ser ap,res-en-tados pelos. sen-a:dores quaJndo lhes 
oouber a vez ·de fallar, e no •emtan-to o 'illus-tra,do s·enad-o.r pelo 
Piauhy pr.opo.z •O de que ,trata .o requeri-~ento que vai ·ser submet-
t_i.do ··á votação, t-endo obtid-o a palavra P'ela ,or-dem. Preven·i-rá, po-r-

Rejeição do 
requerimento 
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tanto, desde já a S. Ex. que na discu:ss~w da proposição sujeita l! 

debate só lhe ser·á permittido fali ar mais uma vez. 
Prcs•egue a discussão ·da proposição. 

2• discmsão da. O SR. AQUILINO DO AlMA:RAL declara que si.mplesmé'nte por 
proposição 62 fazer parte da Commissão d-e Finanças e Constituição subscl'eveu 

o parecsr que se acha -em discussão. 
Apenas. deu o seu v~to e foi ouvido sobre materia relativa a 

fi·nanças, 1sto é, si dev-iam ser a1pprovados os actos do gove;rno 
passado, .na .parte .reolativa sómente a ·finanças. Estji livre, po.rtanto,. 
qua)lto á questão prinoipal - •Si se dev•em approvar actos fóra da 
questão do orçamen.to. 

De&assü.mbradamen·te, v.a-e emittir sua opinião a re&peito do 
projooto sobre o qual tanta poeira se tem leva ntado. 

Sempre foi de seus intuitos -discutil-o sem ·atro.poelü para ter 
fim uma questão que todo·s •os brazilei-ros deviam esquecer. 

Oon<Carda, em parte, com o Sr. sen·adür pelo Piauhy, diver-
gindo, entre•tantü, na conolusãe. 

O orador ·oita .Q art. 80 da Consti.tuição e faz largas .e deta-
lhadas ·Considerações s·obre •a lettra ·e espírito do reürdo arti.go. 

O •Sr. Presidente da Republ'ioa, em •SUa •mensagem', apenas se 
referiu ao·s aotos a que tambem se :r aferiu a ·commissão; onde, 
portan•to, a competencia da Oamal'a para Jeva111tar um projecto d·e 
lei de que :não co'gitou a Constituição no artigo e paragnaphü que 
tratam das attribuições do Congre&So, r emettendo ao .Senado um 
projecfo em que se ·declaram apoprovados não só os actos constan-
tes · .da melisagem , aquelle.s d'e que uni.camente a Óamara ,podia 
tomar .conh-e>ci·rri·E•nto, mas os aictos ·do. Pod'er Ex·eéu:tivo, •e mai~ de 
seus age111tes ? · -

Não ·oomprehende que ·a Camara -possa tomar eonhecLmento 
de um .crime· d·e re&ponsabilidade ou commufu, simplesme~te para 
d.eclarar ·Si' Jé p-rocedente a a:ccusaç~o, nos ca:sbs d'efinidos na Iei 
de 7 d'ê jàneiro -de 1892. ' 

Lendo o art. 3• da referida lei, . pergunta si houve alguma de-
nuncia c<mtra 10 Y.ice...Presiden.te péla .Camar:t, ou qualquer pessoa 
do povo, ou poor con•fissão do proprio Presid·en'te •em sua men-
sagem .. 

Logo,·· não ·podti•aJ absol-q.tamente a .Cama!rfa a:P'prova'r ·actos· qu·e 
não téll'líam sido -submettidás aó seu conh~dm'eri.to, e m en"os fo!;:~ 
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mar um projecto de lei, vist1J que a lei só rege aà tutu1·um e não 
aa pneterifia. 

Ainda m esmo que ·o Senado, verificando que esses aotos, l-onge 
de serem ap;provados, deveriam, pelo {lontrariü, ser punidos, ou 
perante o Sup-remo Tribunal !POr p:rocesso -commum QU por -crime 
d-e responsabilidad-e, 'a unica -competenc-ia do -Senado era fazer uma 
lei .para que n.o futuro fosse imv-ossivel a perp·retação de novos 
delictos; mas -o que -e.stava tfei•to -escap·á-ra a •s-ua competencia. 

Portanto, .parece-lhe que a commissãQ andou bem -neste ponto. 
N-em •O S-enado, sem commetter gr-ave erro, :poderia -ir adean.te da-
quillo que lhe era infor-mado. 

Como r-epre-senta-ntes d-a .nação, os sena;dures ,pod-em •tomar 
conhecimento d·e factos que lhes ·são -co•nhecidos ·ou submettidos, 
mas que não vieram pelos canaes ·determinado-s n-a :Constituição? 
E' tempo de res-peitar-se -a Const-Ltuição, s-em o qu-e não se poderá 
ir .para deante. ® como •co>rporações poli-ti-cas - Senad-o -e Camara 
- ,não devem ir ,por paixão ae ponto -de serem -os prim-ei-ros a vio-
lar a lei fundamental. 

N-em a Oama-ra tpodia fazer um vrojecto -de lei rup-p-r.ovando 
actos do govemo, -nem o ·Senado toma;r conhecim-ento delle, tr.an-s-
forrnando -•o -em lei, ap·prov-al-o ·ou rej eital.·o. •S&mente s-obre .os 
act<>s consignad·o·s na mens-agem s-e po·de:ria o S.e.nado manifestar. 

Narra:m-se, r -ealmente, factos· e tOs -esp;a;n-to-s-o-s, ·repu-gnantes 
assa;ssinatos, capazes de •horro!ris·ar a selvag-ens. A ·denuncia é -dada 
pela 'impl"ensa, ·e o Sena:do bem andou não toma;ndo conhecimento 
desses factos, antes -de despid-o das treva:s o my-steri-o em. que -adre· 
de se queri-a •env.olvel-os. 

~everas •accusaç_ões foram então feitas ao Presi·dente do Se-
nado, por não ter in-cluído na ord·em d.o di-a um ,proj_ecto nã1J i~i

cia;do nesta casa, e :por - isso o .Senado tfoi severamente •censurad1J. 
S-i, -cqmo Senad-or, tp·udesse ,ffi,anifesta-r_-·s·e sobre 'OS factos' de-

nunci-ados, ':perap.te o tpaiz, __ -decloa:rav,a J?-'ão os approvar. 
R espeita a impF.ensa -e compr;e,hend·e a sua -gr-ande torça; ·ella 

fez .o 7 -de abri-l; denunciou -os -crimes d-o primeh·o imperador, creou 
opi-nião contra elle, que, finalmente, teve que -ceder. 

No •seio do SEJnllid-o, ha collegas que si for-al:n interpellados 
em nome -de sua honra não· diriam o que o •Sr. MoT-eira Cesar teve 
a corag-em de -dizer - que não houve fuzilamentos-
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Houve fuzilamentos, corno em }824: as cornrnissões militaTes 
mandaram assassinar ·no fun.do da·s rnasrnQrras. 

'Ü SR. BARÃo DO LADARro - Fez-se isso sem /I}ro-cesso. 
O SR. AQUILINO DO Al\LA.RAL - Entretanto, quando então se 

abriu a Oarnar.a houve 32 homens que reclamaram contr.a a,quelles 
russassinatos. 

·E ·o TesuHado de ·então foi o mesmo de hoje, com o requeri-
mento -do Sr. Barão do Ladario: r espondeu-se que não houve fuzi-
lamentos nem em S.anta Gatharina, nem em Sepetiba nem em 
outros pontos. 

rE' caracteristi-co que o·s grandes crimes, os crimes covardes. 
sem justificação perante .a moral, a lei ·e a opinião do mundo, 
nunca sej·rurn confessados. E' lição historica. 

E essa \Sonegação ·da verd·ade •lav-a desgraçadamente o Brazil 
de urna mancha infame. 

Di·Z"Se ·POr a hi que o oP.resi•deinte da IRepubiic.a, .acabado o seu pe_ 
riodo do seu g.ov-erno, escapa a qualquer processo - por crimes 
cornrnuns ou de responsabilidade. E' urna opinião que está fóra 
da lei e, ,portanto, absur-da. 

O .orador faz longas ·considerações, fundamentada.G, batendo 
essa '()ijlinião erronea. 

A prevalecer o .absurd·o, o P.r·esid€Jllte, na ves•pera de -deixar o 
poder, poderia lançar .mão .dos dinheiros publicos, satiBfazer vin-
ganças e no dia segui'llte -rulardearia sua irnpunidad·e. 

ü o·ra.Jdor apr·oveita o ·ens-ejo rpar.a manifestar-se a respeito de 
certos factos que .se prendem ao projecto. 

Si •Se deve lançar ·O ·esquecimento ·sobr·e tão n-egras paginas r e-
ce1;l.tes de nossa h iatoria, repugna, entretanto, ás consciencias a ap · 
provação de .actos que revoltam a natureza. 

Tem o Senado o di•reito de tirar ás victirnas de tantas vio-
lencias ·o direito de pedir aos tribunaes r eparação por tamanhas 
atroci-dades contra .seus paes, filhos ·e mari-dos? 

Torne-se o exemplo do-s J.agisladores ·de 1824, varões illustr ;s 
corno Li.rn.po de Abreu, Bernardo de Vasconcellos e outros. 

Deante da ameaça -de exílio., positivamente feita •pelo l)Ilpe-
Tador, caso tratassem do pmce&so el e r esponsabilidade contra os 
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d·ous m~·nistro!l que autori·s·aram os assassi•natos, pronunciaram-se 
nos term-os seguintes. (Lê. ) 

Não .pediram, {!Omo. nós: exigi-J·.am. E os ministros crimi-nosos 
foram responsabilisados. 

En.thusiasma a todo -o brazileiro ler ·pa-ginas -da,quella época. 
O orador hi.storia a pha-se de .sua vida em que se decidiu pela 

Republica -e einitte levan{a,dos con-ce-itos sobre esta fôrma de go. 
verno, lamentando o falsea·mento que ·s·e -observa n-os seus princí-
pios oa,rd'ea,ers, pO:r g-ovE!rn.os sem intuição nem capacida:de. Cita 
palavras de Castellar -e Washingto•n a respeito da pr·eponderancia 
funesta da esp8Jda. 

Relembrando ·os !factos do Senado, onde sempre vibraram elo-
quentemente vozes éheias de -patriotismo, ·desola-se ante o ·es.pe-
ctaculo que hoje se obse.rv•a. 

Daria seu voto, approvando -os actos do marechal Floriano, 
si -enes só envolvess-em -despez-31s extraordinar.ias, m(US nunca as-
sassinatos. 

. Faz o histori-co dos .primeiros dias da Republica; -o marechal 
Deodoro cercou-se effectivamente de homens notaveis, que, po-
rém, inspiraram-lhe uma comprehensão falsa de seu papel, insi-
nuando-lhe um poderio que sobrepujava a -pr01pria lei•. Dahi, .todos 
os erros de então -e as consequencias ·de que ain·da hoje se resente 
o ·paiz. 

O orador long.amente -historia div-ersas phases do gove:-no do 
1° Presidente .e d·o ultimo Vice-Pre.s.idente, ·detalhando particular-
mente as immunid:JJdes parlamentares viola,das arbitrariamente, 
mesmo_ -oom applausos de representan;tes da nação, e abusos con-
comitantes .praticados ·pela -dictadura. 

•O orador aUude a um -ministro inepto, -o .Sr. Cassiano ·do Nas-
cimento, que veiu ao Senado dizer que, si não se .reti-rassem, seriam 
tocados a pata de cavaUo. 

Na J)rop.ria tr-ibuna do -Sen-d·o •Se disse que o unico erro do Ma-
rechal Floriano fo.i· não declarar o estado ·de sitio antes mesmo 
da revol-ta; isso disse um chefe republi-cano. 

·E :f:otam 18 homens -o anuo passado que salvaram a dignidade 
da ·Republica, colllo fo-ram 32 em. 1824 que ·defenderam a santidade 
da justiça. Coinddenoia nas lições da historia, 
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Allud·e a um discur-so pronunci-ado 110r um membro d.a outra 
casa do parlamento, men·osp-rezando -a imprensa. 

E' umª' in:justiça: essa imp.rensa tão S!=Jveramente julgada tem 
cumprido .pe<rfeitamente -o seu dever, tem prestado servJ-ços rele-
vantiss-i.mos ao paiz e ao .Congresso. 

T·endo s-ido jornalista, aca:ta por sympathia e respeito a im-
prensa, que, ainda m-esmo .qu€ fosse de "·engraxad.ores, ·de botas ", 
era uma parcella, a conc1'atisação -da opo•nião naci-onal. 

A imprensa 1pen-etra ·em toda a parte: ·foi ·eHa que .mergulhou 
nas emmvia,s d-e Sa11ta Cruz, em .Santa Cathari•na, e de lã trouxe o 
écho do ultimo suspir-o das victimas mandada;s sacrificrur .pelo 
TigelUnus da Legalidade; fot ·ella que penetr-ou na escuri:dão do 
abysmo do kilometro 65, em Pararrá, e trouxe a .photographia da-
quella lugubre tragedia, que escapou ao genJo •d.e Tarquemada; é 
ella .que es[lanta as ti'eva:s, .géra a 'i·d:êa, que é a força, o movimento, 
a vida. 

Allude á antithese do recebiment-o dos mini•stros brazileiros, 
em Portug-al, -e iportu•guez no Brazil. 

A -attHud·e -intolera,nte -de pessoas tão desleaes .como covardes 
a respeito •do m'inistl'o -portuguez fer-e antes d·e ;tudo o procedi-
mento do 'govermo -brazileiro. Houv-e •préviamente acquies•cencia e 
a;pprovação deste. O a,taque -que se faz ao Sr . . conselheir-o Thomaz 
Ribeiro é d·esleal € covard e, ~porque aggride-se a um homem que se 
não póde defender. 

- ®sse grupo não r -epresenta a Nação, disse o Sr. Al.mino 
Affonso. 

Foi dito por um representa,n•te da ·nação, nota o orador. 
- U.m representaiLte da nação não re,presen-ta a Nação , sen-

tenciou o >Sr. Co1Têa de AI'aujo. 
O o-rador, termi-nando, diz que si o projecto -da Camara é só-

mente a -approvação ·pelo Sena;do d•os actos enumerad-os na men-
sagem, está de accôrdo -com os -collega,s. 

Responderá .que ·não, nãó ap·prova, si se ~pretende incluir nessa 
approv·ação actos de que .tem conhecimen-to por -denuncia da Im-
prensa. 

E não os approv.a, ,p_orque quer d-~_ixar a seus filhos o prazer e 
o orgulho de dizerem que, no anno da graça de 1-895, seu p·ai foi· 
senador da Republica, mas que não tem o· Q;Üme inscri·pto, nessa 
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pagi·na verg.onhosa que ha de attestar, ha. dê marcar indelevel-
mente como um ,ferro ·em braz·a nas .p.hases da hi-storia patria esse 
peri-odo tristissimo que abarcou o governo do Sir. mar.fllchal Flo-
r.iano Peix,o.to. (Muito bem; IPpOiados.) 

O tSR. Q. BOCAYUVA- Sr . presi·dJente, agradecendo a;o meu 
illustl"e üoHega a su·a d·ef·erenda, que llll•e permitte ·occupar a :atten-
ção do IS·enado por .poucos momentos, devo dizer que as affi.rma-
ções dü honrado s•enadür que ,a;caba de :abandonar a t'l'ibuna, com 
veDerenci:a á minha .pessoa, me teem cr,eado um certo constra.ngi-
mento, pelo que me julgo na neoes.si·dadoe d·e nectifi.oa;r ao menos 
os conceitos que, nas p·aLavra;s d·e S. Ex. se 'Ine afigur.a;m uma in-
justiça. 

Quanto ao p•onto historico ·em que S . Ex. se ref·eriu aos mi-
nistros d·o güv•erno pro·vis.omo, é certq que não -r.esalvou nenhum 
deHes, achan.do-s·e, •entr.etanto, p·resentes alguns ·~e'lles . 

P.ela minha .p.arte dev·o declarar que não ·posso s·er incluido no 
numero dos qu,e ·P<r.Opuz.er.a;m a candidatura d·o Sr. Prudente ·de 
Mo11aieS e que :a acceitar·am -em a;ntagünismo ·com a d.o marecP,al 
Deodo;ro da •Fionseoa. Não ha um só dos meus co.U.eg.as, um só do·s 
meus amigos, um só dos meus correligi.onal"iOB que ignor,e que, 
Jon·ge de appr<ovar ·e10sa ·candidatura naqueHa ·occa;sião fui seu fran-
co ·e manoif,esto a..dvers•ariü. 

Os SRS. PERN.Al'v!BUC01 ESTEVES JUNIOR E OUTROS - A'{loi:3JdO. 
O SR. Q. BocAYUVA - V•otei •co:i:J..tra o Dr. Prud·ente de IM.oraes 

c no .marcechal Deodoro da Füns·eca n3Jquella Qcoa;sião; e I() aotual 
Pr·esidente da Republioa soube de tal facto primeiro que ninguem . 
Consi·d.er·ei, talv-ez <errad:allll·ente, ·que aquelle a cto do Gongr,esso 
cons·tituia uma das maio·res, sinão a maior fatalid3ide da Revu· 
blica, nas ·r elações -estabelecida;s entre o Poder Legi·slativo e o 
EX>ecu ti v o . 

P.oT ·e;>ta pa.ll'te a minha r•es.p(]msabilidad-e fica s·alva. 
O .Srt. AQUILINO Do AMARAL - Nem eu me re:teri a V. Ex. 
O SR. Q. BoCAYUVA - O meu s-ilencio, ten.do eu sido ministro 

do gÜ'verno pr.ovisorio, podia .ser tomado cO'l'Ilo um a.ssen timento. 
Em .outro ponto, ;p•eço lioen!}a ao ·honrado s·enador para liber-

ta;r-me da responsa:bili-dad·e de wm.a oens·ur·a. 
_ <S . Ex. neferiu-se a uma declaração feita por um ministro com 

rel:;tçã:o 'ao adiamento da :s·es·são legü;;lativa do anno passado e avenc 
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turou uma proposição extr..emamente severa e absolutamente in-
exa-cta a;ttribuida á esse fun-ccionario cuj.o nome d·eclino, porque 
não hoa convenienda pub'Ji.ca em o·ccultal-o; sabe-.se qu e fo·i o Dr. 
Cassiano do Nascimento ministro <lo IS·r. Marechal Floriano Pei-
xoto naquelLa época. 

Ora, V. Ex. sabe, como sabem todos em nosso paiz, que a 
ameaça que •então :~:;e esp.alhou como feita., não foi a ·d·e que o Sr . 
. c.a;rechal Floriano Peixoto •havia de ·di·s.solver o Senado á pata 
d·e cavallo; foi justamente .o contr.ari·o, a de que ene preferiria r e-
tira;r-s-e do poder, deiXJand•o o pa.iz ·entregue ao seu successor le-
giti-mo. (Apoiadjos.) 

E julgo-me obrig.:xdo, como membr.o d·e um.a commissão -do Se-
nado, a dizer que nenhum minis-tro fa;ria semelhante -declaração, 
que nenhum membro •d-o Sen.ado haverria que opoermittiss.e .a um se-
cretari-o do Pod·ar Executdvo interpor uma d·ec1a:ração tão humi-
lhante e affl'ontosa. (Apoiaào-s.) ' 

O SR. Q. BocAYUVA - Quando os secretarias do Presi-dente da 
Republica são :aqui Tecebidos -o são gracioosam·ente, e as -d.eclara-
ções feitas perante a c-omrnissão por aquelle illustrado e correcto ca-
valheir-o e bom republicano não podi.am ser &inão as mais cor-
tezes. 

O SR. Do11nNGos VICENTE - Fui eu qu•em tomou as -declara-
ções. 

O SR. Q. •BocAYUVA - Ahi está o me u illustre a migo dando 
testemunho desse fa:cto; nessas· declarações S. Ex. não en-controu 
nenhuma phr.ase menos d·elioada com referencia á autoridade do 
Congresso. 

Em um terceiro ponto peço ain·da licença ao honra;do senador 
para resalvaJ' minha responsabilida-d•e. 

E' .:certo que proferi on•esta cas•a a phrase a que .S. Ex. a.lludiu, 
declarando que um dos erros do Sr. marechal! Floriano houvera 
sido o não teT •c-onsentido na ·d·ecretação <do ·esta;do d·e sitio antes de 
produzir seus ·effeitos a revolta d·e 6 de s etembro. O Senado se 
recorda ·de que tanto a possibilidade -da noecessidad,e d.e s·e decla-
rar o estado de s·iti-o estava no pensamento não só da ·opinião pu-
blica, ma.s dos m·embl'os do Cangl'esso, que .esta corporação €n-
viou uma commissão de seu seio para sabeT do marechal Floriano 
si, para conter a revolta alludida ca.recia e l'le ou não d·e declata-
ção de estado de s itio e S . Ex . a recusou . ·Éu, alludindo a este 
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assumpto, -decl-a:r.ei que Q presid•ente haviJa commetUdo um e rro; 
mas n.ão pneconisei o pensamento, que não seria sómente um erro, 
mas uma in·epcia, de que eUe tiv·esse a facul-d-ad•e de decretar o 
esta.do d·e sitio, ,estarülo aherto· ·O Congresso. .S. Ex. fará de certo 
mruis ju•stiça ao meu pequeno criteri•o ' o o 

Foi sómente p::na produzi;r ·estas declarações que ousei inter-
romper o debate, agradecendo ll'ovamente ao m eu honrado() col .. 
lega ·do Paraná a gentileza que ma,nifes.tou para commi.go, ced·en .. 
do-me a .palav:ra. (Muito bern; rnuito b.~n.) 

O .SR. VIOEN1TE MAICHADO - S.r. presidente, entro de ani-
mo calmo, com p erfeita serenidade neste debate, .e a:pezar d•e já 
ser a hól'a adiantada, occupo a tribuna, po•rque confesso que gran· 
·de seria -o meu pezar •si esta proposição, vinda ·da Gamara dos 
Deputad-os, passass·e aqui s em a manifestação soloemne doo applau-
so shwer.o que lhe dou. 

Nã:o acompanharei, üom ·Certeza, ·O illustr·e senad0r por Matto 
Grü•S•SO em seu brilhante discur-s.o; mas compenetrado d·OS altos 
dev·eres de representante do EstaJd.o ·do Paraná hei d·e dizer ao 
Sena:do ·e ao Paiz -o que penso sGbre o pal'ecer das commissões r-e-
lativo á pr-oposição que conclue pela appl'o-vação dos actos do go-
verno benemerito éLo mar•echa:l Flol'iano Peixoto. 

Quand-o se tratou de pôr em discussão •esta pll'.opo:slçao, o il-
lustre senador pelo Piauhy, S.r. Oo·elhG Rodrigues, affirmou, fun-
damentando um requerimento que fez, que as conclus.ões deste pa · 
r.ecer não ·estav•am compreh·endidas nas premissas estabelecidas. 

Logo .depots vimos o facto estran.ho de ver o illustre s·enador 
·por MattG Gr·oss-o, qu-e ass.ignou esse p·imecer , affirmar o mesmo 
facto e declinar de sua responsabilidade em relação á tão esqu.e-
sita peça. 

Em r elação •ao merito ·do ailludido parecer estou ·de piEmo ac-
côrdo com ·os illustres s€madoi'es, e pel-o exame ·detid·o quq D1 3 foi 
dado fazer, cheguei á convicção de que é ·elle illogiõo, contradicto~ 
tio e inconduente, poLs -conclue absolutamente de mod·o diverso 
do que se esperava, ·pelas premissas que .estabeleceu, :e alnda. mais 
po·rque as commis•sões, -ou o :;;·eu relator torceram grammatié,almen-
t~ o senti'd•o d·lJ!s palavras da mensagem do ma.recha.J Flor;:.mo; de 
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4 de •outubr>O do anno pas.saldo, p-ara trazere:m ao Sen.a.do uma in-
terpr.etação que não é verdad·eira. 

•Peço ás illustres commissões que me r elevem a sev·ari-dade co111 
que vou -escalpeJlar esse pa:recer; não tenno com isso intençã,o de 
mag>Oar os iNus<tres membros que as compõe, mas porque julgo ne-
cess·ario dizer .'<l!o paiz a verdad·e in·teira e sem tergivers.açõ e~. 

Logo no principio do alludido parecer transcrev.eram a..; com-
missões .a:s .palav<I"as com que o marechal Floriano P:eixoto, em suH. 
m en:sagerrn·, P·ediu a ·ap•provação d•e seus actos ap Congresso Na-
cional . 

Eil-.a.s: 

"Além das medidas ·extr.aJordin.arias impos-bas pela n•3cessida-
de de m·anter a ordem •e :reprimi.r a insurr·eição, outras providen-
cias <tiv.e de ado!ptar para impedir que, em tão grave conjunctur;1, 
ficassem pruralysad-os alguns serviços essenciaes da administra-
ção que não tinham sido suffidentJemente ·dotados nas le·s orça-
mentarias. Constam umas •e outras das cóp·ias juntas, qu " submflt-
to á v-os·sa ·rupr.eci•ação." 

Evid·entemente, Sr . presidente, estas palavras - umas e ou-
tràs - -gryphada.s pel·as commissões em s•au parecer referem-se a 
duas or-dens de medidas tomadas, umas para .o eff.eito de suffocat· 
a rrevo:Jta, outras -qu·e não -po-diam deixaT de ser tomadas para que 
fJ -administração •publica marchasse ·serena seu ·curso. 

Foi esta, .porém, a interpr.etação dada pelas com missões? Não, 
Sr. presidente, e t.alv·ez .por falta d e ·estudo ·e cui·dado, já que não 
devo -·n em !posso attribuir a outras causas, as cD!rnmissões quiz~

ram fazer cl'ar ao Senado, que Uml(l,S referiam~se ·ás medidas con--
stantes dos decretos submettidos á ap·reciação do Congr.e&so, e 
out1·as, ás que ~ão constavam dess,es d-~cretos, ·e que teem s-ido le-
v-a.P.as ao conhecimento do· ·publico pela impr,ensa, ou por qualquer 
outro m-od10. 

Essa interpPetação não é gra:mmati-calmente a que pód•e ser 
·dada aos te·rrn·os da mensagem, é uma int-erpretação err<mea, em 
que r eicidem as -commi.ssões em div·ersos topicos do parecer. 

• "="' 

Para que não se diga, Sr. presidente, que estou ·deeilama.ndo, 
v·ou ler topico·s do parecer que ·demostram, a toda evidencia, a er-
rada,_ iJ1terpJ:e_t~ção __ !fasJ.a ,pela·s commissões aos a!Judidos termos da 
men5;3-gem ( lê) : 
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é claro que a approvação se refere só.mente aos actos sub-
mettidos ao conheci-mento do Pod·er Legislativo na fói'ma d;as de-
cret;0s, cuja cóp·ia foi .enviada. 

Actos -outros que possam env-olv eQ· materia 1nconstitucion·al, 
provid•encta;s além das fa.cultad,as a1o chefe do Pod•er Execati'vo e 
a seus a.gen.tes não p-ad·em absolutamente estar inc'luidos na pro-
P•Osi~ão fo.r·muLada, .etc., •etc ... " 

Pergunto ·eu agorã •áJs commissüés que inte'rpúzeram ·esse pa-
recer, si d ean·te d•a plíraJse nua e crúa da mensagem, se legitima a 
interpretaçã-o que deraJm? A que act01s se refei·em eS·SaJS palavras 
- unws ·e O'!?tras . que, as ·commi.ssões grypha.ram? Que actos -além 
à.os constantes .deses decretos, cujas <Cópias fonam -enviadas, constam 
da men.sagem do V.ice-P:resi-d.ente .e aos· quaes as cómmissões al-
ludem? 

Si na mensag-em não se cogita desses actbs, si deUes não se pe. 
dia approva,ção, porque nem o. Congresso ,poderia ·approv.a,l-os, co-
ll1K> affirmam as ·commissões, -a que -intuito-s, pois, obedeceram a~ 

consi-derações d·es·sas mesmas ·oomm1ssões? 
Esses fact.os que ·eu não sei quaes ,sã~), Slr. presid·ente, ·e que a~ 

com!JlLÍ.sSÕ?:S m.~s-rpo não nos disseram quaes foram, nã;a vi·eram 
por m ei-o l-egitimo :e constitucional ao conhecimento do Sena5Io; 
e eomo, po,is, as colpJilissões l?e preocc11para_m .em co.mbatel"os nas 
refel'encias do parecer?_. 

IVI·edidaJs ex~r.aor!j,inar_ias, um,as praticadas pela necessidaP,·e de 
alx .. ~ar a revolta, -outras para . ,garantir ::; perfeito fuuccLOillamento 
~a administração publica ... 

; ·O Su .. CoSTA AzEVEDo - E que -o Vice-P:r<esi·dente rião pod•ia 
pra:t:icar:. · 

O Su. VICENTE MACHADO - Uína"''lietlas p-oT ·.ex-emi;>lo 'e que 
{Jônst a do -decreto'· n . Hí96 d-e 10 d·e novcembro· de 1893, a.nnexo â 
Mensagem, foi -a· abertu-ra' do· credito .extrruo•rdi-naxi•o d•e 100:000$ 
pa.ra a missão á China, ·de que fo i V. Ex . incumbido. 

Sa be' V. Ex. ;>' S'r. presidente, qüe a '-conf-issão fran-ca do Ma-
r echal Fl-orirun-o ·em súa· Men.sag-el;ll de que, além -das med'i'das· ten-
<1 1mtes â abafa'i- -'a r evolta, outr'á:s ut ilisara para: o· r e'gular· .anda· 
menta da; a:dnünistr.a.ção', ' ex'Clu'e .a:bs-o•luf:ameh.te a su.speita: d-e qil<.>, 
pór phnases' n:ial' veladas -e :ambíguas, soiicita.sse -d.o Gon•g.resso -apJ 
pro'nição d'e ·acitoo- ineno·s '·r ;egula:r-es e i:ll'eg·rues, •: 
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Para que, pois, Sr. pr·esidente essas consi<l·erações no p.are-
Ç>er feitas pelas commissões, qu.e afinal concluem pela a<lopção da 
proposição da Camara dos Deputados, sem modificação alguma? 
(Hct diversos aparte;s.) 

•d SR VICENTE MACHADO - Pois b em; si a Mensag-em do Vice-
PoPesi·dente da ReJ.}uiJ>lica se refe re unicamente a ·essas duas espe-
cies ·de medi·das, por que motivo veem as Commissões -exhibi.r es-
sa interp,retação? Podiam legitimamente dal-a? 

O .SR. ·COSTA AzEvEDO - Para que a opinião .publica não · sup-
ppzesse outra cousa. 

O Sn. VICENTE MACHADO - Si não se pedia a apprcovaçãJo deS-
ses actos, que nem as CommLssões disseram quaes são, para que 
fizeram allusão aos meStiilos? 

O Sn. CosTA AzEvEDO •- A opm1ao publica não pensava assim. 
O Sn. VICENTE MACHADO ·- As · commi:ssões do Sena.do teem os 

papeis que são suj eitos ·á sua consideraçãJo, teem os ·actos offici.aes, 
e por ·estes devem formular -os seus juizos e não pelo que proclama 
a voz publica. 

E para que V. Ex. possa aquilatall' ·do valor dos factos pro-
clamados .pela v•oz ·publica, acabamos agora mesmo ·d·e aiisistir uma 
affi rmação peremptori•a feita p el-o nobre s·enador por M·atto Gros· 
so, sobre facto passado •entre uni dos ministros ·do gove.rn<i do ''nia· 
rechal Flooriano Peixoto e commissões desta casa. 

·Ó Sr. senador Quintino Bocayuva contestou a ve'r-acidad·e do 
fact.o, com ó apo-io -aos inembros das conímLssões, um "dos quaes 
protocollou o r.esu1tado das confevencias com .ó riünistro do inte-
rior, e não J:10uvoesse essa contes·tação e '!los nossos an:p.aes ficaria 
registrado o facto altamente depri.mel!lte, d·e que o Senado Brazi-
le~ro havia assistido lm,passive], callado e, a.viltado, á declaFação 
de que o chefe do P.od•er Executivo mandruria dissolver o. Congres-
so a patas de caval1o, caso este recusasse o adiamento! (M1tito 
bem., apoiados.) 

E não foi só isso, .Sr. presidente, referiu-se tambem o illus· 
tr.e sena dor por Matto Grosso, levado por o·piniões da voz .publica, 
a& responsabi1id.a.d.es dos m inistro.s d-o governo provisorio· .em r e· 
lação â primeira eleição presi-dencial, feita pel-o Congres-so Con~>ti

t ]linte e ainda ·o illUJstrado senado:r pelo IUo de Janeiro, ,•O S.t•. 
Quintino Bocayuva, r -est!Lbeleoeu a verdad-e dos ·faclos, de modo a 
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não p.revalecer a soloemU;e affi!J:m•ação de S. Ex. (ApOiiadJO's do St 
Pernambuco e owtríos.) 

O que affirm-o, v-oltando ao -eocudo do parecer, e nesta affir-
mação tenho do meu lado a opinião ·do hon.rrudo sen.adoor pelo 
Piauhy, Sr. Coelho Rodrigues, ·e tambem do Sr. Aquilin·o do Ama-
ral, que aliãs assi·gn-ou esse mesmo p·arecer qu.e ag.ora combate, 
é que esse .parecer é illogico e contr.adictorio e absolutamente in-
concludente. 

O SR. LEITE E OrTICICA - Estava suppondo que V. Ex . era de 
opinião COilltr.rurda. 

0 SR. VICENTE MACHADO - Pois não havia m-o ti v<> para isso. 
Acceito a proposição vo•ta.da p·ela CamaTa dos Deputados, e que 
é p·erfeitamente a mesma da conclusão odo parecer das c-ommissões 
do Senado, mas não acceito, e com-o eu um grande numero de se-
nadol'les, ·OS t ermos do pal'ecer elaborado e suj.eHo a discussão nes-
ta casa. 

T·enho mesmo ·em mão uma emenda substitutiva, a.ssignada 
por muitos ·collegas, que, si pelas disposições regimentaes não pu-
d·er prevalecer como emen·da, constituirá uma sol•emne declaração 
d·c voto, de que vo-tamos a p!'oposição da Oatnara d·os DeJPutados, 
):'l·as não n-os conformamos com o .parecer da.s -commi.ssões do Se-
n.ad·O. 

O SR-. FnA!f Cisco ~MAcHADO Mas V. ~ Ex. 81Cha .. qu,e a pr~:Po-
dçi1::J com:prehen·de ·os actos de que se tem fallad.o? 

0 SR. VICENTE MACHADO - Para mim, póde coml}reh~mdel-OS 
ou não, indi:ffiérentemen:te, porque ·p-enso que dev-em ser a:pprova-
dos todos ,o,3 actos do gov·erno pa,ssado, l}orque presidiu a esses 
actos o 'Patriotismo .e o desejo d J bem saJvaguardar a Republica. 
(ln·t e·rrupções. Apartes. RecT!amaçõ,"'s.) 

O que entendo, porém, apezar ·dioo-o, é que as commissões não 
tinham o di'l'ei.t-o de mal in·terpretar os t ermos da mens:agem d.o 
ma!'echal Fl.oria:no, ex-Vice~Presidente da Republica, fazendo crer 
CJU·e elle s-olicitava app:ro·vação de actos .que não tivera, permittam-
me a interpretaçãO, a coragem de ex,pol-os ao Congr.e.sso Nacional. 

O que está fóra de duvida é que •essa interPl'etação t-orcida 
das palavras da rneU;Sagem, foi a que presídio á confecção· d-o pa-
recer ·das commissões do Senad·o, e eu não quero exa:minrur os jn-



tuitos opor que assim p.rooed-eram, .pr·eferjnd·o attribuir á falta de 
-estudo. (Reclamáções.) 

Terei, porventura, ainda necessidade de provar que essa .erro-
nea i-nterpretação foi que dominou o espi-rito dos que elaboraram 
esse par.ecer? 

Assim seja, e para corroborar pas•so •a ler outros top·icos (lé) : 
"Além disso lllão se póde ;pronunciar o Congresso Nacional so-

bre actos que não conhece, que não foram trazi.cLo•s á sua àp,reda-
ção, cruso unico em que o ·estudo .póde ser e&t•abelecidoo, aüm d·e po-
d•er elle a'Purar quaes entram na sua eompetenda, quaes .estão sob 
a jurisdicção d•e outro p.od·er." 

/Mais adeante adnda no parecer vê-se o s-eguinte (lé) : 
"A a;pTeciação !}elo Senado dos actos do -ex-Vice-Presi.dente 

da Republi-ca -e d·e s:eus ag,ennes, por motivo da revO'lta de 6 '<le se-
t embro, a que se refer·e a pro•p,osiçã<> da Camarn dos Srs. Depu-
tados, não pód·e ser outra s.inão ·a desses 43 decretos que precisam 
de approv•ação ou não do Poder Legislativo, para .poder regulaTi-
sar as relações jurtdicas e adiDJinistrativas, por .elles 'estabeleci-
das na vlda geral da nação." 

O SR. CosTA AzEVEDo - ·Evidentemente. 
O .SR. VICENTE MAcHADO - :Mas a mensagem pediu app:r.ova-

ção de actos que .não s·e cooheda:m? Em qualquer dos s eus termos 
es·tá vel-a:do o pro;pQsoito d:e obter app-rovação de actos, que ign<>ro 
quaes são? Si as cO'm!missões pretenderam, d-ando ouvido·s- ao que 
a v.o·z publica pr<>olama, d-ar essa interpretação, fo-rça é convir que 
não andaram ·dir-eito. ,, 

O SR.' CosTA ~EvEpo - ~dMn<>.s mu,j,to <limi.tos. h 

O' SR. VICENTE :MACHADO - Tudo isso que tenho notadu quero 
attTi-buir á falta ·~·e oonven·ie)lte ·estu;do ;das e<))manissõ~ll-

0 SR. CosTA AzEVEDo - Estud.3JIDOS )Imito· ·e até de mais. (lia 
outroB apartes.) 

O SR. VICENTE MACHADO - Essa declaração d.e que não tinh am 
ainda Udo t empo d·e •estudar - a pmposição <la Camara dos Depu-
tados, foi fei-ta !llqui 24 hor-as antes ·de -aPt'esen·farem o pa;ecer, e 
quando gran<le cha.r·ivari levant<>u um pedido d.e informaçiYe~. que 
a respeito fiz á M-esa. 

o SR. LEITE E OITICICA - Está enganado. (lia out?'O's {lpcwtr.g ) 
O S-R. VICENTE :MAcHADO - Vou <leixar esse -ponto; vej r, ·erta 

irritaçã<> ,Por parte -de alguns nobr-es senadC!NIS, m-embrôs -,:las com-
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mis·sõ·es que p·r.oduziram esse pr-{)digioso par.écer, ' e isto apezar de 
minhas reiter-adas decl•arações .d·e que não o attribuia á má von-
tade, ou a qualque.r intuito menos oonfessav·el. 

Dedalro ·com ·caLma ·e edro todo \iesas·sombr.o, oento ·d·e que as-
sim CUIDprO eloeVJaJd.o dever CÍVÍCO, que eSitO'U •COUYenci-do de que a 
op'i:nião ·naciona,l, rep:resenta;da rpeios .10rgãos do Poder Legisla;tivo, 
enten.d·e que todos os actos do governo d·o ben.emerito :mar.echal 
F~orl•rune P·ei:léoto •dev·em S'eT ap.pr·ovado.s. ('Ap'o.iaàos e nãío apcti:a-
à08.) 

VozEs - Oh! oh! 
( 11rocam:-se mwibos apar·teS', p1·otestos e 1·eclanwções. O 81·. p?·e-

sidente 11eo~amw. atveração) . 
0 SR. COSTA AZEVEDO- ·Em que rpaiz estamos! 
0 SR. VICENTE !MACHADO - Estamos oeiD um ;paiz em que a 

caudHhag;f:lm oamrp•ea;ri-a impuné, em ~que a lei •SeTi·a uma burla, o 
principio rl·e autoddad·e •uma mentira, soi não fôrá a energ.ia llllaJS-

cula, <> patr.ioti-smú extrao:r.di-nario do ex-Vioe-Presüiente da Repu-
blioca, e é .po:r .issq. que, a .despeito do .futuro, pedindo a approvação 
de seus actos! (M1.4ito bem, ap!oiados e nãJo• apO(Í)(Ldos.) 

Os Sns. LEITE E OITICICA E CosTA AzEVEDo - E dos seus ageil-
tes? 

iÜ SR. VICENTE 1VIACHDO. - E ·dos seus agentes, ,sim! 
E os que me dão •esse 'aparte são- mrembros das co:mmissões, e 

subscreveTan:n o par·ecer sujeito :á a,preciação do .Senado, e que con .. 
clue ·pela a.p.pro-vação •dos actos do governo e doo seus agentes? ... 

·Esquecem-se, por.ventu:ra, -os sena:do,r.es que me interrompem 
com estes aJp•artes, llUe no pareoeT que ap.resentaram affirmam 
que ·não sendo mais ·posshnel apurar a r<esponsabilidade do ·ex-
Vke-Presid.ente da Republioa, não ;parecia de oequidade destacar 
a.0tos para verifikar a reS!Ponsabilidwd:e •d:os ag.enrt-es? (Apowdos.) 

Que v-alor, pois, tem .a tnter.rogação que me fazem? 
As commissões estão s·e feTin·do com as a=s que doesa,str.a.da-

menrte afi•ar,a,m. 
(Ha diverso·s apar:t'i3S.) 

Os nobres sena:d-ores estão -pisando terr.eno falso, não .encaram 
a qurestão. d·e firente, ladearam~n'a, e é po.r iss.o .que atfirmam e 
negam, -diz·em e se •desdizem, .e até não me .a:dmiraT'ei que a:doptem 
.exquisÜ.a thoofti,a: utilisa:d•a já. ·pór uni. - ongão da i·ro.rpre).lsa que 
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os g.ov·ernadol'es .d,os .EJs.taJdos são ag.entes do Pode.r Executivo -da 
União! 

(Ha nume1·osos apartes.) 
Sr . presi·dente, os muitos apartes dos no·br·es senilldor-es, e que 

aliãs não me incommodam, têm de certo modo d-esalinhavado o 
m-eu discurso, e .o alongad-o, mas com isso só se .perde a pacien-
cia -do Sen:illdo . (Não apoiados.) 

Eu :dizia, Sr. IJ!'esid·en·ne, log.o após a:s .considerações que fiz · 
sobre o parecer das commissões, que o pens-amentD da representa-
ção naci-onal, pela maioria das duas casas do Gongr.esso, é pela ap-
provação de todos os actos pra;ticados pelo marechal Floriano P<ei-
x-oto ... 

O ISR. CosTA AzEVEDO - Não apoi•a;d.o. 
O S.&. VICENTE MACHADO - ... por-que oonsid•era iss-o acto de 

patrioUsmo ·e ·Eil•eva;do serv·iço pol'esta;do •ã causa da Republica. 
(Apoiaao·s e não apoi<vào.s.) 

·Ex·oessos, si elles .se deram, são per.feitamente justi.ficaveis, 
nin-guem a~bs.oluta;men<te p-od·erá loa;nçar -a •oond·emn.ação de um pe-
riod·o his·torico, porque nelle se tenh8Ji!D. da;d-o •ex<Cessos ·e abusos. O 
julgamento dos bons ou mãos ·effeitos desses periodos a:nGrmaes 
na vid-a das nacionalidades, não póde ser d-eterminado pelD exa-
me i.solado dos detalhes, é neoessario que s·e aJprecie -o conjuncto, 
e se estudem os fa;ctos na sua cohesão historica. 

A revolução que deu le-is ao mundo moderno, e que co111stituia os 
d·ogmas da liber·dade civii e politica, a; revolução franceza. está 
içada -de crueldilldes sem nome, ·de excessos inqualificav-ei.s, e não 
a abençoari-a quem a quizesse julgar ·pela instransigencia feroz de 
Da,nton, .pela perfi-dia -de Ro·bespierr-e ou .pelas manifestações da 
dermatose .irritadiça ·de •Marat. (MuiJto bem, apoialtos.) 

O SR. GHRISTIANO O'L'TONT - ·Isto não se póde comparar -com a 
Revolução Fra,nceza. 

O SR. VICENTE - MACHADO - De .aocôrdo, aquella era uma re· 
volução maiB socia;l d·o que .po'litica e o que nós vimos nesrte paiz, 
que é nosso, e estremecemos, foi a rev.olta d-a ·caudilha;gem ambi· 
ciosa, tr-efega e sangui•naria, fundamente golpeada pelo p.atriotis· 
mo oorrecção civica e abn-ega;do valo·r d-o marechal ·Floriano Pei-
xoto. 

UJI{ SR. SENADOR - ·M·anchou ·de sangue o sól:o da patria . . 



629 

O SR. VICENTE :MACHADO - E qu :-m tem enso.pado d·e sangue 
as caJmpinas do Rio Grande do· Sul? Quem durante mezes e me-
z.es v-omitou a morte pelas bo•ecas dos canhões da es.quaJdra revol-
tad•a .attingindo mulheres, crianças e pessoas inermes? 

UM SR. SENADOR - Uns <e. outros. 
O SR. VIcENTE MAcHADO - Quem foi que mandou ·degollar na 

cidade da •Lapa, no meu Estado·, bravos soldados que capitularam, 
depois de terem-se batid-o como hér-oes ao lado do glorioso coron el 
Carneiro? 

·Ess·es são -os .que mancharam e estão manchando de sangue a 
Republica, e que a per~urbam ·em nome de ambições, sem .o fana .. 
Usmo de um prindpio e porque querem o poder pelo p-od.er. 
(Apoiado-s.) 

Sr. pr·esid·ente, ·esto·u m .e ·d·esv.iando do pr-opost.to que há via 
tomado, ·de não faze·r absolutamente ·oonfroillto dos actos, .ou antes 
dos ·excessos pratioad-os por uns e por ou·tros; como brazi.lreir.o e 
patr.iota lastimo tudo iS!SO; mas esse d·esviÓ é natural, .pois nã.o 
posso assi•stir com -oalma ·e serenidade atirar-s•e aos r·epr.esentantes 
da l egalidade todos -os apod-os, as maio·res injur ia.s •e aureolar-se 
d.e uma refulgencia gloriosa l!iquelles que se insurgiram contra os 
pod·eres da R epublica! (Mui<tos apartes.) 

Resp·eito e~traor.dinariamen·te a imp·rensa, a •ella, s.i não dev.o 
triumphos, devo a humilde pQs.ição que tenho no meu Estado, mas 
por maior que \Seja -o meu r espeito, ··dev.o diz;er o que é •exacto, e que 
a impr·ensa d esta ca,pital, informa ·com p·arciaHdade .po·r t elegr.am-
mas dia.riamente transmittidos ·do Ri-o da Prata, tem levado o 
espirito publico a formar um juizo inteiramen.te Dalso .sobr·e os 
elementos, factos ·e intuitos da revolta que convuisiona o extremo 
sul do UQSSO paiz. 

0 SR. COSTA AZEVEDO - Em Santa Cathar.ina, ·no Paraná ·e em 
outros p<mto.s não houve ass·ass.in•a,to? 

Ü SR. VICENTE MACHADO - E O que •lucra a Republica com a 
minha affirmativa .ou negativa a r espeito? . . . 

Com certeza ·absoluta,m·ente nad•a; •si taes factos se ·der.a:m já 
soffr.eram a condemnação d e •to.dos; olhemos pa,ra a fr·ente e traba-
lhemos 'Para :que a ;paz, a -o-rdem ·e •a liber.dade .sejam uma verdad·e 
na Republica! (Muito bem; apoiooos .) 

S.r. presidente, o pensamento da I ·8'Pr.esentação nacional na 
Camal'a dos Deputados estiá vasado na proposição que O'ra se apre-
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senta ao Senado, que se ha de tambem mani:liesta·r pelo voto ' a fa-
vor de approvação dos actos do marechal Floriam> P eix;oto, . sempre 
pr.a:ticadUf com eleva:d·o int uito , de salvar a RepubU<UL! (:A.p:artes.) 

Entro ago.ra, S:r. p!'es.id·ente, em outra iOrdem d·e eonsidera-
ções . Y.ou tr·.a<tar de facto em , que -es-teve envoLv•ild>a a minhal pes-
soa, sof:frendo .as .maior•es accusaçõ,es, com rl.'esig.na:da paci'enda. 

EHe cons.q tu-iu t:ambem . capitulo de -accusação c contra o -e'x-
Vice-•Pres.i·dem.t-e d·a R_epublica, p·e1a persegwição, que1 affirmav-a:r~r 
ter d·esenv·oolv.ido contra o ·ex-commanda:n.te do 5• dLstricto mil-Itar{ 
general Pego Jun.iar. . 1 

I 

'I'enho necessidade d-e ell!po,r .ruo Senado e ao pai·z todos os fa-
ctos que se desenrolax.an:n no m·eu Estado, \e que deram .em r.esul-
ta.do o .ter cahido o mesmo ·em pode r .dos revoludcmarios. 

P·reciso discriminar :r.espons·abilidades, ·pela narração fi.el dos 
successos, pOJ"que ha g81ll!t-e tão cor-ajosa neste paiz que -enten'd-e que 
ã-eve atirar a responsabili·d:a-d-e de um .desastr.e militar ·sobr-e um 
Pobre paJ.zano, .aJl)enas ar.mado em guerra, pelas ·emerg;encias e 
eventualidades de revolução. 

Assevero ·e garanto ao paiz que, comó governador do Paraná, 
tudo envid-ei, fiz to-dos -os -esf<Orç-os poara que a hor-da inv.asora não 
pemetTasse no ·Estado, ·e .gi .este ·cahi·u em pod·er dá ·revoLta ·e si me 
vi na conting.encia -de •aban-donar a ·ca;ptt:al, foi !Porque .a: autoridade 
mi:litar, o •commandante •em chef,e de •todas as força~, não oum\priu 
o seu •dev•er, nem quiz flaze-r sacri.fi.cio·s p'ela! 'causa d!aJ R epública\ 

o SR. COSTA Az~VEDO _.!.. D'i.g,a .o ndm.é. r 
11 

· o SR. VICEN').'E MAcHADo - 1 Já d.iss'e "'--'- -o Sr~ A:níon-io José 
I i 

MaTia Pêgo Junio-r. 
O SR . . CoSTA AzEvEDo -tEstá absolvido pelo Supremo Tdbunal 

MHitar. 
0 SR. VICEKTE M.ACI-IADO - E' O -que produz a justiça neste 

paiz. Esse militar em qualquer rpaiz -civilis•ad-o do mundo em que '<l. 

pena de morte não tenha pr-ohibição constitucional, seria passado 
pelas armas. ( T1·ocarn-se mu,itos ap'a,-rtes.) 

Sr. :presi-dente, no dia 11 de janei·ro, ass'ignalado já ;p(}r uma 
r ev-olta na guarda Il!ad-onal de Parana:guá, o hr,;tvo -e heroko co-
ronel Gomes Carn-eiro •communicou a todas ·as autoridades ,-civis e 
militares, •que pretendiam os rev(}ltosos i-nvadir o Elstad·o, dando 
atall,~te . por ma~r e por terra. 
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De !facto no dia 12, ·em Tijuca, ~s rorças r.ebeldea, sob o ln:ando 
do caud.Uho <Gumercindo Saraiva, dav·am .grande e tremendo ·Com-
pate ·áf3 ;noSfl!lls Jorç·as, que, :so:b o ma;ndo d·o ·li>rav;o tenen,te-cororrel 
Is~a;~l Lago, re.:pelliram ·OS •revoltoso.s depois de ;1.1 horas de f{)go. 

Nesse mesmo dia faziam preparativ-os par·a da:r -ataque -os re-
bel-des ás forças nossas em •diligencia na ·c-oioni·a de .S. Matheus, 
n•as margens ·do Dguassú, .e forte e nu.mer<Osa ·colum.na, ·ás ordens 
qe Laur·entino .Pinto, A'J!JHir.ici·o ·SaTaiva .e 'Piragibe acallliPava a 
:poucos kHometros da ddade .da Lapa, onde estava o grosso da 
divisão do coronél :Carneiro e que então se pre.parava para invadir 
Santa ICathari:na. 

Nesse mesmo d1a fona;m vd·stos, cruzando a barra de Paran-aguá, 
os negros navios da esquadra, r ev-oltada ·e, como jã dis·se, manifes-
tara-s·e a revolta de uma 'P\1-Tte -da guarda nacional, que .guarnecia 
essa cida.de, trabalho provocado pela rpropa;ganda d.o teaerazvsmo 
local. 

.Suff-ocada ·essa revolta pe1o denódo e bravura da parte da 
guarnição que tficou fiel :ás autor-idades, e devido á acção ener.gica 
do commandante coronel Eugen'io de Mello, secundado fPelos então 
Clli)?itães Fflil'ia 1e Albuquerque e Léoi} Sounis, ficou inteiramente 
·demo,nstr;ado que ·d·en.tr·o ·de poucos "di-as, de ·hora, ·talvez, ·soffreria 
ataque da esquadra a ci·dade de P.aranaguã. 

Dev·o declarar .que no :dia em que :se mrunifest-ou a rebeldia na 
guar.da n-acional d·e Paranaguã, ·estava ausen.te ·da capital .o ge-
ner.a:l iPêgo rJunior, . que tinha ·i·do ã !Palmei•ra .se encontrar com 
f-Orças vindas de :S. Paulo co.mman.dad~s .pelo coronel Âdri•ano Pi-
memtel, e 18U segui para -aquella •ctdade, em trem ·especial, levand-o 
uma ala do batalhâio })atri-otico 23 de Novembro, sob o mand-o do 
brav-o, paranae:nse 1° tenen,te Domingos ·d.o Nascimento, co.mmis-
sionado no po·sto ·d·e tenente-:cor.oncel. 

0 l]aoto ·da rev'<Olta na guar.nição de ·Pruranaguá, -a ameaça im-
minente de ataque :áquella ódade, a:co•nselharam o reforço da. 
pra,ça, para onde ·f-orrum :enviadas 180 praças da .guarda nacional 
de !3. Paulo, das forças ·que havi·am -chegado com ·o ·coronel Pimentel. 

:No dia 14 de janeiro, quatro navios revoltados forçaram a bar-
ra, e depois •de renhí·do canh<Oneio tomaram a fortaleza, que fize-
r.am ·occupar !POr força r ebeld·e desembarcada, .e di.rigiram-se pa<a 
o porto da cidad.e. 



632 

iNa manhã de 15 'bombardearam por espaço de 1 hom e 45 
minutos a cidade, send-o repellidos com valo•r pelas baterias legaes 
assestadas no litoral; fizeram--se ao largo suspendend.o o ataque, 
que r enovaram á tarde, com desmedida furi-a, 0onseguindo dar, 
protegido por tremendo bombardeio, d-esembarque ás forças que 
occuparam Paranaguá, depoi•s de renhido combate, até á arma 
branca, nas ruas da ·cidad-e . 

.Começa agora o desastre militar do S.r. general Pêgo Junior. 
Partido da -capital e m trem -especial, cheg·ou esse militar a 

Parariaguá, na occasião ·em que os navios haviam suspendido o 
ataque, e dalli, depois de pequena demora, .seguiu 'Para Morretes, 
r·etiran-do nov·enta e tantas -!}raças da gua:-nição j·á tnsuff.idente 
da cidade, as quaes lev-ou ·comsig.o! 

Chegou a MQrretes, aquartelou a f.orça que trouxera de Para-
naguá, recolheu-•s·e a seu hotel e ·dormiu até ás 10 horas ·da noite, 
quando já ·Chegavam ,de ·Pal'anaguá, em fuga depois da d·el'l'ota, 
offi.ciaes e p•raças daquella 'brava .guarnição! 

Calculei que o 1Sr. general tPêgo· Junio.r or.ganisass.e T·esi•stencia 
em Morretes, defendendo a subida dos revoLtos-os para a -capital, 
pela estrad·a de fet'.ro e pela estrada de Gracio·sa, e disto ainda 
mais me convenci· quando soli·citou ·esse general um 'reforço -de 
100 ·h·omens de 'infantaria, .que, em trem especial e com a maioT 
presteza, seguiram para Morretes a-o mando do -capitã,o ATthur 
Lcwes. 

Qual não foi o meu espanto, quando -recolhend-o-me a palar.io, 
momentos depois de .ter assi-stid.o o -embarque desse contin·gente, 
fui avisado que, trazendo toda a força que tinha comsigo, retirara-
se de M-orretes para a capital o Sr. general Pêgo Junior. 

O Sn. ALMEIDA BARRETO - Estava 0om a retaguarda tomada. 
O Sn. VICEN'l'E MACHADO - Como com a retaguar·da tomada, 

si Curityba estava em nosso poder e columnas nossas dominavam 
toda a fronteira, por Tijuca, Lapa e S. Matheus ? 

Apenas chegado á capital o ·ST. general ·Pêgo, pr-ocurei-o ·e mos-
trei a urg·ente neces•sidade de guarnecer a serra no caminho da 
estrada de ferro e na es.trada ·de rodagem da Gr.aciosa, e lamentei 
que houvesse fi.cado -em abandono Morretes, com o que perdiamos 
toda a communicação teleg·raphica ·com a CapHal Fede·ral, !POis aUi 
está a estação central do districto telegrâphico. 
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No dia segqinte, 17, ainda provi-d•en c-ia alguma ·havia si·do to-
mada, -e, r eiterando -minhas solicitações, consegui que para a linha 
ferrea fo;Sse -enviaJd.o um pequeno corutiugentJe, guarnecen-do uma 
bocca de f.o'go, ao mando do então 1• tenente -de artilh·ària, hoje 
capitão de engenheiros, Clemen.ti<n-o Guimarães, que d-evia -occupar 
o Pico do D iabo, fazendo as d•est-ruições nece&sar-ias na linha, pàra 
o que era auxiliado por um engenheiro da Compan:hia da -Estrada 
de F·en-o; e para -evi·tar a subida -d•os revol·to·sos pela Graciosa en-
viei 25 praças de cavallaria ·da Guarda Nacional, ·commandadas 
~pelo capitão Octavio B-ittencourt, -e auxiliado · pelos .meus amigos 
ci-dadãos Casemko Lobo e Leopoldo dos <Santos, que, com dynami-
te, d-eviam fazer, como fizeram, _ a -d-es-truição da .p.o•nte da g1·ota 
funda. 

Houv-esse um pouco de energ-ia po·r ·parte do commandan:te do 
districto milHar e ess·as ~provi-dencias, apezar ·de tardi•amente toma-
da,s, serviriam •em todo caso <para organ-isar forte r·esistencia á 
i•nvasão, pois Tijucas, Lapa, .e S. Math-eus estavam com forças 
nossas, batendo-se e r esistin-do, e na Capital havia fo·rça regular, 
em numer-o, para proteger -qualquer op·eraçã<J ·de guerra-

O .SR. RosA JUNIOR (co.m i?·onia) - Isso tudo !prova que V. iElx. 
era melh<o·r -general -que elle. 

O SR. VICEN!I'E MACHADO - Não ser-ia melhO<r ge<neral, mas era 
um repnbHca.no s-incero que defendia a Republica; que tem até 
hoje soffrido resignado todas as injustiças que lhe teiem sido as-
sacadas, .mas com a confiança de que havia -de ter um momento 
de fall'ar ao paiz, e de, co.m toda frnqueza, ])erante eHe discriminar 
r esponsabili-dades em r-elação á tomad·a ·do Paraná pelo.s revoltosos-
E' o que -e'stou fazendo. 

Como -dizia, ,S<r. Presidente, havia força -na ·capital ... 
0 SR. EDUARDO W ANDENKOLK - A força estava toda armada 

com Óhassepot. (H.a muitos a'rpartes.) 

O -8R. VICENTE MACHADO - Os mobres senador-es com seus 
apartes -só conseguem pr.olougar o meu discurso; não in e ·pertur-

"bam, p-orque ·estou dispoBto a ;fazer a exrposição de todos o.s factos. 
Para que o Senado e .o .p·aiz bem fiquem sabendo qual a acção 

cdo .Sr. general P êgo Jun-ior no Paraná, .eu relatarei o seguinte 
r facto: 

•Depóis do c-ombate no ·dia 12 nas T-ijucas, o brav.o t enente-
coronel Ismael Lago, que então ai•nda coJP.mandava a columna, 
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env:ioil á ·.ca>]!l'ital .o teneJhote A!da>lb!)rto Eraésche'l' a buseár d'nheiro 
]!l'a'l1â o pagame:ato ·da <tr·0na,. •!llUil'ições ·dle guerra ·e alimentos que 
já -esc•asseav:om no aJcaml]!)a>mento, • oiDnrmNni.ca;rí;do ' mais que .estava 
ciDm as d'orça;s revoltosas á V:ista e á peq•t~tena .(f.i.stan'c.i'a . f 

· O ' emissarioo "do · tenente-•eo·r·®Jl'el ·LJrogo chegiDu á · cB.Jpital" •Bo >d1a 
13 .vu '14 ce:do, _·ir.ecebeu • o· •!Mnheir.o, as 'llÍ.ltl•ni·ções •e ' c'arretas ·com 

, gener:os, e .quer-endo lVIDlta!r apresea•tout:se ~ atiD .quartel1-!ge:aeral'; •que 
. o mandou · .agtJ·:l!rdar or.dens. N'0 <di'a 'i:ieguinte\ já nô•l-commanà o à'a 
column;;~;, .o bravo c®ronel ·Adr<i.a.nd Pimentel reclamau•;·cam· ·urgen. 
ci-a: mun•içiifes ·e reJJorç·o,' IS·€1ndo :possiv·el, e -o ·expresso ·que veiu a 
S. ' J•os·é dos Pinhaes .transmittir 0 teleglfamma, tcommimicou· .que 

,.i!Js· Tev.oUo-sos estavam . ISitial!lldo a •gtJarnlção d'e T:i.ju·ca,s. •Gbn.tlinuou 
aguardando ordens o tenente Adalberto, e só no dia 18 cedo • se-

·,gllilti. pa,ra ·o a:eam.1l•pamento, j•á :, ·compietal!D:en-tre cercaido, ·e ·le-vando 
muniçÕes ·e generos ·em ·Cal\T @'Ç·ag ·esco'ltadas ·IPOT •·dtlas pr:a·ça,s·< {!.e 
·ca-vallaria, :al'mad'as de .es:pâJda s·implesmen:te!·!ll ' ' i 

E' d·esn•ecessario 'dizer que todo ·esse niat eri·al b'e!Hco' cáhlu 
em poder· dos -revoltosos si~iantes, sarvoodo-se 'ínt Í'ag~~~hmehtS ''ü 

"' • • 1 • ..... j < r ,r , f (\'f r ' 
offl.ci-al que o conduzia. -

r • ü '!iJ'Ue d·eterminou a1 demor.à: da •reméssa d·e .mwBl ções para o 
acampamento das Ti·jucas ·e -que or·d'ens aguard·ou o tenente •de 
modo' a ·d•emor-a:r -se na' ·cB.Jpital, -'- sãio ,p•er.gtJ•nltas mHbJa;,res dé vezes 
repeti-das ·e -s.empre sem •respo·st a ':pel'a·s d·efen•s:ores' do · 'g·eneral! '' 

(H a :um apdTte. ) • • 
Tilevo tambem <d-izer .ao SenB.Jdo que · nas 'V-esperas •da tomad:a de 

., P.aJranag,Ná, e quando • :era• -pat en te a am•eaç-a em .que ~e ach'ava o 
iES'tad;o e a rGalp~t;al-, dkLg.i.me lp0T ·carta ao general if1êgo, dizendo-
lhe ·que a tr.o·pa estava sendo trabalhfrda ]>'t?'l'á pro'J!)aganda federa-
lista local, .que as "deserções- se retp'etioaJm, e que achav:il, de p·r·udente 
al:v-itr.e •aca1npar •com~· a força nas :pr0:xainloidaJdes de GU<J."ity'ba, no 
loga,r denomi.nado Portão, á margem da: estr..a:d:a -de ;f,el'T·@, ' p.onto 

_, (lqndil fq,cilmente >S.e prestaria ·s·o .cco~r0 a :qtJal.quer d;0s ·ponto-s ·ata-
- cad_os, La,p.:;t, Ti'i!l·Cas, Rar,a.J;l·a;gu,á, -etc., e .onde, !Se P5J'deria -E\stabe-
l.ece-r a (iefesa d-:;t. C:;t,pital. N,ess-a -caorta d,ecla:rei ;aQ general .q,-qe t~nha 

, barraeas, y,mJ numerq suftkiente 1p.ara Li'\SÇ>,. 

' Q Sr. g:ener.a>I iPêgo res·p0ndeu-•m-e tarn!bem por ca1:ta que a,chav:a 
excellente a ·i·déa •e que a ia ,pôr em execução-. Dias 'depo-is, vend~ 

- qtJe n11da se :Éaziaí -reella.me•i 'novrunente, e .o Sr. · gen·erall lirn:it0U-S!;) a 
. achwr >a i'dréa boa, :sem com:(;u'!to ipôl-a em e-X'ecução.~ 
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No d·ia 18 d·e janei-ro dav.a-s,e Li·!lalmjliJlte a retirada •de Curi-
t~~f' ·etn; v.W,ta, pa r:d'~Bl!llrapã9 tf~it!l- pe~o , geFJ.~erai, P;-êgo á.- cemmissão 
do commercio, e essa re;tir·ada não se d'eu ·como havia si-de <lO!fi-

binada e CO!ls,ta de um,. PfO~ocollo que ..esj)á l]lnto ao •PT.OCei!·So do 
Sr. P,ê'go Juni-or. 

Gpmo ella realisou,sl'1 va-~ , sa:ber o Senado P!lla :desoripção fiel 
·e m,inuciÇl~a ~u!J ~e)l.o. Ji.oen,ça ,llar(a •fazer, r-'aJnda mes.nw 'lllallSançlo 
ft pa,cíepd~, ,~\JS :S,~~· E! ,~na:~p;re~ , 1 \N!ip .a,p,oiaqos.)r t tr 

o s~. Q. BocAYp~A :--- Esta~OS • iOU.V:·lndo:o CQJ;ll pvaz·erl. 
0 SR. VICENTE M.AC~.i).DO -- EV~·dentem~nte, Sr. presidente, no 

dia :J.8 de janeiro, logo pela ,mru;Lhã ·extrao.rd·i.!ll.3Jria agitação do-
_mi•na'ía p es,piríto publ~co,, njt caB'i~al do meu ~tado, ~ agitação 
produz,lda peljl ~tti~qde !'la: ~9.II}I!liss,â:Çl1 liq comii}ercio, jl!lf\de ·'O dia 
d·a, t i}JilljlrdíL , ;qe l;'aril-níLg;g~, , .e PQf , pu·~ro , lf1tÇI<o nP;e!a :irresoluta posição 
que, deíl'nte 1d.ps fa:cto!l que si' des;doJ?ravarp., [)lan~inha, o, ~neral co~-
mandan~e ·do ,distri<Cto milit~r. •1 

N_o dia anterio.r , ·em •qv-·e, a ,iJ.gjtação nãp havia si·do menor. 
chegara da 'Lapa, como emissar-i·o do coronel Carnelro,, '9 Dr. Lauro 
Müller, -gue vi-nha entend·er-se, por parte do mes!)l:o ·co.ronel., çom o 

' l l< I ... i1• I . I)•• (1' :111' (l 1f .... t J . .r) r--\1í).lr f r {1 •. general Pego Jumor, a:flm de U.n\formtsar VISitas .para as qiP:era-
Ções rmilitarfes ,deante d·o Ínovim:ent1o '~de '"'.ih~asãg r hue 's~ accentuava. 

·· Assi·sti a e~sa -cÓnferen·êia e rieha "ficou d:eJ.iberado que, d-epois 
de -esgotados os recursos para a résis·tencia, devi;; se operar uma 
retiràda combinada d·e todas as cofm'nnas ~o]Jre .dastro, .o•n·de rece-
beríamos os r'eforçds:·')á ·.em' 'via.'g'em ..1do_ Itar~t~ para o interio'l' do 
J ;, ~ ; I ,.!. I [j1 f h? :) {) IJ 'l0'J:t' f, :Ji•h • L Par'ana, para entao· se retomar a offensl·ya. As prov1-d·enc1as .para 
essa rei:írada foram '.innarta:aas, e <U.sso 1 sl dàriá ·:~ohh~h~.~nto ás . - . . \ 

columnas em operações. Um dos exemplares dessas nota,s, como 
j•á . Üv-e occasião de d·izer, ·está' ·uni:ao aos autbs ·d·e donselho ·de 

, ' I p· J . . l guerra d-o g.enera ' ego umor. 
No dia 18, despachava eu tranquillamente em palácio quando, 

'pelo m1eu ajudante de o·rd.ens, ·fui ·avisado d·e ' que para ·a -estação 
da: via-<ferrea se.gui:am, vindas do ·quartel-generwl, car.roças cheias 
d'e muniçãu; armamento, muitíssi-mas ;peças .. de fardam-ento, ar-
chivos dos corpos, etc., .etc. 

·Extran·han·do o facto, p.oi·s de rtãdà h3Jvia me ·avisado o general 
Pêgo, ·e ·nem ao commando ·da brigada ·da guarda nacional!, ••tomei 

-o -ca<rro e ·di.rigi~me 310 qururtel-genera·l, € com ·diff.iculdade .pude 
faHar ao Sr. Pêgo Junior, ·que em meias p:alavr3Js, mas amplamente 
condimentadas de impr-ecações, atê obscenas, contra a Re;publica. 



me disse que ia faz er a retirada pela Selfrinha, e me ·disse mais 
·que ja era tempo -de lavrar o d·ecr:eto mudando a capital do <Estado 
·para Castro' . 

.Sa•hindo do -.quár.tél-general, mandei avi,sar alguns amig·os, or-
denei que se ipuzesse de promptidão um esquadrão de cavallaria 
civil, de 100 praças, mais ou menos, e: que era tudo quanto tinha 
sob minhas· ordens, e mamiei -di21er ao general PêgD .que á tarde 
tambem me· retira-ria, porém pela estrada do Assun.guy, ·e em. 
Castro me ·encontrari-a com elle, ·dentro de dous ou tres di~s. · 

A's 5 horas da tar-de fui· á estação da estrada de ferro despe-
dir-me do general Pêgo, que me declarou estar prompto, e que 
apenas procurava verificar a authentici·dade de um d·espacho tele. 
graplüco que i1avia recebido ·da ·Serrinha e com a assi.gnatur.a do 
coronel Carneiro. Momentos -d epois partiu o trem ·con-duzindo o 
Sr. gen•eral Pêgo, e eu voltei a palaci.o, mandei cha(Illar o seor-:l-
tario de -estado dos ne·gocios do -interior e or-denei-lhe que fizesse 
lav.rar o decreto transferind·o a cap-ital :provisoriamente para a 
Cidade de Castro. 

A's' 6 ~ ou 7 horas (la tarde, acompanhado -de um piquete de 
cavallai·ia e de numerosos ami·gos, tomei -a estrada do Assun-guy, 

. procurando o caminho mais ·curto _para a mesma cidade d·e Çastro. 
Devo, porém, agora,. Sr. pr-esi,dente, dizer quaes O·ll elemen~os 

·com que se pod·ia contar na Capital, e o modo ·p.or que foraJP. des-
. baratados pela inep~ia sofr-ega do commanda:nte mi!ÜaT . 

.. A (!es·peito das -deserções . e do desanimo que lavrara, mais de 
_400 .ou {)00 praças ex-isti-am em Curi<tyba, não contan·do ·com o es-
, q~adrão de <!avallaria ás m1n·has ordens e que fazia a .lP·Olida ·!la 
cidade, e um contingente da guarda nacional de S. ·Paulo, -o mesmo 
que o general tinha ·reti-rado de Paranaguá, ·e -que comsi.go viera 
!le Morretes. 

No dia anterior . declarando-me o general Pêgo que não tinha 
armamento, Hz d-issolver um co:t;~tinge.nte de guar-da. nacional que 
tinha vindo de Araucaria e por telegramm,a ordenei·; visto que 
não h·avia armas, ao tenen.te-·coron.el Zachari·as de .Paula Xavier, 
de Campo Largo, -que dispersasse perto de 300 homens que tinha 

:re.unido. ' · Tomei estas deliberações de accordo co·ní o general Pêgo Ju-
nior. 

E'spanto maior, Sr. -Presidente, me estay:a p.repaJrado -quando. 
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apezar d·essas informações, tiv•e cel'\tez·à de -que ess-e general havia 
deixado dentro de vagões da estrada de fer,ro armas e mu•nições em 
gran•d·e quantidad·e! 

<Como tiv·e occasião d·e atráls decl,arar, tomei caminho do As-
sunguy, oom direcÇão ·a -OastTo, certo . de que a!li organisaria resis-
tene'ia. 

No dia 21 d-e jan:etro, ·estava ·eu na villa do Serro-Azul e quando 
me ap.r·estava a tom-ar -os -cavaDos rpara segui:r viagem para o nosso 
ponto de ·qestino, fui deUdo ·POT um expresso que me d;eclarou que 
o general· Pôgo vinha a pequ8na distancia e que me pedia que, por 
momentos, o esp.er.asse. 

Nã,o -acred'itei no que me dizia o exp.resso e •calculei mesmq· qu ,) 
fosse um ardi-! para me <faze·r -cahtr em pod-er dos revoltosos, que 
po:rv·entur-a persegui·ssem a miThha ·retirada, mandei verificar po.r 
aJmigos e algumas praças a -exactidão· dessa communicação -e até 
cheguei a declarar ao exp-resso que, ·s·i ·o que Jile dizia não fosse 
exacto, :Eal-o-hia immedi•atamente passar pelas aTmas ... 

VozEs - tSummariamente?! 
O ·SR. VICE<'!TE MAcHADO - . . . caso me pr-epar·asse alguma 

. traição. 
0 •SR. EDUAUDO WANDENKOLK - tSummariamente? 
O •SR. VICENTE MACHADo ~ ·IDra apenas uma ameaça para ver 

si cpnseguia obter a verdad-e. 
VOZES- Ah! 
O 'SR, VICENTE J\l:ACHADO- Chegados rumigos e praças que tinham 

ido v•erificar si •era real o •que me .affiTmava o expres-so, me co'n-
firinaram que realmente a pequena distancia vi,nham -o general 
Pêgo, -officlaes do seu estado-mai'or -e dos corpos .~ praçrus. 

Esperei-o e logo que elle ' chegou, .a p,rimei.ra cousa que m e 
disse fui que tomasse cavallos tmmediatamente -e seguisse caminho 
de S. Paulo, pela -estrada da capellà da Ri-beira, porque a cidad·e 
'de Castro j·á estav;a •em poder dos invasores, o que não era -exacto, 
como· depois tiv•e certeza, quand-o já na frontei-ra de S. Paulo, pojs 
que' só dias -depo'is isso se deu. 

- "0 SR. ALMEIDA ·BARRETO- -Moas não estav.a ' lá a columna do Sl". 
Pii'>áS Ferréi.ra? 

O SÍI. Ví:CEiN'l'E MAcHADo - Isto não é pilheri•a; é um .facto serio; 
'gúarde, ;pO•is, o no-bre senador .a sua verva -pa:ra .o-ocasiãJo mais op-
portuna. 
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py·(l ·entiio sdenc.~a, pol {j~fiç:i~J-es que ·cheg.amm c0:ID'1 0 g·en.e-
ral, :que ~ste havia volta.do da lBalsa Noya, !Po~-s que a; Her.rin:ha jiá 
estava tomada pelos •revoltosos, que passara Pl!:rte da norite J.~ 

~qit~, r·e(,t:~, em Cqr~~t~a r ~~la m~TUg&d•a tomal'a .a, le;'!t;rada .de ÁS-
Sl!nguy, -e por i sq me alcaJnÇara 'flC? -~~l"'r·O Azul. 

Não devo occuJ.tar um facto que sei ·e qu.e é do conhecimento 
.de 1tGd:OiS P;a Dapi.tal d 'o meu .®stado: --'- nál' 1f.oite dle .\i.g v.o•ltãndo o 
)Sy. Pêgo 'da ·B:alsa Nova, chegaJndo da ·estaçãa de Curityba, voltO·U-
.se ·P!ll1a •os. •soldad-os· .e >disse-lhes: ~ •SalV:erse tquem put1er, phra'se, 
poif" •cw.to, digjla; de UilTI ogener.a:l queJJtem s'Ua absolvição 'lavl!'àfda •p-elo 
Suprem-o Tribunal Militar . 

.X.coiDp&nlÍ:tlaht'm o ·Sf. general Pê'go lha '.±4et!T.ada .apenas .os offi. 
cia!es ·e praças· :que n'ã:o o quiz,eram abando:rl:ar, ·e ;pr.açaJS mesmo foi 
d-eixam:lo pelo caminho, em j,ec-U:rsos, sempre' •com os maior-es im-
pr<xperi·Ósl -e" nb' lllieió ·d-e ·exctarli·a\;ões ' v.ioJ.e:lltas con.tr~ ra ' iR:epubli:b. 

\o Sit. CosTA. AzEvEDo' - Do 'P'l'Ócess•o .não consta nada •disso? 
O SR. VICENTE MACHADo - !Dev-e •constar ·do ·processo, co•nsta 

de um relatorio feito ·em carta que 'dirigi 1 ~~o m~l'echal F1dcr-iano 
P·eixoto; co·n ta do depoimento oescripto -do D.r. erasiJi.o Luz, m·e-
d-ko .militar; e .fin•almente ·do d·epoimento de mui.tas testemunhas· . 

. lR:eceio, Sr.' Presidente, ' -cançar a,' '-at"tenção da 'casa .' . . 
VozEs' - Não, não caJnça. 
0 •SR. VICENTE MACHADO . . . mas peço des·cul-pa e .VOU lêr, como 

pr-ova d<e todaiS as affimnações que hei feito , uma crurta do Sr. Lauro 
Müll-e1', escri<pta -a m-im, -e a l'es;po;sta que ao ilnesmo -emviei. 

tPor ella :ve'l'á o .Senado, .Sr. J'.residentie, o modo .pQr :que .pro-
~ • .f • • l 'i 

cedi, -como .gqve·:nnador do ·Paraná, e o procedim-ento, •inepto ou .pre-
con:cebtdç, ·qÚ<e .t~ve a primeira -a.u·to;ridade ~1li-tar, q11e entregou o 
meu ·~ta~o q,qs .b,or.ro.:n~ da , inv~são. 1 

!E4is a carta que me di.rigi.u o Dr. Lauro MüHer (lê) : 
"•Ci•c1aJ}ã'O" ·Dr. ,iV.i;c·ente Machado - Cl,!-m~ri·~ento-vos•., Tomo a 

Ube11dlll-Jie de pedir que dee~la.l',ei-s,,ao pé d·esta, perm'ittindo o uso que 
me .convier, si são ou •não ex'!llct-os os ,seguintes itens : 

,1 ~, que tendo · eu :vindo ••da ,La.pa p:ara 10-u'fi:tx-ba,. lll-nrtes da lls-
tirada ·do 'Sr. general An•tonio José Maria J'êgo J uni0o;r, a este d·e'-
clar-e.i que o então .coNnel AI1tonio Gomes Oar.neir.o, por cuja ordem 
,tpnha v;i:ndo,. •era de. opini~e que:se Jdetv.lJa 'Per.sis,Hr •na d Eifensiv;_a, até 
chegal'em ·os 't'eforços. esperad-os •de oS . .Paulo; -



õ39 

12°, que tendo o ;Sr . .general Pêgo declarado que não tendo con-
fialfça na.' ~orça d·e C!J.ri~yba em -que se estavam dando deserções, i! 

ap.egll;dO outras raZÕflS, jul•gava necessaria a ;r.eti-raüa, •eu lhe diss~ 
que ainda .n•este caso ·O Sr . .coronel 10aTn·eiro me i•ncumbka d·e dar 
sua opinião, , ,a,q ;que 1 o mesmo, :Sr. Jg•ener-al per;g.úntou~me: "Como 
I?ensa o Carneiro", l'espond·enüo eu que o Jnesmó coronel incum-
bira-me de dizer que não j,ulgava acertada a .retirada .das colum'nas 
I!·ara Cur;H:yba e sim e!IJ. ·direcção •á cidade de Castro, por.que assim 
i riamos . ao ·encontro dos r ef<lrç.os .esperados e -apenas os r ·ecebess·<>1• 
mos J·s~ffLdi·e~tes ' poderíamos ,;r.etCDmar aP ·oHénsiva; ·- ' 1 ,. '' rÍ<f 

Que o S·r. ·general, ·Pêgo disse--me . . então ser isso exactà:mente' 
o que .tii.J.ha resolvido pouco antes ,·da 11);l·i·n•ha ch~gada., sendo tam. 

1 ~ t ~·~ Jl J .J~J 1, 1 •- I bem ·essa a nossa .op1n1ao; 
,3o~ .que antes ,da mtnha,,cheg,ada. .já h'av·iei•s ' ins'Lstido 'com '·o S•r'.' 

I. I . • 

general Pêg:o para .que elle ac311llpasse com a forçá d-is·p'onivel jú'n'to· 
á ci-dap.e, de .J;Il.Odo~a ev·i·tar que ro temor, a IJ!H>.o;pagarrda' d·é' f.edierali's~· 
tas locaes pudesse actuar na guarda nacional e mais forçll!s •que 
se achav.am separad·as ·em quarteis .distantes e tíinliain colitacto 'Tio' 

- • ' I comiillercio e nas ruas, ~com pessoas interessadas' .em .fazel-'as de.! 
sertaT; ' 

4~, .q~•e depois da minha .ohregada •airuda •rellltovást·es; cord u Ó' 
meu apoio, o ;pedido para acampar a dtta força, all'egando âté' q ue 
ha'ria barracas sufifici.entt-es, si bem me• lembrb·;· ·' ' ' 

5°, que, por vezes, me deste•s ·scieri.cia das vossas apprehensões' 
pela attitude irr-esoluta ·e inactiva .do .Sr. general ·Pêgo, contari'éÍo-
me que havieis precisado insistir repetidamente :para q-ue o m.es·ri:to 
Sr. general resolv•esse •que a estmüa da Gracibsa' fo~·se guaTnecida 
na serra e destruido' o viaducto ··ou ponte da' •grota, por onde o~ 
revoltosos podiam subir de Paranaguá para Curityba, ~edida essa 

... 1 l _ , ..o I -~IJ J.{J q ' .1 
r·eclamada por· todos, e .que fostes vo.s quem se mcumb1U de mau. 
dar um ·COmmerciante VOSSO amigo e creio que <Offida1 da guardá 
naci-onaJ, .Q_-igo, .do , vosso ij;}i.quete di.e cavalla:-·la,-- com•2·5 homen's da 
me?-ma ar.ma, para ·guarn.ecer e · fazer as •destruições· que d·eíxo .re~ 
fcerid\1-s; 

so, que ,por essa occasião ·ambos insistimos ·pall'a que ·fosse 
feita a necessari'a , d·est'l'uição na estraJda de ·ferro ~que· sobe de 
PJLranaguã, na seTra, o que já havi·eis pedi.do !P'Or v:ezes, tendo· .ó• 
Sr., gener"al Pêgo accedi.do ·em ma)ldaT um offitüal ·com -algumas 
forçrus e uma boc.ca de fogo acomp·anhaido por 'llm en:g·enhelro d·e' 

• 
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confiança e pratico por nós indicado, mas .deliberan,!lo -depois, ·ape-
zar de ponder~ções minhaJS, que a destruição fosse d-irigida por 
um engenheiro da propria ·estra;da, conforme· reclamara o ·dlrector 
da .mesma; 

7", que fui e u quem, po-r iniciativa propria, e !POrque nâo -eram 
ordena;das as pr.ov-idencias r-epeti-damente lembra;d:as, -e acceitas 
pelo :Sr. -General Pêgo, a quem fiz respeitosamente ver isso mesmo, 
quem redigiu como· simples notas ·de lembr.ança;s a;s que o Sr. g·e-
neral fez .passar á limpo como - Iill.strucções .para a Tetirada so-
bre Castro - exigindo. em seguida .que· a as&igna;ssemos e tambem 
o nosso ·ch-efe de poli-cia, ca;pitão Antoni-o .d.o Lago; 

8•, q,ue sahistes de Curityba tendo -decretado a mudança da 
Capital :para Castro e que tend·o o general vos mandado um :pro·prio 
que vos alcanço~ em Serro Azul no momento ·em que ieis montar 
af~m ·de seguir para Castro, -esperastes pelo mesmo .Sr. general 
que chegando vos d-eclarou que d!evieis segui-r paTa S·. Paulo, .pela 
estrada. da .Capella. da 'Ribeira , por onde tambem segula e que o 
devi-eis fazer s em '!Hlrda de t-empo, porque -elle general conUnua-
ria a marcha depois de um pequeno d-escanço; 

9•, que tendo vós, ;pouco antes ·da vossa varUda, nos -conv.l-· 
·dado a. tomar café ·em -casa de um amigo vosso, o Sr. g·eneral, che-
gand.o:_se a nós dous, que conversavamos, vo•s ·:"eco·mmendou 110-
vamente, chamand_o-nos um pouco á parte, ,gue .sem d·emo.r,a vos 
puzesseis em marcha, dizendo .que poderieis ir d·ei·xan·do recursos 
prep.arados •e -de ' que .elles -carecia, ·e que não vodia ir em vossa 
companhia por causa da força; 

10•, que nessa occaJSião, espont{Lneamente sem que -eu vos U-
vesse dirigido a meno:- sollcita\;ão di''eot!t .ou indlrecta,-, vos dirl·-· 
gistes a mim diz-end·o:· "Dr. La.uro, o senhor é que podia iT com. 
nligo porqu·e não tem .commando, e ·Si quizer eu lhe arranjo uma. 
boa mu•la -que agu-enta toda a viagem " ; 

11 ", que antes d·e qualquer resposta .minha, o .Sr. general P êgo 
d}sse immediatamente mais ou menos as segui-ntes •palav.ras: " Está 
ahi uma boa idéa, porque neste caso .o senhor ( dirÍgindo-se a mim-
me deixaria o st)u cavallo, ao .que eu respondi que desde .que o 
Sr. gen.eral -B,ssim o ente.ndia, eu a-cceitava o vosso .offerecimento 
desde qlJ.e fizesseis por mim as despezas de vi·a:gem, durant-e e!Ia, 
vis~e. que eu déra o -dinheiro que dispun·ha para se formar uma 
ca;ixa ·IJara. suster1tv da torça; .. 
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12•, finalmente peço que me declare is si quan.do estiV·E:stes 
na Lapa .e quando o saudqso co•ronel então Gomes Crurneiro es-
teve por varia·s vezes em 01,1rityba ouviste.s delle qualquer refe-
r.enci.a a meu respeito e ·em que termos, •OU si notastes qual o 
apreço em que termos, ou si !llOtastes qual o apreço em que m·~ 

tinha, assim como o empenho que fiz em prol da defesa e a acti-
vi-dade que ·empTegu·ei durante ~ minha estaJd.a em Curityba, e 
qual o fill·eu proced-imento d·ur.ante a marcha que comvüsco fiz, "i 
mai•s alguma co usa nàJo vos ocoorrer dizer. · 

•Saudo-vos frater.nalmente. Dester.ro, 2(} de setembro de 1894.· 
O capitãlo, Lauro Lima Müller. Resposta para Uruguayana 68 
'Rio." • 
Por .essa carta ·d·o iUustre ·of.ficial do. ·exercito, vê o S enado, 

Sr. Presidente, a confirmação de tudo que tenho exposto .em rela-
ção aos factos da tomada de Paraná pelas tor~s do chamado Exer-
cito lio erta,q,or·, mas ;pa.ra que ·Os factos fi·quem com toda clareza 
assignal.ados, passo tambem a ler a r.esp.osta ·que dei ao illustre 
cidadão (lê) : 

· "Curityba, 24 d.e setembro d·e 1894. 
Elxm. Amigo >Dr. Lauro Miiller. 
·Recebi· a sua carta de 21 deste, qUe devülvo por copia, fican.do 

com o original em meu p.oder, e com o maior prazer respondo aos 
diversos 'itens que n·ella me •propõe, po-dendo de·sta minha resposta 
fazer o uso que lhe iconvier: 

- Quanto ao 1 o ·respondo: !El' ex•acto que no dia 17 de janeiro 
deste an.no -veio V. Ex. ·da •Lapa para ·esta capital com incumben·cia 
do coronel CarneiTo jun•to a o Sr. 'genera} Pêgo Ju.n.ior, ·e s·ei qu~ d e-
clar.ou ao mesmo general que o cor.nel Carneiro .era de opini-ão .que 
se devia continuar na d·efensiva até que chegassem os reforços es-
perados ·de S. Paulo. 

-Quanto ao 2•: é r-eal que, havendo o Sr. g·eneral Pêgo Junior 
declarado .que tinha pouca. -confiança na força de Curityba, em 
que se estavam ·dando des~rções e ainda por outras razões. e que 
julgava necessaria a retirada, V. Ex. ·disse-lhe que nesse caso o 
coronel Carneiro lhe i·ncumbira de dar a s ua opinião - que ·era-
não jul.gand.o acertada a retirada das columnas para Curityba e 
sim ·em ·direcção a Castro, procurando a linha dos recursos e-sp•e-
rados, tomando a -offensiva dep:oi.s de os haver recebido. O Sr: gé~ 
neral Pêgo concord·Ólf com i~so e eu tambem. 
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- Qua;nfo ao 3•: é ·exacto, que antes de sua chega<la, por. vezes, 
ainda a ultim'a no dia 15 •por cartà, insisti com o general Pê'go 
Junior 1para rucam;par com a força fóra da -cidade, no Jogar denomi-
nado Portão, d-e onde faci.Jmente seriam attendidos tod,QS os pontos, 
evitando assim o trabalho que fazia .na tropa o boato -e a propa-· 
g.anda dos t e.ãe·mristas da terra, e a'in<la mais po-rque no caso- de 
ataque estaria toda a força r eunida, abonando assim o incorív-e-
nLente q.ue se d_ava na cida;d-e, de estar espalhada em div.ersos 
quar.teis, distantes uris dos outros. 

-Quanto ao 4• : é exacto que, ain-da com o ·concurso--de V. Ex., 
renove i ao g ímeral· Pêgo o -pedido para acampar ~ força;, p.ondo á 
disposição do mesmo barracas em numero suf.fi-Ciente. 

- Ao 5" -respondo: I .Por máis d-e uina 'vez, seriam-ente íP-l'e-
occupado, I fiz ·v. Ex. conhecedor das p:l·i-nhas .apprehensões p~la 
irre.sblução e inactivldad-e do •Sr. genefal'Pêgo, S•endo 'certo q~~ 
só e excluslvam.enté poT deÚberação rrn:·inha foi -guaTI~·eci-d'a e' sem 

,..,..1 l { j J j! ,, J 1 à , 1J d I I l c na l!IStrada ue Graciosa, ten o segmdo para alli o meu amigo 
Caseililiro Lobo, n•egociante, com ·dynamite .pa;ra .qestrui·r ' a ' P..o:nt~ 
de. Grota Funda acompanhado do -capitão Octavio de Bitt~n-court 
com 25 praças de cavallaria, armada;s a Winchtre e com 100 car-
tuchos cada uma, que deviam ficar alfi• até serem reforçadas por 
força -de in.fantari·a. 

Devo accr-escentar que es.tas ·p.r.aças -e -ess·e distincto official te-
riam fica.do ,abandonados na <estrada, .si não ti-vesse eu, a ultima 
hora e qua.ndo o g,eneral Pêgo tentava a retirada .pela -estra.da de 
ferro, os mandado bUSCar para irem commigo. 

- Qua.nto ao 6• item: é ,perfeita.mente exacto o que IIl-elle se 
narra. r . 

Desde o <lia 1-5, á noi·te, solicitei qu•e se guarnecesse ·a serra 
na linha da estrada de :terra, e só d•epo.is de insta ntes pondera-
ções na noute de' f'7, seguiu urria ·pequena força -co.m uma bocca 
de fogo, sob a;s ordens do t~mente Clemen.Uno Gu:trna:rlães, 'si bem· 
me lembro. 

Desde 15 tive o en.genhei,ro Ada;lbefto Q·elbeck prom'pto ·par'a 
' • _ .d , I , ' , J , ' , • J , } 

fazer a d-estrmçao :necessaT-Ia, ten.do :afmal a .ped1d0 do diT'edor da 
estrada de fem, accedido ·em que :lloss e i·sso f-eito por um en'ge-' 
nh~iro da estrada, :ponto ·em que V. Ex. dirigiu. 

-Quanto .ao 7.•: sei que foi lembrança sua tomar 'twtas de 
todas as providencias necessarias pa;,ra a retira-da, como si.m-ples 
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notas .para que não fossem esquecidos. O Sr. general Pêgo ma:n-
dou levar quatl"' cópias pelos offici.aes Abelllard de Queiroz, Pes-
soa ·e outro cujo nome não me occorre, .mandando-me pa.ra assi-
gnar e tambem ao capitão Antünio Lago, que era moeu chefe d·e 
polida. 

Devo notar que, nessas not~, das qua;es tenho um exemplar 
em meu rpodeT, v·em coruB>iêna.do que a r etirl!Jda se :fazia, pr.ot<egen-
do a;s retirada;s das columnas dos .A,mbrosios e da Lapa. 

- Quanto ao 8°: é ·exacto que sahi de Curtityba, derpo:is d·e ter 
o general Pêgo Junior se retir.ad·o pela estrada de ~erro, •aon.de ful 
levar as minhas d·espedidas ao mesmo, :poLs, eu tomava ·outro ca-
minho com direcção a Castr.o, e no dia 21 (vinte ·e um) de janei-
ro, ás 7 horas da manhã, na vllla do Se rro Azul, na occasião em 
que .tomava os cavallos com minha comitiva para seguir ca;minho 
de. Gas·tro, fui ·d.etido po.r um expr.ess·o que d·e ··parte do g·en:eral Pe-
go .pedia-me que esperaJSse, pois eUe vinha â pouca distanci·a. Des-
confiando até eu desse emissario, fil-o d eter, e mandei um offi-
cial e cinco praças d e cavallaria verificar si era exactamente o 
general Pêgo que vinha. 

Este chegando, me · d.eclarou que seguisse para S . Paulo pelo 
caminho de Ri·beira, pois, Castro estava em poder dos revoltosos, 
e que ·elle me .s·eguir.ia á pequena distancia. 

Q·uanto ao facto constante do item n. 9, ê elle r elatado com 
in·teira fid·elid·ade, assim como -os que constam dos itens ns. 10 
e 11. 

·Finalmente, quanto ao ultimo, sob n. 12, folgo em declarar 
que ao inclyto coronel Carn.eiro, aqui ·em CurLtyba e na Lapa, ou-
vi do mesmo honros·as refer·encias â pessoa. de V. Ex . e que aqui 
nesta cid·ade, nos ·dias que a.qui esteve (17 e 18) foi incansavel em 
promover meios d.e defesa, com toda a solicitude ·e aotividl!Jde. 

Ahi ficam as resp.ost.a,s ás perguntas que me fez, e qu-e au-
toriso a ·usal-as ·como ·entender . 1Compr ehendo que -as necessite pa-
Ja r·ebater ·accusações que lhe faz o general Pêgo Junior para de-
fender-se, o que não me admira, pois, .consta-me que até com a 
minha p.essoa, d·e pobre patizano a?'11ta.(lo en~ guerra durante as 
eventualLdades da revolta, pretend·eu o mesmo fa.zer a sua defesa! 

Como não estou sujeito a conselhos de guerra, em tempo di-
_re! a:o m.:_eu pa:iz, qual foi P. minha acção na resistencia á invasão e 
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qual a do mesmo g;eneral, si com iss c não fôr augmentar a affli-
ção ao afflicto. 

Com toda a consideração e com a maior cordialidade sou de 
V. Ex. ·attenoioso amigo e obrigado. - Vicente Machado." 

Veem V . Ex ., Sr. Presidente, ·O Senado e ·O Faiz que os tristes 
factos dos quaes, resuitad·o o dominio ephemero, é verdade, po-
rém profundamente da.mninho, dos Tevolucionarios .em minha 
teTJ'a, no prospero .e livre Estado do Paraná, foram pr·evistos por 
aque!J.es ·que sério interesse tomavam pela causa da Re.publica, 
e só ·á irres·oluçao, á inepcia do comman·dante do di~tricto militar 
chega.J·a.m eUes a se produzir. 

\Mas infelizmente, Sr. Pr·esidente, tudo estava pr.eparado para 
o trem.end-o desastre; nem as palavras cheill!s de civismo e de pro-
funda comprehensão do dever, que o bravo e incly•to coronel Go-
mes Carneiro transmittia p.elo seu emissario, n em as m inhas con-
stantes ·e reiteradas apprehensões, que sempre commu~liquei ao Sr. 
genel'al 1Pêg·o Jun1or, >a.J'l'edruram .esse general do inepto des·envoi. 
vimento de sl.l!a rudministração militar compromettedora da s<egu · 
r:a:nça do Estado cuj-a gu<11rda em má hora lhe foi confiada. 

Adiou ·e não r ealisou a concentração em acampamento ·das 
fo1·ças ela capital 110 Portão, o que teria evitado deserções e fací -
li-taria a instrucção militar aos soldados da gua.rda naci.onal; re-
tirou criminosamente forças de uma .praça que estava sendo ata-
cada, como fez em Paranaguá, diminuindo os elementos já muito 
reduzidos, .de d.ef•esa; determinou a penuria e a situação afflictiva 
da guarnição militar das Tijucas, pela demora na r emess·a de pro-
v.i.sõss, munições, ·etc., etc ., que era instant emente solicitada; le-
vou o d·esanimo aos seus commandaclos pela constante affirmação 
dê nossa fraqueza e mai·s ·ainda, pelo modo inconveniente, desres-
peitOS'O com que cobri.a ·de irrup.ro:perios a instituição ~·epublicana, 

que etle estava obrigado a detender; me desv.iou do caminho de 
Qastro o.brigando-m·e a tomar direcção pa~·a S. Paulo, dando-me 
falsa noti·cia so.bre a tomada dessa cidade, quando os factos pos-
teriores demonstravam que, si se ·houvesse occupado .essa mesma 
cidade, .a invasão nwo teria domi.nado o 'Es.tad·o e as foTÇas que vi-
nham de ,S. Pau1o e .que .r etroceder.arrn d•e :ponto pr.o:ximo á mesma 
cid<l!d·e ·de Cas.tro teri•am :servido para soccorrer os si;tiad·os da Lapa, 
ind-o ·eiD wpo,i-o da ·bJmvura e do va.l!OJ: d.aquella haro-ioa guarniç11o 
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qu e, sob o ma;ndo do .glorioso Carneiro, r"sistlu 26 ã ias de cerco, 
com combates tremendos e levand·o o desanimo no meto dos siti-
antes. 

Corro ou a obra de :inepcla do S·r. rgeJD.e•raJ Pêgo .a .famosa re-
tkada, que, pezra~me diz•er, não foi uma .retiradra militar, foi uma 
fuga e UJIDa ;fuga ver.g.o.n:hosa, .na ·qual iam sendo abandon.adüs sol-
d·a;dos pela es·tra;dra, inteirauuente sem r ecursos, e na qual nãJo ha-
via nem ordem, nem dtsci.plin.a, e, é Pl,'e.ciso que eu di.ga para .que 
fique consignado, o unico acto militar praticad-o rpe!.o S-r. genera l 
Pêgo foi dar a commissão no p·osto ·de rten·en·te-·co.ro.nel :o. um oUI-
cial que o memorav.el serv-Iço que p.r·estou á ca,usa leg.al foi, <lepois 
da r etirada ·do P3iraná, com a sua •re·sponsabilidade excl:usiv.a, as-
s1gnalar o pe:r!odo triste para os .paranaenses, para a Patria e 
para a .Repurbl!ca. 

A miin m esmo, :Sr. preside.n.ta, eu havia p·rometUd·o não ·dizer 
uma palavra, nàlo rurticular uma que1xa, po.r.que, certo de que 'havia 
cumprido o meu ·dev-er , ma;is cedo ou mais tarde m·e seria fe ita 
inteira e compl-eta jm;tiça. Tive, porém, occasião de defender-me e 
procurei ·ess·a d·ef.esa com toda ampli>tude . 

S•r. pr.esi.d•ente, deixando d e .parte .a longa digre•ssàlo a que 
fui obrigado e que niio ·era •extnmha a este debate, repito {) que já 
tive o·ccaslão de d eclarar, que dou o meu voto consciente e con-
vendd.o paTa a approvação de todos os actos d·o Gov·erno do ma-
r·echal Flor.iano P·eixoto, e dou ·O meu voto porque entendo que 
S. Ex. organisa.ndo ·a hero·ica r esi·stenda com que salvou a Repu-
blic, fel-o ·com tanto p·a;triotismo, com tanto dev.otamento, com 
tanta abnergação, que não lhe a ttingem, 11em lhe podem attingir 
es·s.as accusações que lhe ·fa:c;em hod·e e com a.s quaes pretendem 
faz·er .diminuir {)S seus serviços e o valor histor-ico d e s ua pa,trio-
tica aJttitud e! (Muito bern.) 

.O maree·hal Floriano d efe:n.d.eu oeom ·extrao·rdinario heroismo a 
RepubJi.ca, e nós, republicanos, que a mbicionain{)S uma Republica 
exrpur.ga;da de caudilha.gem, não podemos deixa~· de da.r com ·en.tJhu-
siasmo os ·nossos votos para a approvação dos aotos com que -organi-
SO·U o be•nemerHo soldado essa .gl>oriosa ;re.sistencia . Não · faço, 
como cr eio .que não faz .a maioria do Senado, restricções sobre es-
tes ou a.queJl.es actos. (A.prwte·s, aonteS't!ações.) 

O SR. OoSTA AZEVEDO - As commi·s~Sões só .apprrovam os que 
conhecem. 
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0 STh. VICENTE MACHADO - Não sei quaes s·ão ·OS que as com-
missões con.hscem ou qu e não conhecem; as commissões neste as-
su:mp•t o, andam ás tontas. 

UM SJt. .SENADOR - Mas V. E x . quer até a approvação d-os 
a.ctos do ·gen-eral Pêgo? 

O .SR. VICENTE MACHADO - Eu dis·s·e .franca mente quando es-
tudei .oo; factos sobre a ·i·nvasão do Paranã, que uma -das a;ccusações 
que ofaziam ao marechal Floriano se 1bas·eava na perse.guição que, 
dizem, soffr€'ra o g-eneral Pêg-o; si ella se deu foi jus·ta, e isso 
não põde se.rvh· de .c·a.p itulo de accusação ao glorioso con-s-olidador 
da Republka. (H a mu-itos apm·tes.) 

UM SR. SENADOR - Mas o general Pêgo foi absolvido pelo J!lu-
premo Tribunal Mili>ta;r. 

O SR. VICENTE .MAcHADo - Põde o Tribunal Militar absolvel-o 
mUhati'es d.e vezes·, não -o .absolve a opinião publica, não o ha ·d·e 
absolv·er a •historia pelos crimes para que conooTreu pela sua 
iuepcia e pelo seu d esamor ã IR epublica. (Apoi:aãos e não apoi-
aià!os. Apai·rtes.) 

,Sr . p.resldente, vou concluir, mas antes d-e fazel-o tenho neces-
sidade de dize·r alguma cousa sobre os factos de que a:ccusam a 
rnl:m, como governad<Oir ·do PaTanã, e que se -deram depois da re-
wn:fa:da do Estado. 

·Ellas :não me attingem ·e não me podem macular, porque digo 
a.o :Senad·o e .ao palz, não .os pratiquei, para ella;s não concorri, 
mereceram a mi.uha reprovação, sa.bem disso todos os paranaenses. 

Quan-do a voz 1publka rez drcular ·em cu.ryUba a noticia d·e 
que attentados se ·haviam pra.tica do contra a vida de d·iversos ci-
dadãos, eu, então e:m .exerócio no governo do Estado, em manifesto 
que dirl.gl ao·s meus ,patrícios, e que teve toda publicidade, com todo 
d>esa:ssombro .e com toda a c.or.a.gem protestei ... 

U:~or :SR. SE::sr.ADoR - O que !h·on.ra muito a V. Ex. 
O .SR. VICENTE MACHADO. . . decl-arei que as autoridades oons-

tituidas do Est ado não tinham r esp-onsabilidade em taes factos, si 
el.les se -davam, ·e que por 'Parte da s m esmas sõ d entrt'l da lei se 
daria a punição pelos crimes da Tev-olta. 

Ao mesmo te:m·po, Sr. ·presid·enite, qu-e o !humild.e paJranaense, 
huvestido ·de uma alta funcção puhl•ica, fazia essa solemne doeclara-
ção, e af:filrmava ·a sua nii>o co-•particip.ação ·em taes attentados, ou-
t.ros que tinham imãos e paren-tes elltr-e as victimas; se deixavam 
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Jiiocar quietos, recebiam favores e occupavam -car·gos de confiança do 
Governo <la UniãG. E a;ind-a têm coragem esses lrLdivid-uos de ap-
plaudlr e acoroçoar essa <Cal'UI!llniosa carrnparuhoa feita contra 
mim? ... 

Eu vi outro ·dia -o ex-senador do Imp•eri-o Manoel FJ·ancisco 
Cmreia, irmão do ·barão d·o .Serro Azul, levar .ao InSJtituto Hist()I'i·co, 
uma carta do mesm-o ·barão para que socvlsse de subsidio hist-orico 
para o julgamento desse período neliasto, como eUe affLrma, ·da vida 
da R epublica! 

Pois bem, esse dda;dão occupava car.go de immediata confi-
ança junto -do governo ·do marechal Floriano ... 

O .SR. CosTA AzEVEDO - Isso não quer diwr nada. 
O SR. VICENTE MACHADO. . . ·acceitou os benefi-cios de ·uma apo-

s.zntadoria illegal, c:nsta-me qu·e por influenci.o't ·do governo, era 
levado a;o ·car.g.o de pr·esid·ente •do Lloyd B.ras·ileiro, ·e •nem siquer 
tev:e a coTagem de tomar l'Uto :P·elo irmã;o . 

.O Sn. CoSTA AzEvEI>O - Tal era a pressão. 
O SR. ·VICENTE MACHADo - O que eu quero torn'<lll' saliente, Sr. 

pl'esidente, é a covardJia com que se .p.r~·ende ferir um cidadão que, 
occup.and·o um p·ost-o de sacrifícios e oheio <las maioces diffi·culda-
de&, neUe se houve, digo--o sem v-ai.doade, com _ p!lltl'io.ti-smo e -de-
monstTou por f!lictos sua r ·ep•mvaçã.o a ess•es ·attentados. 

O SR. CHRISTIANO O=oNr - Esses aotos que V. Ex. -reprova 
estão aqui na proposição <la· Camllira . 

0 SR. VICENTE MACHADO - Não senhor. 
0 .SR. ÜHRISTIANO 0TTONI - 'Eu lh'-o provarei. (H'a outrO•S 

apartes .) 
O 'SR. VICENTE M.ACHADO - O que ·eu não ·consinto e !llem posso 

consentir é que atirem sohre mim manCihas d•e .sangue, quando não 
se tev•e a coragem ·de llircar com aquell.es •a quem apontavam como 

· assa1ssinos. 

O S~<. CoSTA AzEVEDO - Acred-ito que V. Ex. não te·ve p·arte 
nisso, pri·ncipalmen•te pelo que disse o nobr:e senador pelo Piauhy. 
( T1·o:ca1n-se m•uitos apart es entre os Sn. Pires Fen·eira e Coelho 
RO(t?'igt~es . ) 

O SR. AL:il<IEIDA BABRE'l\O (par-a o S?'. Pi1·es Fen·eira,) . V. Ex. es-
tava no Paraná quand-o se deu o facto dos assas·si.natos? 

0 SR. PIRES FERREIRA - Não sei. 
0 SR. ALMEIDA BARRETO - D-evia explicar isso. 
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O SR. VICENTE MACHADO - Na historia que · se tem feito dos 
actos tu·.ati-cad·os no meu Estado, t em 1h.avido muita mentira, muita 
c·alumnia, muitJa perversidade. 

O SR. CoELHO RoDRIGUES - ·Creio, d:e parte a pal"te. 
O 'SR. VICENTE MACHADO - 'Mas ninguem ainda veiu aqui enu-

mera:r o•s degol!ad.os pel-os J·ev-oltosos, no Paraná, e e.Jles foram 
muitos, mata:ram -aJté •P·rostitutas, ·e n·a Lapa e nas T.ijuca.s :fizeram 
verdadetra carnificina. 

!Não vim, po!'ém, aqui a-rma.r effeito á pieda de com a nar.ra-
ção de t odos esses factos, e s-i a elles ·ag·o.ra me r efiro, é par.a pôr 
as co usas no seu ·verdadeiro pé. 

Sr . p.resid:ente, ·estou fatigado•, e .. mais fati-gada deve estar 
com cer teza :a Casa . (N{i;o; c~poiaclos.) Des·alinhavado f.oi o m&u dis-
·cu.rso, e si ao m esmo não pude dar certa dir ecção foi isso ·d·evido, 
]terdoem-me dizel-'o, á mul<tip1icidade de apartes e de intE·rrupções, 
com os quaes não aniravam, -de c-erto, os S.rs . .S enado.res, desno.r-
t ear ·o ·or·ad.or que occupava ·esta r e·s·pei•tav-el .tribuna. o mais r es -
peitav·el do P.aiz, mas porque tod-os procuravam se esclal"ece.r sobre 
factos de magna i.mpo-rtanda. 

T·enho em :mão •uma .emen·dat s·ubs.tituUv.a, prestigi-ada .pel•a 
assi·g.natm·a ·de •20 Srs. S·enad-ores, e vou mandai-a ·á Mesa e V. E x ., 
Sr. pl"esi-dente, ma:is v-ersa.d.o nas disposdções .regimentaes,. resol-
verá si deve a mesma ser considera.da .como substitut ivo, -ou como 
simples declaração d·e voto. 

Agradeço aos Srs. Senadores a a t t enção com que m e ouviram, 
e que •muito me 'honra, •e peço descul·pas, si, ·em um ou outr.o ponto, 
mais ou menos apa,ix·onado ·pelas injustiças, tive de r ebatel-'as com 
cer.to ·calor. Pr-ocurei em to.do caso c·umpr.ir o .m eu d·eve.r de bom 
republicano, sincerame-nte devot a-do á causa da grandeza da Pa-
tria. (MUii:to bem, nvu.ito bem. O O'l'aã!o;r é CU'Itpri mentaclo p'elos Srs. 
senaclorB.s pre,se'Ylites.) 

O SR . PRES<IDENrrE - Aoham-se sobre a mesa dua·s eme.n-
das, uma apresenta·da p•e-lo Sr. _senador Vicente Macha.do e a outra 
pelo Sr . 'Se·nador Aquilino do AmaTal, concebddas nestes termos 
( /.ê) : 

O Senado ·F ederal , tomando em consideraç8 .. o a proposição da 
Camar.a dos Deput2dcs, sob n. 62 i\ d ~ opin ião que s ej a a mesma 
adaptada. 
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Sala das sessões do Se·nado F ederal, 30 de maio de 1895. -
Vicente Machaclo. - Q. Bocayuva. - PinheiTo MC!Jchado. - Pires 
F en·ei'l'p;. - ES;teves Junior. - ilbdon Mpanez. - Santos Andrade. 
- Mano1el B(lt('ata. - huio FTOta. - J. Oonlei1·o. - Nogw.ei1~a ilc-
cioly. - Joaqt~irn P ernarnbuco. - R. Ho1·n. - Eugenio ilrnorim. -
José Bernardo, - G RichC!Jr{];. - Paula Souza. - Joaquirn Murt:i. 
nho. - Moraes e B-arros. 

[Em s·ubstituição das conclusões do parecer das commissões, Emenda do 
diga-se: "Seja archivada a proposição da C amara dos Deputados . Sr. Aquilino do 
que approva os aotos do ·Poder Executiv-o e seus .a:gentes por mo- Amaral 
tivo d-a revolta de 6 de setembro, visto não poder o Senad.o appr.o-
val~a ou. rejeital-a, em face do art . 80 I§ 3° •e art. 34 da Consti-
tuição e mais no arrt; . 23 da lei de 7 de janeiro de 1892 . 

.Sala ·das sessões, 30 de maio de loll9;5 . - ilqt~ilino do ilmaTal . " 
Ambas estas emendas são apres·en<tadas ao pa•recer e não á 

pro•posição ; e .nestas condiçõ·es a Mesa ·não pôde a:cceital-as, po.r-
que 'O que tem de ser votado .pelo Sen aJdo é tão sómente a propü-
sição . A do .Sr . srnador Vicente Machado, n em mesmo ~o mo de-
claração de V{)to pôde ser reüebida, porque taes declarações só são 
oabivei-s depo'is da votação. 

Estando esgotada a hora, fica adiada a discussão da propo-
sição. 



• 
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.SESSÃO DE 31 DE MAIO 

O SR. LEITE E OITICICA - ;Sr. Presidente, feHzmente 1)ara 2• discussão da 
as commissões reunidas que formularam .o pare·cer sobre este pro- proposição 62 
jeeto, a questão es•tá collocada no Senado no verdadeiro terreno 
em que se deve achar, .e quem para isso concorreu Doi o Sr. sena-
dor •pelo Par·aná, qua.nd.o hontem discutiu o assumpto, of.ferecendo 
uma emen,da presti.gi·ada com a assign.a.tura de 19 nos nobres cal-
legas. D.i.go - feLizmente - para justificar desde log·o as com-
missões da censura ·que lhes fo'i feita pelo Sr. senador do Piauhy, 
ou;ando apresentou o requerimento para que ·O 'PTojeoto voltasse ás 
commissões ·e •estas formulassem p·arecer differente do Çtue sujei-
taram á ap.reciação d-o 'Senado . 

.Q Sr .. senador pelo Paraná disse-o francamEnte, por si e em 
nome dos que as&i•gnaram a emenda : "não se >trata absolutamente 
do proj-ecto da Garoara ·de approv.ar outr·os actos que não aquelles 
oHerecid:os ·pelo Pre·side.nte da Republica, r epresentando o Poder 
Executivo, .ao Co.ngresso Naci-onal na fórma do art . si da con-sti-
tuição. S. Ex. collocou a questão no verd·adeiro terr·eno. Mas, o 
que não p6sso explicar ê •como ·de'Pois de ter trazido a questão 
para o debate eomo .devia ser apresentada, S. Ex. qu·er que o S·e-
nado V·á .addarute do Poder Executivo e da Oamara d-os Dep·u<tados, 
appr.avando .a:bsolu.twmente to·d·os -os actos do ·P-oder Executivo, e 
mais .do que est·es. os de tod·os os que t iv·eram responsabilidade em 
qualquer facto por .motivo ·da revolta. 

10 .SR. tDoMINGos VICENTE - Isso tambem a commissão que•r, 
porq:ue nós .não votamos •os consid·erandos, vota.mos o projecto e a 
conclusão do parecer ê essa. 
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O SR. LEITE ÜITICICA - Q·ua.ndo o ·projecto da Camara veiu á 
discussão, a.s commi-ssões colloearam a ques•tão no terreno da a:p-
provação unica e re.stricta dos actos submettid·os á apreci-ação do 
Congresso ·pela mensa.gem qli!e acompan•hou esse projecto ; quando 
a questão veio a .debat-e, o SJ·. senador pelo pjauhy procuTou des-
locai--a d·o terreno em que as commissões a tinham collocad·o, que .. 
r ell'do que o projecto voltasse ás commissões para f.o.rmularem pa-
recer, de accôrdo com os .consideTa:ndos, o qu e vale dizer deslocan-
do a que.stão de novo; ·e .o Sr. se·n ador pel-o Paraná d ec.Jarou que 
não p-odiam ser submettidos á "d·eli.be,ração do Senado sinão os actos 
refE.rddos pela m•ensagem, e que a Camara dos De-putado·s t inha 
formulado um ·projeoto restricto a e-ss·es actos. 

Este é o ]a.do da questão, de -accôrd·o com ·OS factos passados no 
seio do .S.ena•do; entretanto, os Srs. senado.res pretend·~m agora que 
as commissõEs erraram .na ap.reci-ação que f izeram deste p-onto do 
projecto da Cam.ara düs Deputa:do•s, paTa ef,lbender a medi-da .da ap.-
provação d·e to·dos os actos p·ratica:dos por qualque.r parcella. do 
Poder ·Ex·ecut iv-o ·p·or rootiv.o da .r evolta. 

ISr. Presi.dente, é ne0essario que eu protes•te, d-esde logo, con-
t ra esta 1p.retenção dos ·honrad·os senadores, que se.ria uma mons-
truo&ida·de parla.men tar; •e assim digo po.rque o que SS. EExs. pro-
põem é a infr,acção dara e positiva d·e dive.rso·s artigos da Consti-
tÍ.Iição ; é a inva;são ·da esphera de attribuições do Pod·er Judiciario, 
é mais do que tudo aqui1lo que o Congresso N-acional não pód·e 
fazeT: - a a.mnj·stia ao Poder Executivo, aos d•ep·o•s-itar.ios da au-
tOTi dR~d·e. 

O SR. 1DoMINGOi'\ VICENTE - A com.missão rt;ambem prop.oz tudo 
isso; acce·iotan.do o projecto 'vind-o da Camara. 

O .Sn. LEITE e OITICICA - Justificarei as commissões, .e mos-
trare·i quaes -as razões de direito em que -ellas se ·funda,ram para d?or 
este ·parecer. 

•Peço ao honrado senador que me .permitta contirnuar sem esta 
interrupção constante - a coinmissão t ambem pro.poz-, porque 
eu irei a~ pa;recer da comJmissão. 

0 ISR. DOMINGOS VICENTE - Não quero fallar, por iSSO VOU ex-
plicando a minha opinião . 

10 SR. ILEITE E OITICICA - Mas esta r ·epetição -coust;ante - a 
commissão tambem quer isto-, perturba completamente o debate. 
Isto não é uma queixa que eu fa'ço; é um pedi·do . 
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O SR. DoliHNGos VICENTE - Tambem não me queixo; digo só 
que attenderei- ao seu •pedido . 

O SH. LEITE E OITICICA - E' necessario que nós, membr.os das 
commi·ssões reunidas, nos l-evantemos desde logo -para .protestar 
contra aquillo que os nobn.s senadon:.s querem que o Senad.o 
fa:,ça, pelo principio de que somos e dev·emos ser os guardas da 
Constituição, e não devemos querer ·que .o Se.nado fira de fr·ente 
a Con.stituição, deixano ·de pé os seus .actos; facto que nem cabe 
nas attribuições do ·Congresso Naci-onal r·eunido , nem nas :attribui, 
ções ·dos tres pod·eres r eunidos da Nação, p-orque .neste .paiz não ha 
pod·er ·que .tenha attribuiçõ·es para commette'r taes act-os dei.x:ando-
os de · pé. E' necessario que se diga que no Senado da R epublica 
ba hoj e um grupo de re•sisten-cia co-ntra a •p roclamação da omni-
potencia do Congresso Nacional, ·como ·hontem houve um outro 
grupo que se levantou contra a omni:potencia do P.oder ·Exe<:utivo, 

O •SR. JoÃo •CORDEIRO - Só •esses é que são os patriota.s ! O 
outro grupo não valia nada! muito obrigado pela minha parte. 

'O SR. LEITE E OITICICA - Não digo senão que esse grupo, r·esi s-
tindo, salvou desta fôrma a R epublica . 

. O SR. JoÃo CoBDEIRO - Então, foram os salvadores da Repu-
b!i<ca? 

O SR. ff...EITE E 'ÜITICICA - Acredito e tenho .a pr.etenção de d-izer 
a V. Ex. que sim. •Foi •e•sse grupo de resistenoia <:ontm a omni-
potencia do P .oder Executivo que salv:ou a iRerpublica; como será 
este .grupo de homens de acendrado .patriotismo, que Pl'égam a 
tolerancia contra a intolerancia l1o dia ue hoje, aquelle que hade 
f·azer a obr.a dru ·paz, ·da consolidação da Republ-ka e da feli-cidade 
deste paiz, i.sto é, fazendo a.quillo que não é ·absolutamente aquillo 
que nós presenciamos . 

. O SR. Jo"\.o CoRDEIRO - O paiz agradecerá a V. Ex. 
o SR. LEITE E OI'l'ICICA - Com c·erteza que hade agradecer . 
Continúo, e peço de-sculpa ao ·Senado desta di'gres·são, a que 

me arrastou o aparte do honrado s·enador, a qu €1m peço desculpa 
tambem. •S . Ex. •pen•sa d·e um modo, e eu penso de outro; estamos 
em lados oppostos; mas querendo eu para mim a boa inte•nção de 
prestar s·eTviço.s ao meu paiz, não quero com ist:> dizer que 8 . Ex. 
não queira prestai-os tambem. A questão é no modo da aipreciação. 
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Sr. Presidente, abro a Co-nstituição d·a IRepublica -e encontro 
neUa o art. 80, .que diz: (Lê.) 

Deste paragr.apho Tesulta o seguinte: 
Desd-e que, não -estando reunido o Congresso, o PodeT Ex-

ecutiv.o houver decretado o sitio, a sua obri-gação é, logo que se 
reunir -o Congresso, vir perante este dizer: - eu, em face d·a 
Constituição •e do -immi·nente perigo que a patria corri•a, . decretei 
as se-guin-tes medioda;s d·e excep.ção que ·submetto á vossa aPr·eciação. 

O Congresso Nacio·nal d·eante -da mens·agem do Pod·eT Ex-
ecutiv'O, ootuda .as medi.d•as ·decr.etadas e resolve si ellas d•ev-em ou 
·não ser app·:novadas, si· merecem ou não a sancçã-o do Poder Le-
g-islativo, perm'itta-se-me a phrase, poTque nestas medidas dá-Se 
o inverso do que se dá em relação a -outras medidas que são con-
v-ertidas em lei : Nestas, o Congresso resolv.e ·e submette a sua 
resolução á sancção do Poder Exe·cutivo, mas quando a p·atria 
corre imminente perigo, em virtud-e da ConstituiçãJo, o Podoc Ex-
ecuti-vo d·ecreta, e pede poster-iormente a sancção do Poder Legis-
lativo. Si são repr-ovadas as medidas sã0 riscadas da ·colle cção 
de decretos, não se to.r.nam leis, por isso mesmo não obrigam 
ninguem; e si o Presidente da .Republica ·ou seus ag-enbes resrpon-
saveis excederam-1se no uso das suas . attribuições, o ,processo se 
dará. 

Pergunto ao ·Senado, que foi que se f.ez ·em 1-894, d-ando em 
~esulta.do 10 p.roj·ecto qu.e se discute? Dada a revolta, .o s.itio foi 
concedido p·elo Poder Le'gislativ'O, reunido como ·estava. Mais tard•e. 
não ·estando reunid.o -o 'Congr eE·Sü, o •Poder •Executico ·d-ecretou o 
sitio n·a ·fór.ma da Constituição; mas quando o Congressro ·reunia-
se, o Presid-ente da Republi-ca veio com a sua mensag-em e disse: 

"Srs. membros do Congresso; eu decretei estas medidas na 
fór.ma da ·Constituição, .porque o Congresso ·não estava reunido; ... 
e submetto-oas á v-ossa aprec-iação. " 

.Sr. Pre-si.dente. pergunto ao IS•enado : com que competencia, 
quem deu ao Congresso Nacional a attribuição de julgar medidas 
d·e excepção que nã::> f·oram submettidas á sua •aprec-iação, unica-
mente porque constam dos jornaes que foram decretadas ? 

Si a acção do Poder Legi-slativo limita-se a tomar conheci-
menta das medidas de -que o Po-der Legislativo lhe d·eu sciencia, 
motivando-as, afim de que o Poder Legislativo possa estudar as 
causas que .determi-naram os motivos de excepÇão, quem dá a este . 
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poder <Competenda 1para -ir buscar -na collecção dos Diar'i:os Cl/ficiaes 
decr-etos que foram expedidos, .para delle .tomar co-nhecimento, com 
absoluta ausencia d.os motiv<os que os determinaram, e, de vez, 
dizer, ·eu approvo tudo quanto fizeste, todos os V•oss.os actJos, sem 
in,d.agrur s•i fer.iram a Constituição, si :Leriram -direi·tos adquiri-dos, 
si são .ou não -de ·conveniencioa para o paiz, si tem ou não motivos 
que os justi-fiquem. 

Appr.ov.o .tud-o qll!anto fiz estes . 
•M-as -n•este caso, ·s-enhores, pToponha-se d-e uma vez o unico 

meio l e-gitimo, pelo qual o Co.ngrssso Nacio·nal póde dar· essa rup-
provação ·i-ncondicional, absoluta, sem ex-a.me a .esses actos. 

O SR. Es-rEvEs JuNIOR - Deixe os -d-el•egad.os que atirem ao 
alvo. 

O SR. LEr-rE E Onrcrc.A. - V. Ex. ha de oomp·rehender ao 
men.os que, quando fallo por esta fórma não viso absolutamente 
esse abuso •a que V . Elx . -se ref.e,r•e, poDque não ha moHvo algum 
pessoal ou político que me obrigue hoje .a od'i-ar o Sr. F!.o::'iano 
Reixoto; ao contrario, se tivesse motivo ·pessoal para estar me 
pronunciando por esta fórma; que ·não f.osse defender preroga-
Hvias ·do (f>-<id·er Le'gisl:ativo, em face da Constitu-ição, •eu só teria 
que acompanha::- .o senhor senador pel•o Ba~·aná, ·e bater palmas a 
tudo quanto fizeram o •Sr. Florian.o Pei-xoto e seus agentes. Mas 
não é possível senhores, •a -commissão diz claramente que o Pre-si-
dente d~ Rapublica ·não póde ser •em face da lei, •attingido por 
qualque•r resolução do Congresso Nacional. Pois se eu declaro 
oom os meus honrados collegas ·da commissão, ·que qualquer que 
seja a r .e·solução do Congresso Naci-onal, -esta não póde attingir o 
Presidente d·a Thepublica, p-orque· eUe está acobertado pela lei, 
por ter deixado o cargo, si eu não tenho interesses pessoaes e po-
liticos que me -façam . ap·proximar do Presi:dente d·a RepubLica, o 
aparte ·do nobre senado•r absolutamente 01ão tem razão de ser. 

·E' necessario que -nos acostumemos a discutir neste r e·cinto 
com a impass·ibilidade, -com a sinceridade de -deposita~·ios da sobe-
rania nacional, e não estelja.mo•s -con.stanbemente a vêr, por traz 
das palavras d·o orado-r, pens·amento -r.eservado, que não -póde ex,is-
Ur, e que absolutamente não d·eve ·entrar neste r eci-nto. 

·Continúo a minha argumentação. 
o Co-ngresso Naci-onal tem unicamente de tomar. conhecimen bo 

dos -actos -do ~·eside-nte d~ Republica, -e dos 'motivos que OS deter-
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Presidente, ·O que ha de menos importante nesta a,pprovação é a 
pessoa do funccionario que decretou essas medida.s; o mais im-
portante está no facto de que taes actos, uma vez approvados por 
deliberação do Congr.esso Nacional, vão constituir leis do paiz, 
decretos que hão de se·r executados, apanha.ndo todas as r elações 
sociaes, e todos os ind.ividuos a que esses -decretos se r efer em por 
qualque'l' circumstancia. e do 13studo desse -direito, que .é o -di·r eito 
do povo, que é o interesse da Nação, qüe tem seus representantes 
no Po-deT Leg.i.sla.tivo é que está a obrigação de conhecer os actos, 
os motivos que o -determi-naram, e ap>proval-os, um por um, pal'a 
que pussam produzir effeitos lá fór.a. 

Quanto á .pessoa do funcci-onari.o que de·cretou .taes actos elle 
está -em atmosphera differe-nte ·daquella que preside a acção do 
Poder L egislativo, quanto á appr.ovação dos actos; porque, ainda 
que a.pprovemos estes, .ell e não póde ser ·attingido >pelo procedi-
mento -do Congresso Naci·onal sinão depois que ·fôr reconhecido 
culpado pela ·Cama.ra dos Deputados e em processo outro que não 
o da r.ejeição dos actos . 

Foi, por isso, oS r. Presidente, que a. com missão, tOillland.o co-
nhecimento dos decretos submettidos á sua apreciação juntamente 
com a mensagem, ·estudou-os na. fórma do artigo constitucional 
que lhe impunha esse dever. 

Ora, pergunto a V. Ex., •per'gunto ·aos honrados senadores, 
que que1'em estender esta appr.ovação a todos os ·actos possiveis 
praticados pelo Poder Executivo e .seus agentes, pois si todos elles 
são susceptivei·s .de approva.çãü, -esta approvação o ·P•oder Legisla-
tivo influe no senti-do -de •poderem taes actos ser convertid.os em 
11lis d·o paiz ? Não influe. Sr. Presidente, nós ·estamos· conhe·ce·ndo 
todos .os actos prati-cados pelo Pod.er Executivo, mas, ha alguns 
a 1·espeito dos qua:es a nossa approvação eny;olve um absurdo, são 
aquel•les que o Poder Judiciario, compete nte para delles toma;r 
conhecimento ·já os declar.ou inconstitucionaes, impossiveis de con-
stituir leis para uma nação-

Nós toQ-dos sabemos que os decretos de .28 .de liev.ereiro e de 
5 de março, que creavam o fê.jl'o militar, que .ct·ecretM"am a lei 
marcial, .que resuscitaram a lei de 1850, .qu·e fizeram com que os 
civis cahissem sob a acção do fôro miJ.itar, o tribuna\ judiciario, 
uni co competente j.á os condemnou. 
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Or-a, pe•rgunto, que !Papel vae fazer o Poder Legislativo, ap. -
provando hoj e decretos que o Poder Judiciario na sua soberania, 
tão grande ·como a do Poder Legislativo, tão grande como a do 
Elxecutivo, já considerou inconstitucinaes ? 

O •SR. MORAES BARROS - A nossa approv·ação não tem o intuito 
de .dar força de Lei a estes decretos. 

O SR. ·LErm E 'ÜITIOIOA - M-as não pó de ·deixar de t er. 
0 SR. MORAES E BARROS - Não pó de ter. Não se legisLa por 

essa fórma. A approvação -não d•á ·força de lei a esses decretos. 
0 Su. COELHO E CA111POS - Ha ahi uma confusão. 
0 SII. LEITE E 0I'l'IOICA - Está enganado. 
O Sn. MORAES E BAJmos - O ponto é isentar 9 Presidente da 

Republioa ela responsabilidade ipolitica . 
O .Sn. LEITE E 01TIOIOA - Então é inutil o .projecto, porque o 

Presidente da Republica uão póde ser attingido ... 
0 SR. MORAES E BAHROS dá uni aparte. 
O •SR. LElTE E OITWICA - Mas V. •Ex. quer saber como vão ? 

Elu lhe explioo . 
Sr. Presid·ente, não foi· atôa, não foi a esmo, sem razão plau-

sível que a Commissão de Finança;S, estudan,do os actos submetti-
dos pela mensagem ao oonhecimento do Poder Legislativ-o, .p.ro.poz 
a sua ap.provação, princi-pa,lmente áqueJl.es .que ·diziam respeito á 
emissão elo pape! .. mo eda e aos creditos abertos. 

O SR. MoRAES E ·BARR.os - Isto, sim, era legalisar a ·emissão 
feita. 

O SR. LEITE E On'ICICA - Si a appr.ovação que pudesse vir do 
Po·dJBr lJegli.sbativo s·e .dirigisse ·unicamente .a attingi-r <>u não o 
Presidente d•a IRe.publica, -o Senado t em motiv.os para acreditar que 
a,s ·commissões não recuariam ante · este procedimento - •O d.e 
mandar ·a'I'chi'Var o pl'o.jecto . Mas é que ·em quasi todos os de-
cretos que foram submetüdos pel.a mensagem, ha divers.as aber-
turas de credites, assim como emissão de pa,p.el-moeda, cr.eação 
de coTpos, que são factos perma.n entes que estão figurando ille-
galmente na escripturação do Thesouro, como na organisação do 
exercito, .e que não poderão ser Tegulariosados sinão depois que o 
Congresso Na,donal os tiver appr.ovado. 

o Su. MoRAES E .BAnuos - Esses actos pTecisam de uma legis-
lação ·especial; não ha .duvida ahi ; V. Ex. tem razão. 

o ·SR. LEITE E OITICIOA - Perdoe-me, com -esta approvação . .. 
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0 Sn. MORAl': E BAHUOS dá um aparte . 
O SR. LEITE E OITICIC..!. -'-- Está perfeitamente Legislado. Foi -

por isto -qu·e as commissões não mandaram .archivar o projecto, 
mas .approvaran1 •OS acto.s, porque, sendo fa,ctos -consummad-os os 
m·editos já tendo sido abertos, di•st·ribuidos e gastos, o p;pel-
moeda já .estando em circulação, não eTa po.s.sivel archivar este 
p'l'tojecto, <l·eixando que estes actos ficassem sem a sancção legal 
nas relações juTidicas e admini·stra,tivas que isso cria par:a a 
nação, fi a comnüssão o disse no seu parecer. 

Mas, Sr. Presidente, · daT approvação ·a outros decretos pos-
sive:-is de apparecer .por moUv0 i:la r·evolta, a actos, j.á não são só .. 
mente d-ecr.etos, a actos ·do if'.oder Exe·cutiv!'l e dos seus agentes 
por motivo d.a r evolta, é :além ·de uma sup•rema levi.anda-de do 
Poder Leg'islativ·o descur.ar -completamente .das attribuições ·que 
lhe -compete-m de estudar ·Os motivos que teve o •Pr-esidente da 
Repubiica -para exped.ir esses actos., mais :ain_da - um .acto de 
incompetencia, que nós não podemos praticar, poTque, Sr. Presi-
dente, desde que o § 4• do art. 80 da .Con•stituição .d·eclara que as 
autoridades que tenham ordenado medidas são r esp.onsaveis [)elos 
act<Os commettidos, uão ha poder nenhum ueste pa,iz, nem o ex-
exutiv:o, nem o legis1ativo com todo -o Congresso e os dous re-
unidos, que possam tolhe:r a acção do Poder JudiciarJo quanto a 
r·esponsabilidade desses agentes respons.aveis pela Constituição, 
porquanto o Poder Legislativo, . -como o ·Pod.er •Executivo, nada 
podem decretaT que fira a Constitu ição naquiollo que e!Ia tem de 
expresso quanto ás r esponsabilidades, 

-Demais, Sr. Pr.esidente, essa ap.provação incondi-cional a 
todos os actos vae rev.ogar e relações crea-das, d:adás pela Consti-
tuição, :pod-er algum do paiz pód·e rev.ogar e que entretanto ficam 
de facto revogadas. 

Sr . Presidente, o mais bello titulo da nossa C.onstituição é 
aquelle -que se inscrev.e sob a secção segunda, é o Oodig.o Político 
dos <l.ireitos da Nação Br.azüeira - con-qui-sta da. liber-dade, con-
quis_ta de civilisação de tal ordem que marcou, desde o di-a em 
que ella f-oi alcançada em uma lucta de sangue tremen-d-a, a con-
s-a.gra.çã;o em todos os pactos fundamentaoes; é o titul-o que se_ 

·i~screve - Da àeolamção àos direvtós. 
Pois bem; entre as medi·das -p-ratlcadas pelo Vice-Pr.esidente 

da Republica, .em seu nome individual, <Como pelos seus ag.entes 
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r.esponsave.is, resp•onsaveis em face da Donstitui·ção .e cuja respoii-
sa.biUdad-e não pó de ser illudida, _qualquer que seja o voto do 
Congresso Naciona,l ou ·d-e qualquer poder deste Ilaiz, .encontro 
paragraphos que .entendem com actos que foram p;raticados, cuja 
rp ermanenci·a existe ainda_ hoje, actos que sáJo approvaidos pelo 
Pod.er Legislativo e que váJo continuar a feri·r eSS843 direitos fran-
ca,mente consagr!lldos na Constituição. O Senado ha de ter paci-en-
cia de ·ouvi·r enumerar esses actos. 

Desde que os <honrados senad·ores absolverem por meio de um 
projecto de approvação de actos, amnistiarem o Poder Executivo 
e os seus agentes, pr.etenção que não alcançarão, porque, como 
acabei de dizer, o Poder Judicia:rio não se submetterá absoluta-
mente ,a -esta decretação illegal do Poder Legislativo; desde que o 
Oongress·o approve incondicionalmente os acbos ·do Vice-Presidente 
da tRepublka •e dos seus a:g.entes r ·esponsav.eis, pergunto: o voto 
do Congresso pód·e evitar que •esses -homens, que f.d·ram feridos em 
seus direitos ·e cuja permanencia da lesão de direitos continúa, 
vão •denunciar aquenes que 1praticaram •esses actos iilegaes, que 
cump.riram medida:s de exc-epçáJo .em abuso, na fórma da Consti-
tuição ? 

Ent;retanto, ·essa denuncia ·está ·expr-essa no § 9• do a:rt. 72 
da Constituição: " E' per.rnittido a .quem quer que seja r-epresentar, 
mediante petição aos poderes public.os, denunciar abusos das au-
toridades e .promover a respo•nsabili.dad.e d'()s culpados. 

Si se approvam os actos 'J}raticados ,p,elos agentes do Po.der 
Executi'V•O, pergunto ao Senado si o seu voto t em a pr.etenção de 
r evogar <O § 9• do a.rt. 27 da Oo.nstituição, evitando que aquelles 
que foram fer-idos nos seus direitos possam ir <l-enunciar os cul-
pados e pedir a sua punição . INáJo póde ter esta pr.etenção. 

O Sr.. MoRAES BARROS - A r -esponsabHidade pelos c-rimes com-
muns continúa inteira; a ap.p.rovação dirime apenas a resppnsabi1i-
datde política. 

O SR. LEITE E OITICICA - Política? Eu não s·ei qual é a res-
ponsabilidad·e politica -do ·agente. 

o Sr.. MoRAES 'l3Anuos - Por crimes de responsanilidade e não 
por crimes communs. 

o .SR. LEITE E OrTicrcA ~ O agente nã.o tem responsab~li<dade. 
0 SR. VICENTE ]\/[ACHADO - V. ·EX. cestá fallanà<O contra as 

conclusões ·do parecer d•a --corilmissão ? 
42 



Ú .SR. LEITE E 0ITICICA- Já ho.ntem V. Ex. i•nte.l'pretou as 
palavras da commissão de tal modo, .como ·que pr-ovando que- eu 
não entendia de grammatica, que hoje me é diffi:cil dar.-H:re qu~l
quer .expJi.cação. 

O SR. VICENTE MACHADO - O paree-er concJ.ue pela fllp,provação 
dos actos do •Poder Ex;ecuUvo: V. Ex. .ass.ignou esse par>ece·r e 
ag.or.a .e;s.tá fallando . contra. 

O Sn. ·LEITE E OITICICA - Oh ! Sr. Pr·esidente ! O honrád-o 
Senador .atirou-me ante-hontem um .ã,parte ·que não ouvi, :e hontem 
em pleno Senado .a; irrisão d·e nãJo ser grammatic-o ... 

0 SR. VICENTE MACHADO dá um aparte. 
O SR. :LEITE E OITICICA - Ouço S. Ex. fallar ag-ora •e estou 

v·endo que continúa a pensar que não sei grammatica. Parece que 
a casa toda ·me ·e•sbá compr.elTendend·o; o ·hon.rado sena.doT só é 
que tem ·O pr.ivHegio de encontrar nas min.h·as palavras essa con-
clusão. 

0 SR. VICENTE MACHADO dá um aparte . 
.O Sn. 'LEITE E OITICICA - Ah ! mas ·O parecer approva os actos 

menci:onados .na mensagem .e ess.es actos já decl•arei, nada tem 
com os. ·di-r.eitos tndivi<duaes. 

0 Slt. VICENTE MACHADO d•á um ap'aTte. 
O SR. LEITE E Ort'ICioA - O •p;roj.ecto alcança os agentes que 

cumpriram esses actos mendon.ad·os na mensagEJill, os ministros 
que referen.da•ram ·Os decretos; aqueHes que receberam os cTeditos, 
que os .gastara;m tod-os e que são ág•entes responsav·eis por terem 
cump·rido . uma ordem iUegal. 

o SR. PINHEIRO MACHADo - •E' uma conclusão lo.gica para a 
commi-ssão pr:opor a rejeição 'da proposição .d·a Camara. 

O SR. LEITE E •OITICICA - Não, porque .ena tem ·effeito pa:::a os 
que estão . . . 

Outro, .Sr. Pr.esidente. Todos nós sabemos que dur3Jnte o es-
tado de siüo houve violação d.o lar domestico do cidadão. 

F.aço justiça ao honrado P.resid.ente da Republica.; S. Ex . 
não podia ter ordenado .gemelha;ntes a-cbos, não os ordenou . 

Havia nesta cidade uma turma de in·divi.duos ... 
o SR . .CosTA AZEVEDO - ·E que se ·di:dam de gravata lavada. 
:o sn. LEITE Jl: OITICICA -.. . que se diziam .a:g.ente .d.o Poder 

Executivo, que infelizmente •::eceberam esta i•nvestidura ~ que se 



aprov.eitaratn dessa ckcumstancia •par.a commetter vinganças iri-
d i vid ua,es . 

Esses indivi-duos abusaram do lar d•ome.stico do cidadão, per-
gunto: os honrados s·enadores querem que os off·en-did·os fiquem 
proh'ibidos de vir pedir aos poder.es publkos a .pun.ição dos cr,:'i•-
minos-o.s? 

Demais, Sr. Presidente, o proojecio 15 diz (Lê): 
Quem desconhece, quem pód·e chamar--s.e á i-gnor ancia de que, 

durante esse tempo medon.ho da rev•olta, houve cidadãos que foram 
s!entenciados s.em <se-r p.or aut-ori-da,de · ~egular, sem ser em nome 
d·a lei ·e sem ser ·com as formalida;des .que a lei não creou absoluta-
mente para semelhantes julgamen.tos, .poTque .ahi está o § 31 do 
mesmo artigo que manda ficar aboli-da logo a pena -de morte ? 

Mas, senhores, é 1possi-vel negar á face d·esse .paiz que houve 
individuo·s que foram fuzila,dos dentro das :p.r.isões e ·até barbara. 
mente, >deixan:do .os cadave'l'es in:s·epultos, e tudo em n-ome do P.re-
sidente da Republica ? •E os n·obres senad-ores, quer.em que esses 
indi·v.iduos sejam absolvidos, em nome da lei ? 

O SR. MoRAES BARRos - São crimes communs que não ficam 
approv·ados. 

O SR. LEITE E OITICIC.A ---:- Sr. Pr·esi-dente, .estou ve.ndo q·ue -a 
.theoria d-as oommissões ·está v-ingando perfeitamente. Dizem os no-
bres senador·es: nós damos rupp;r·ovação a ess·es actos, mas uma ap-
provação platorrica pm·que mandamos que os tribunaes tom em 
éon.ta desses assassinos. :Mas o.s 110:n rados :sena;dores não são gene-
ros-os. os honrados sena:dores cobrem ·Com .a bandeira da miseri-
coTd•ia os criminosos e mandam-nos ao julga,mento dos rtribunaes. 

0 SR. MORAES BARROS dá 'll'ill apar.te. 
O SR. LEITE E ÜITICICA - !Si os ag.en•tes do Poder Executivo não 

têm ;resp·onsa~bil'id-ade politica, si os a:ge:ntes do Vice-Presidente da 
Roepubli-ca não são attingidos por ·esta lei de responsabilid&de, si o 
V.i-ce.oPresi.demte da IRepu·bHca, unica autoridade ·em que·stão, não 
pód·e mais ser atting·ido por esta responsabilidade .politica porque 
já deixou o cargo, a que vem ·esta approvação politica aos s·eus 
actos? 

Ah sr·. Presidente! E' p.or isso que as comrni·ssões quizeT.am evi-
tar a acção ·dO Poder J ud-ic1ario. Nós não estamos legislando para 
o presente .n·em para o passado; nós estamos firmando p,rincipios 
que ficam n-os annaes de noss·a histor1a ·e que podeij·ão servir n:na. 
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il·hã, quando, porventura, o gov;_"l·n~ tenha .de se achar a braços 
com uma r evolta . Possu até chlUlla:r ·em .meu auxilio a -i.rrisão dos 
acontecimentos humanos, porque aquelles que foram os primeiros 
promotores das medidas de ·excepção a que foi autorisa,do ;o Presi-
dente da Republica, como a de 10 d e abril, aquelle-s que estavam 
de accôrdo com o Presid€1llte da Republica, que .coparticipavam de 
seus actos, que agi.ram francamente com eUe, posteri.ormente foram 
apanhados e env-iados ás prisões de crime commum, trfllnsfol'ma-
das, poT um de-creto incon·stitucionaà, em prisões politicas, esses 
mesmos fora,m declarados traht.dores á patria como si a def;bacio-
nalisação do cidadão pudesse ser feita l)o.r decreto de poder al-
gum. 

iS·eruhnr es, já disse, não estamos legislando para o ·passado; o 
passad'O deve ser olhado como uma treva densa na vida da historia 
deste paiz, para que os cidadãos -br.asileiros ol'hem--a servindo-lhes 
essa t reva d-e ·prevenção para a Hberdade deste paiz, que nunca 
pe.rigou tanto como neste :periodo da Rep-ublica. 

'E' -à. liberdade, é a gar.aruUa do cidadão no ,futuro que deve-
mos r esguar-dar, essa liberdade tão feri da n estes momentos críticos 
em que -cada um que se diz o ·srulvador da p-atr.ia não passa d•e um 
ganancioso do l)oder. 

Amanhã, si por v€illtura tivermos de repellir qualquer ameaça 
de ·offensa á so•berani.a nacio-nal , s•erão os nossos v•otos de h oje as 
nossas o·piniões manifestadas na tribuna em face da nação que 
hão de justificar as medidas de excepção que vão desde a pris_ão 
sem processo commum até o •escarneo, até o fuzilamento; e €illtão, 
aquelle q-ue fôr o depositado da força ir á procu:rar na app-rov.J.ção 
inconstituci-onal que deu o .Congresso de 189<5, aos actos d'O governo 
a justificação dos actos de tyrannia. 

Por isso eu digo, Sr. P.res·idente: o Congresso Nacional não 
d-eve preoccup!J.r-se com as mise:rias do dia de h01ntem, com a hedi-
on-dez Pl'aticadas por esses ·hom ens, s·inão ·para procurar fazer com 
que elles sejam punidos, 'Para que amanhã este acto do Congresso 
não sirva de justificação aos inst;: tctos da barbaria e de selvageria. 

·Sr. Presidente, -pretenderão os 'hon.r.a,dos senador,es qu-e o voto 
do Congresso Nacional rev.ogue o artigo da Constituição que fez 
com que os militares de mar e te.rra tenham as suas patentes ga-
rantidas por lei em toda a sua plenitude? Pretenderá-o Oongresso 
Nacional .que seu voto faça com que esses indivíduos, que podem 
v.oltar ao seu paiz, para serem submetti-dos aos tribunaes oompe-
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tentes e delles recebendo a pena em virtude da qual podem perder 
as suas .patenbes, fiquem fóra dessas patentes, de accôrdo com o 
decreto inconstitucional do Presidente da Republica que ·dellas os 
privou? 

!Não pode ser. O Cong.resso Nacional .não .tem com.petencia para 
revogar artigos da ConstltulçãJo, nem par.a .approvar actos que vão 
ferir de frente aquillo que é garantia individual <dos direi~os do ci-
dadão. 

O Sn. Mon.A.ES BARRos - Nd.nguem tem essa pretenção. 
O .SR. LEITE E ÜITICICA - Si assim é Sr. :->.r esid·ente, si esse'.: 

actos não podem ser approvados, s i ·os honrados .senadores estão 
d e accôrdo cozm.nosco, s·i não conhecem taes .actos, si não sabem 
d e que se trruta, elles não podem ser ap);)rovados, po.rque a condição 
essencial para o criterio do Poder Legislativo, como de qualquer 
ju.!z, é conhecer o facto, saber dos ·documel).tos que ·os justificam, 
);)ara de.p·ois pronunciar-se sobre elles, pró ou contra. 

O 'Sn.. GosTA AzEvEDO - Apoiado; é preciso conhecei-os. 
O SR. LEITE E OITICIC.A. - Si não os conhece, si não póde dizer 

que elles fi.cam todos desappr.ovados, como p·oder.á diz er tambem 
que ficam todos appTovad-os? 

Não oé possi'V.el que l1Illa cor.paração ·respeibavel como o .Senado 
d·a R epublica p.ron·u.ncie-se .po.r esta fôrma, que ~u qui,IHiquei ·de 
leviandade, d e descu.ramento dos seus .devsres, attrlbuindo a inda 
mais á C:~~mara do.s Deputados procedimento igual. 

Não ; p.am ho·nra da Reprublioa, para ho.n:ra do se u Poder Le-
gislativo, para ensina.m·ento do futuro, para lição aos vindouros .pre-
sidentes d·a R epublica ·deste paiz, que ning'uem sa;be qua:es serão, 
é necessa.rio que fique estabelecido que o Poder Legislativo só 
rupprova actos que o Executivo, rua fór.ma da Constituição, trouxeT 
ao seu conhecimento , instru.in·do--os de modo a ·p·roporciona'r -o exer. 
cicio legal e legitimo da a,ppro'Vação dessas medidas ·de excepção ! 

.Sr. presi·d·ente, quando e·u l•i hoj e em diversos jo~naes, nos ex-
tract-os da sessão de b..ont em, ·l1Jll subst:i•tutivo a.pTesentado pelo se-
nador pelo Paraná, .com assignatuTa de differ entes collegas seus, 
com a phrase - são appq·ovaaos toaos os actos ao Presiaente d<J, 
Republica e seus age'ltte·s r e.sporv,s(lfl)eis ; ·declaro a V. Ex. que me 
senti p.ossuido de UJIDa t risteza ·poro·f.unda .pelo futuro .. . 

O SR. VICENTE MACHADo - V, Ex. -pergunte i\, Mesa qual !oi 
o J>ubstitutivo apr~segtado. 



664 

O SR. LEITE E 0ITICICA - Refiro-me ao que li, guiei-me pol' 
aquillo ·que os jorna.es publicaram . 

'Ü SR. VICENTE MACHADO - Não :j\o.i O que •Se a.presentou aqu.i . 
O ·sn. LEITE E Ürl'ICICA - Sr. p~esidente, quando os nossos .pos-

tell'os, .aquelles que nos hão ·de substituir n·estas cadeiras DU em 
outras que d·igam .r.espeito á politica gsral do paiz lerem nos an-
naes d-o Cqngresso Nacional em uma pagina das sessões do Senado 
que dive.rsos senadores pretend e-ram dar e·ssa app•r.ovação .incondi. 
cional a · acto·s .que não con.heciam, elles dirão comsigo, ao estudar 
os .fa;ctos de hoj·e, que a:s .paixões poUücas do pr·incipio .da Repu-
blica foram d em asia!lo acoe·sas ... 

O Sr~. Jo,i.o CoRDEIRO - Foi para salvar a Republica que ·eHas 
se acoenderam. 

O :Sn. LEXTE E OrriCICA - . .. que os diversos anom.entos poli-
t ioos, atr avessados pO'l' aquelles homens, foram demasiado pe··. 
r igosos, até a;o ponto de .faz,e1· com que, depois da vi·ctoria, 
quand·o a Republica estava ass·enta,da, já na paz, já re-
conhecido o principio de que este paiz é ·essruwialmente 
republicano, que deseja a Republica pelo instincto natural 
qu·e todos nós, habitantes ·da America livre, temos de não 
querer privüegios de .nascimento; ao ponto de fazer com que esses 
homens esquecessem .po·r momento a g.ra.nde r esponsabilidade que 
sobre elle;; .pesava e as consequencias p.ernidosas que assumia,m 
perante o fu:turo, propondo u.ma app.rovação como essa, que de um 
lado vaâ de encontro ás attr.ibu-içõ.es ·de outr'o ·pode.r; e d·e outro' 
la;do inutiliza -oomp].etamente a Constituição da R epublica, por-
que, .Sr. pr esi·dente . . . 

O .SR. EsTEVES Juro-ou - Enta.o não querem a amnistia para 
esquecimen.to ·de tudo? Em ravor do·s revoltosos tudo, e .tudo contra 
os que defend-eram a legaHd·ade . 

.O SR. CosTA AzEVEDo - :Para os revoltosos ha os tribunaes; 
chamem~n'os a eUes. 

O SR. EsTEVES JuNion - Andam passeando pelas ruas da ei-
da;de; estão por a:hi muito á vontade . Esquecem-se sempre dos ini-
migos da lei, e tudo acham pouco contra os que sustentaram a 
legalidad·e! Isto · é o que d esgosta; é o que in·commoda. 

O SR. 1LEITE E OrTicrcA _:_ Sr. preside·nte, o aparte do honrado 
Senado.r po.r .Santa Ca·tha:rina fer.e outro ponto que precisü deixar 
expHca;do. ·s. ·Ex. não entende que se dev-e ~·e.r tanto contra uns 
como copj)ra o\ltro~. S. :E~ , 11ão par'ece çonve•nciqo de que não ot-
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fende assim com o seu ap-arte sinão a Constituição da Republica; 
S. Ex. vai convencer-se de que não tem razão nesse aparte que 
tem .dado .por dive-rsas vez·es quand•o se tra;ta -do assumpto. 

ü hon-rado senad·or .diz que nós outros não somos justos quan-
d·o pugnamos por este p.ri·n-cipio, não para attingir os que se rebel-
laram, mas para crear medi-das .de ex,cepçãJo contra esses que foram 
defe-nsores da Republica, quan-do o que queremos é preveni•r os de-
positari-as futur-os do poder . .. 

O :SR. ESTEVES JuNIOR - Q·uer·em o esqu-ecimento sómente p-ara 
os revoltos os! 

O SR. LEITE E OITICICA - Sen-hores, o que temos nós com os 
crimes dos revoltosos, quando .nós todos cond·emnamos a revolta? 

Que elle·s co.mmetteram crimes, não ha <luv.ida nenhuma, es-
tavam no ·s·eu -papel. ·Eram ·inimi.gos da Republica, e.ram inimigos 
das auto.ri.d.ades constituid-as, estavam em revolta contra o pod·er, 
desafiavam contra seus :feitos as balas legaes, commettiam um 
crime n ess-a o.ccasião .. . 

O SR. CoSTA AzEVEDO - Sem d·uv1da. 
O SR. LEITE E OITICICA - Mas o gov-e-rno caminhava contra el-

les em nome da lei, em nome da justiça e dev·ia subjugai-os em no-
me <la ;lei , pelos crimes commettidos contra as autoridades, contra 
a Constituição, contra a lei. Esses attentados, que :todos os dias se 
commettem na guerra civ.il, ex,igiam da autoridad-e a calma e a 
energia necessaria·s para .dominar essas cabeças, os chefes da re-
volta e se-us apani•guados no campo da bataLha, e .depois de v-encei-
os chamal~os ao seio <la nação, tomal-os pelos pulsos .e levai-os aos 
tribunaes que os tinha de julgar . . . 

VozEs - Apoü11do. 
O .Sn. LEITE E OITICICA - P.o.rque a revolta, Sr. presid-ente, só 

podia ser combatida pelas ·armas, em nome da lei, e a lei não dava 
o direito a ninguem .para, depois de fazer prisioneiro o que a 
transgredia, ataJr-lhe os pulsos e arcabuzal-·o porque nesse caso, 
os age-ntes da autoridade tor-navam-se mais .revoltosos do que os 
proprios -revoltosos, m·ais assass-inos do que os outro-s, que eram 
defenso-res daquillo que elles entendiam ser um direito ! 

... .mas aque1les .eram defeu•sores da lei a qu-e tin-ham o dever 
de obed·ecer -e os outros não tinham le-i nem patria, davam-se a to-
dos os crimes. Q.ue di·r.ia o nobre s-enado.r de um juiz que fosse 
atacado por lJm ta~cip.or!J.. ~, ·depoi~ ·de p·rend-el-o1 elll, ve:1; de .q e!l-



666 

tregar á autor.idade prura ser iu~·gado, l•he cus·pisse no ro:;~to, lhe cor-
•..asse as mãos ... ? 

O SR. ESTEVES JuNioR -- ..... ntão esses são bandidos? 
0 .SR. LEITE E 0ITICICA - >São bandid·OS contra a ord·em publi-

ca, b::mdidos políticos; e quando V. Ex., com O'S documentos em 
mão, mostra,r factos ·horrorosos .praticados pe1os .r-evoltosos, ha de 
encontra,r, ·da prurte d-os que ass-ignaram esse parec·er , as·sim como 
dos que não querem -approvar .tod:>s os :actos -dos a•gentes do Poder 
Executivo, a repulsa, a reprovação desses actos, mas ha de tambem 
nos permittir, como o nobre senador do P.iauhy fez •ha poucos dias, 
que cundemnemos -esses agentes da autorida;de que, prev-al-ecendo-se 
da f·o.rça que tinham .em mãos, não forrum .ao campo de batalha ba-
ter .r evo.ltados, m·as fria e calcuolada.mei1te .roubar a vida a esses 
cidadãos, e m u'itas v-ezes qua;ndo elles ·não tinham tido p·arte na 
revolta nem eram criminosos. 

Vê o :Senado que .as commissões, entend.en.d.o que -o projedo da 
Camara •TefeTia-se unicamente aos actos do Rode-r Ex-ecutivo alli 
indica:dos, o fize:ram de a:ccôrdo com a Consti tuição; cu mpriram a 
lei, porque não podiam a d.mitti.r que a Camara dos Deputados pro-
puzesse um p.rojecto que ferisse a Constituição invadindo a -es-
p.hera das attribuições do PodeT Judiciruri.o, e francam ente declara-
;ram que o projecto -da Camar.a não podia .r eferir-se a o-utros actos, 
porque .actos in-constitucionaes nem o Congr.esso Nacional, nem 
poder algum d-este paiz p.o'di•a app;rovrur. 

Sendo assim, ST. presidente, não comprehendo po.rque se faz 
barulho -em torno deste 1p~·oj ·ecto e do parecer da commissão. Que-
r·eis approvar .inconodidonalmente todos -os actos; mas o Congr.esso 
não tem ·compe•tencia .para i-sto e só •tem o dev-er de conheceT dos 
:a;Ctos, submettid-os á sua d·eliberação; d·eve resalv.ar sobre tudo a 
or·esppusabilidade t r-emen·da ·que sobre ·elle opodia recahir, si• q uizess-e 
•approvar os horr-o.res ·que todos os dias estão sendo denunciados .. 

O SR. 'ESTEVES JuNioR dá um a par·te. 
O SR. LEITE E Ül'l'ICICA - Não é a imprensa parcia1; não se 

chamam - im,prensa - aquelJ.es •que vêm pedir aos pad·eres publi-
cos o pão pa•ra suas .famí-l ias. . . (H a um apw-te.) 

E.m nome ·da Republica, é n.eces·sario -que ·esta questão termine, 
para sua .garantia é pr-eciso qllle as paixões se calem! A intoleran-
cia não t em trazid-o vantagem algnma á Republi-ca; o que temos 
vis.to, depo-is de tr-es annos de odi-os, de paixões accesa11, é que a :ae. 
publica se aoha empobreçi·da .. , 
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D!l{ SR. SENADoR - Qu,aes os culpa,á.os? 
O SR. LErrE E OITIOICA - AqueiJ.es que a ·<1irigi11am; V. Ex. 

não póde tiTar de-lles a res.ponsabilida,de que a histoda lhes ha de 
dar. No fim. de tres ann.os de governo, es-sa poUtica intol'eranle, que 
não quer ·esquecer os factos, que não .quer abafar -os -o di os, ·qJ.le . não 
quer · haurir de to·dos os praze~·es da vkto.r;i.a ·o maior que é o :da 
paz; ·ess•a ·intol·eranda, que tem feito com .que a,s sessões do ·Con-
gresso ·esteja,m todos os dias a s·er incendida8 com as di-scu-ssões 
in-convenientes das noss•a miserdas, das nossas ·desgraças, dos cri-
mes dos nqssos pa;tricios, essa intolerancia rtem re·d·,tzido o p.ovo 
br,azilei•ro a circums-tanda de um mendigo á procura dos meios de 
subsi<st:encia que todos os dias se .to•r.rram mais d.ifficeis, exigdndo 
augmento de salario, desde o pobre até ás albt,s class·es. Esta polí-
tica que depois da vdcto-r.ia uão quer a bandeira branca que cobre 
todos os vencidos e que ruté os co'bri-u em 1870 na communa, em 
F.rança; esta política .que qu·er levar •o odio político, a guer,ra civil 
ao ex.tremo de domina,r o adversanio pela força, não -dá resultados 
vantajosos, nem mesmo áique.Ues que, estando hoj.e com a parte 
fo-rte, .podem ser alcançados amanhã p·elo >desastre ·de se t~·narem 
parte fraoa. 

Nesta Rep-ubli-ca está se orea,ndo um -partido d·e v.ingadores e 
outro de vi·ngad.os ... 

O SR. ·EsTEVES JuNI OI\ dá um .apart·e. 
O SR. LEITE E ÔITICIOA - Oh! .Senhor, ·estou pr-egando a paz. 
E.' neces-sar.io que -s·e ·diga, embora seja tomado i.sto como uma 

denuncia á Nação, que se está ereando o ·partido dos vingado.res e 
dos v-ingados; h.a um club de jacobinos ... 

0 .SR. ESTEVES JUNIOR dá outro aparte. 
O S!t. LEITE E OITIOICA - V. Ex. não faz parte ·d·e um club de 

jacO'b.inos? Elles escnev·em até com -tinta v·ermel'ha e o anno p.assa-
do veio uma rer>res·entação ao Congre:sso Naci-onal dessa fórma. 
(Riso; a.parte~. ) 

Sr. presj,dente, é necessa.rio, pa,r.a feli-cidade da Republica, que 
deixemos no altar da .patria -os od"ios de hnntem, faz-enáo esquecllr 
todos esses .factos que não s-eTv-em sinão para infelicitar a nossa 
patria. 

O •SR. EsTEVES JuNIOR - •Então votemos pelo que veio ·d.a Ca-
mara dos UeputaJdos. 

0 Sn. COSTA AZEVEDO - E votar·emos,_ 
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0 SR. ESTEVES JUNIOR - Mas VV. EEx. não querem i..s·so; 
VV. EEx. querem as vinganças. 

O rSR. LEITE E ÜITICIC.A. - As .minhas palavras de paz não 
pod·em ser <J·uvidas pel.a honrado .Senador por •Sawta Catharina, 
com grande pezar .meu . 

'Admd.ra i·sto! ·S. Ex., cujas can.s veneradas são o symbolo 1a 
paz, .S. Ex. de itnd<JJ.e tão benefica como •eu conheço, incapaz de 
um .act<J d~ ·p·erv.er.sidade, ' '.<' um a.cto máo, (apOiados) tem-me in-
terrompido tres QU quatro v·ezes, desde que ·pretendo fa.Har n a 
paz. 

10 rSR. ESTEVES Ju:rnoR - Nã<J quer·em que se escureçam os 
actos dos ·O·utros. 

O tSR. LEITE E ÜITICIC.A. - Eu não .escureço nada; eu sou o 
primeiro a pr.aéJ.amar ·bem .aJ.to .que .as vencedores da revolta fo-
ram benemerito·s da patria; .mas para serem benemeribos é na-
cessaria que comcluam a sua victoria, e a victoria não esta11á con-
cluida sinã<J depois de .feita a paz. V. Ex. conhece o lemma 
que o grand.e poeta do s·ecuJ.o· escreveu 'em uma da.s portas de 
sua casa . 

.Substituiu a formula voo. victis po.r esta: Ne n emine; g llor·ia 
victis. tGlori.a ·aos v·enci<dos! ·Porque, •si no momen to d1o accesso d.a 
lucta uma .pa.rte v·ence, é ·o caracteristico do homem tnão fazer 
como a fera, que traga, que suga .a sangue de seu inimig.o a 
quem venceu. 

Os ·homens teem sentimentQs supeTiores, e vencem, per-
doando depois aos vencid<Js. 

,P.ais bem, ·s.r. ,pr.esitdente, é ·neoess.ari.a para. fe licida de des ta 
Republica, ·e ·sómente sob esta condição ella se consolidará, ~ 

necessario extinguir ·OS odios, acabar com a. distincção de jaco-
binos e nã<J õaoobinos, fazer com que neste paiz só haja cida-
dã.os brazilffiros, dar as batalhas da paz, tnas urnas e na tribuna, 
pro~ur.aT ven'Cer os wdv·eTSarios nas conquistas largas da civi-
lisação, por .meio da palavra e da penna e .não estar todos os 
dias a exi.gir esta separação odio·sa de dQus lados dentro da Re-
publica, .p.rocurando a todo momento Ievantar Q phantasma da 
sebastianismo, que tem sido até hoj·e a chapa, a •bandeira com. 
que se tem procurado excitar <JS adias. 

·Sr . Pr.esi.dente, eu nego aos honrados senadores que faliam 
em sebastianismQ direito de exi,gir que n esbe paiz não h aja ho-
mens amantes da monarc)üa; n·.ego-lhes esse direito co)llo os )lon-
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rados senadores exigiram em todo o .tempo da monarchia a to-
lerancia para os republican·os .que •existiam no paiz, toleratncla 
com que .pregaram as suas doutrinas, f-ormando 'Clubs, tendo . o.r~ 

gãJos. na imprensa ... 
O SR. EsTEVES JuNioR - <Mas foram atacados •muitos dubs. 
0 •SR. LEITE E 0ITIOICA - VV. EEx. hoje querem extermi-

nar os monarchistas para consolidar a RepubHca. 
Pois, .Sr. Presid·ente, para que a Republica se consolide allnda 

mais ê necessari·o que ·O partido monarchico exista. 
•Mas o que é necessario .para combater o partido· monarchico, 

não são os 28.000 soldados do gov·ern-o federal; não são os decre-
tos inconstituciona;es nem as medidas de tyratnnia e selva.geria; 
o ·que ê necessari-o ê justamente aprov-eitar ·esse exercito paTa 
firmar a paz, .cuidar seriamente d-o problema do futuro ·deste 
paiz, que nunca ·esteve tão ru1m como hoj e,-

0 SR. ·ESTEVES JuNIOR - <Mas ha muito ·dinll'eiro estrangeiro 
O •SR. •LEITE E ÜITICICA - F·açamos com ·que a Republica tenha 

mais ·dinheiro ·que o estrangeiro, ·para pode r custeiar as suas des-
pezas e daJT a f·elicidade ao POVI}. 

Não .estejamos como ·o invejoso a damar todos os d•ias con. 
tra o dinheir.a d·os monarchistas, pol'que o que isso prova ê que 
a RepubUca não o tem. 

E' ·neaessario fazer com que a Republica tenha dinheiro, mas 
•em porção muito superioT, P·aTa poder fazer a felicidade do povo, 
e nãJo dar aos monarchistas o attestado do cambio no estado ·em 
que se acha, das finamças arruinadas, •e de um paiz onde as li-
berda;d·es <publi.cas são atê contr.avertidas no seio do Oon.gr:esso 
Nacional. 

Não será assim que se ha de consolidar a <Republica. 
Quant.a· mais VV. ·EEx. quizel'em extinguir 'OS sebastianis-

tas, tanto mais .elles sungi-rão, aproveitando-se d•os erros da R e-
publica pal'a fazerem a comparação. 

E ' necessario que existam monarchistas e que sejam v·emcidos 
pela sabed·oria dos que governa;m, pela liberdade concedida av 
paiz, pelas vantagens que o pov-o· possuir mo r·egimen .r·epublicano, 
attestando desta fórma .que -elle será muito mais Jieliz sobre ·este 
r egimen de que sob o regimen antig·o. 

E querem a prova? Desde que a Republica se fez andam os 
que a dirigem a procurar a s-ombra ·do s·ebastianismo para ata-
çÇJ.l-fL, ·e toçlos os dias a Re:pu~H·ca ·está lll'e~:;eiJ.cil;mc;lo scenas como 



670 

a. r.evol·ta que nos deu ·as tris1Jes e nefamda:s scenas d·os ar.cabuza-
mentos em nome da liberdad·e. 

Não ·tenho mecto do sebastianismo; não tenho abs,olutamente 
receio da monarchia. 

A ·monaTchia f.oi uma planta ·que não creou raizes, e que cahi-u 
ao 'Primeiro vendaval mais forte de uma revolução popular; cahiu 
com <> IJ'T·imeiro imperad·or por uma r·evolução da rua, e cahi·u com 
o segundo, a ponto de exiJ.ar -paTa o estrangeiro ·O sobeTano, sem 
ter quem •o defendesse. 

O .Sn. COELHo RODRIGUES - T·eve um homem que ·está 1presente . 
O Sn. CoELHo E CAll:J:POS - Cumpriu um dev.er de honra. 
O Sn. CosTA AzEvEDo - Def:endi a lei, como a h ei de defender 

sempre. 

O Sn. COELHO RoDHIGUES - ·Perfeitamente, quando eu recei•ei 
que V. Ex: morresse, não quiz ·que m-orresse sem eu cumpri-
mental-o. 

O Sn. LEITE E OITICICA - Ora, Sr. Presidente, uma planta que 
não medrou durante sessenta e tantos annos, e que não poude 
resistir em tempo algum ao -embate d·e uma 1·evolução de momento; 
que cahiu com o primeir<> imperado·r, que cahiu com o 
segundo, e d·e modo ·a deix·an.· que se fizesse a R.epublica 
com a mnanimidade quasi do paiz, '!lâo pôde ·inspirar re-
ceios, hoje que a R•epublica ·está consolidada, e que .realmente 
deu a p.rova mai·s solemne d·e que nãi:> podíamos aceitaT a pre-
sump.ção de um monarcha em·agé, que queria a todo pasmo apro-
veitar das desgraças -da R epublica paTa hastear a sua bandeira ... 

0 Sn. ESTEVES JuNIOR dá um aparte. 
ü Sn. LEITE E üiTICICA - V. Ex. sabe qu·e a ·historia do .Sr. 

Saldanha da Gama ha de ser escripta .pol' esta fôrma: a revolta 
nada tinha de m~marchista; o Sr. Saldanha da Gama quando viu 
bons elementos para revoHa, ·e J;>OssibiJi.drude de .tri umpha;r, de-
clarou"se por oella, sômente nessa occasião deix<lu a n eutralidad-e. 

O Sn. CoSTA AzEVEDO - Criminosa. 
o Sn. LEITE E OITICICA - Neutralidade criminosa, de accordo . 
o Sn. PIRES F ERRF..IRA - V . Ex. está interpTetando mal o pro-

cedimento -desse homem, que quiz matar a Republica, que trahiu 
seus companheiTos ·de mar e terra. . 

'0 sn. LEr~ E orr:rcrcA - :msto11 çl,e acc"rdo, 



O SR. PIREs FERREIRA - ·EntãJo, como diz que a bandeira da 
restauração não ·foi hasteada por oelle ? 

O SR.' LEITE E OITICICA - Eu d.isse que a revDlta não começou 
~·onarch1sta, e que o Sr . Saldan.ha da Gama, conhecendo que 
tmha bons ·e~ementos :paTa tTium']'~har, aproveitou-Se ldelles, e 
h-asteou a sua band·eira. 

10 SR. ESTEVES J u r."'!OR - E continú·a no sul. 
O •SR. LEITE E OITICICA - Mas, senhores, eu não tenho receio 

da monaTChia, decl•aro que pela •Republica só tenho receio dos r·e-
publicaruos, porque não será com o . espectl11cuJ.o que esta nação 
está dando todos os dias que a R:epublica se poderá nobilHar e 
el)guer perante o povo brazileiro. 

Ide, senhores, de porta '8m porta, consultar todos os cidadãos 
e pergunta,e-lohes se po·r ventura a felicidade do povo está na ca-
r.estia enor-me ·e impossi·vel d-os generos alimentícios ! 

UM SR . .SENADOR ·- Quasi fome ! 
0 SR. EsTEVES J UNIOR - AcabeiDIQS com OS <especul3JdOl'eS. 
O Su. LEITE E 'Ü1'I'ICICA - Si a v.ossa .d:ignUdade, si a vossa 

pobreza, e si a v.ossa sabedoria de republicanos não teem podido 
vencer os especulad-or.es, então declarae a VlOssa fra.quez.a deante 
dell es, ·confessae que e1les teem força bastante .para domi.nar e 
impô·r ao povo brazileiTo ·aquillo que '8lle nunca supporbou du-
rante ·a sua vida ! 

Senhores, dizia eu, não tenh-o medo da monarchla, tenho '!'e-
cei-o pela r-epubl'ka dos prDprios re~:p.ublicanos. 

:Não é sustentar a Republica, não é concorrer para a felici. 
dade da nação que tem a Republica por fó:rma d<e 'governo, o qut 
até hoje se tem feito; ao oo·ntra,rioO, é trahil-a, porque a fôrma 
de gover.no .pouco importa a um povo desde •o momento que este 
J:he dê a liberdade ·e a fartura. 

o pobre, aquelle que viv.e a cavar a terra, e a rega com as 
bagas d•o suor, ·cada ·sulco que abre, não pr-ocura sabe1· si é gover. 
na;do <por um rei ou por um presi.d.ante. 

Quando nós sustentamos o principi-o da RepubUca, quando 
queremos que .ella subsista em J:oga:r da monarchia, é justamente 
mo p:·e\SUlJ'P·Osto de que este govel'no de p·residente da iR.epubl1ca 
s·eja supeTioOr, .para .felicidade .da nação, ao -governo ·de um mo-
narcha. 

Nem ha outra razão ·de ser -das divers·as fôrmas de governo. 



Por i·sso, 81·. Presidente, eu concluo .esta oração, que está cau-
sando a.o S·ena-do em hora tã:o adiantrud•a, concitando todos, nós 
outr10s republica.nos, que não somos absolutamente monarchistas, 
nem podemos ser suspeitos ·de tal, para que nos .reunamos em 
torn-o do gov·ern-o civil que ahi está exercid<o ,p.or um homem digno 
a .t-odos os respeitos ( apiOiad:os), acima de qualquer suspe.1ta, já 
pela sua probidade indivMual, •já peLa sua capacidade administra-
tiva; não •P1'•0CUTemos cr·ear-lhe obstacul.os .tod•os os dias, accen-
dendo esses Odios ·entr•e il•mãos, af.im de que elle 'P<OSSa di•rigi·r o 
leme da não do 'Estado com mão firme, procuT.an.d'o conter os cri-
minosos, ·mas fazendo c-om que os que ·não <O sã0, sej·am respeita-
d·OS em seus ·di-rei·tos, ·em suas prerogativas de cidadãos, para que 
to!do o mundo .p.o·ssa viver sem .as agruras da fome, sem os tro-
peços de uma justiça mal executada, ;porém, que aquelles que fal-
searãD a lei, aqueUes que atacaram a liberdaJde da nação, que vio-
l•aram a Constituição, possam seT alcaJnçados pel.a lei em tod'o 
tempo, e não possa,m de modo algum pr.oclamar amanhã ·que teem 
o dir.eito de commetter as atrocidades que quiz.erem ·em nome da 
salvação da Republica, porque .o Con·gresso Nacional, levad-o po:· 
um sentimento d·e magnaonimidade para com os que venceram, 
manda absolver aquelles que commetter·a.m crimes, que nem pe-
rante a humaniidad e podeTão encD'Iltrar uma palavra de benevo-
lencia, aquelles que assassinaram ,pri•sioneiroos tdent:o das .prisõe•s 
e commetteram atrocidades indignas de um paiz qualqueT, mas 
de uma nação .como o Braúl, conheci-do pela sua índole benevola 
e humanita:ri·a. 

Este deve ser tod-o o nosso empenho, cumpra-.se a 1-ei estr-1-
ctamente pa.~a que não possa ninguem ·co.mmetter cri·mes na · es-
perança de que •O Poder ·Legislativ-o, esquecendo a sua mis-são e os 
preceitos do oodigo fundamental, absolv·a criminosos que absoluta-
mente não podem ser abs-olvidos . 

E' o ·que eu tinha a dizer em defesa ·do parecer, que me parece 
estar de pé. 

O parecer não .podia d·eixar de concluir <pela appTovação dos 
actos. A -commissão. não ·podia deixar ode ·Cons.ignatr a obrigação 
que tem o Executivo de dizer ao Congresso os motivos que teve 
para deoneta:r medidas de .excepção. e quaes for.am ellas, paTa 
que amanhã o Presidente da ~epublica não tenha o direito de, 
abri-gando-se com o .procedimento condemnav·el .â·o Congresso, fugir 



á responsabilidade de seus actos e -d·os .motiv-os que os dete:mL 
n aram, em v-ista -d-os quaes pód,e o <Congresso deHberar, repro-
vando aqueHes que são indig-nos de app.rovação e mandando ap-
pr.cwar aquelles que merecem a sua approv·açã,o. 

0 SI!. ESTEVES J UNIOR - A' vista disso V. -Ex. dev·e votar 
contra a amnistia. 

O SR. ·LEITE E 0TTICICA - .Esper.o que, coUo-cad,a a questão 
neste t erreno, conheci-da a questão -constitucional que elle envolve; 
sabidas, -respeitada·s as .prerogativas do Congresso Naci-onal; li.mi. 
tada como ·deve ficar a esphera das ·attri·buições do Poder Legisla-
tiv•o unicamente áquellas que a Constitu içã,o .Jhe traçou, o Senado 
votará o projecto da Oamara dos Srs. Deputados {:Om a declara-
ção franca de que são approvad•os un-icamente os actos que o Poder 
Executivo 'submetter á sua approvação. 

E' o que tinha a dizer. 
O Sn. DoMINGos VICENTE - ·Não podemos .tomar essa delibera-

ção; havemos de -approvar ou nllio o projecto vindo da Camara. 
(H a outt·os apartes.) 

O SR. COELHO RODRLGUES ,sr . Presidente, entro con-
Sltrangido neste debate por duas razões . 

A primei-ra porque r-econheço que a minha po&ição é um 
pouco singular, e não ha p osição mai•s ·odiosa ·do que esta no seio 
dos {:Orpos ·deliberantes . Tenho o infortunio de não cono::~rdar nem 
com as com•missões, que deram parecer em discussão, nem com 
aquelles que o te em combruti-do; de modo que difficilmente en-
contrare1 companheiros p-ara foq·mar maioria. 

0 SR. F RANCISCO MACHADO - Quem sabe?! 
O SR. CoELHO RODRIGUES - Apezar disto, venho cump1,ir um 

d·ev.er ·e re&olvid·o a prodit·e tenus, si non datut· ultra. 
A segunda contrariedade -co.m que venho á tribuna deri·va do 

facto de ter sido op.p.osici-onista do -governo d•o ex-Vice-Presidente 
da Republica. 

0 SR. · Jo,Ão CORDEIRO - Já .muito no fim . 
o SR. CoELHO RoDRIGUES - Não, senhor; está muito enganado. 
o Sn. J oÃo •CORDEIRO - •Sim, senhor; me lembro muito bem; 

a d-ecla:raçã.o .de V. Ex. está nos ann-aes . 
o sn. CoELHO RoDRIGUES - Quando fiz a declaração. a que se 

refere, já havia muito tempo votava c::~ntra elle. 
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O SR. JoÃo CoRDEIRo - Ref·iro-me á d·eclruração. 
O S:R . .COELHO 'RoDRIGUES - O meu V'Oto nunca ·entrou nas esta-

tísticas do governo, lembre-se .bem, e v. Ex . o sabia. 
O ·sn. Jo,lio. ConDEIRO - Não faço estruüstica. 
0 SR. COELHO RODRIGUES - Ora bem! pensei .que a:s fazia. 
O •SR. J o.Ão .CoRDEIRo - Refir-o-me á d•eclamção de V. Ex . que 

foi feita no fim .da festa. 
0 SR. COELHO RODRIG1JES - Mas, •sem emba'l'go d-isso, V. Ex. 

sabe .que -:a minha opposição nunca foi i-r-ritante, foi sempre oorre-
cto•rda, não só po.r-que já estou velho · e s·ou naturalmente paci-
fko, oomo po•rque não vejo vantag.em nas opp'Osições iriitantes: 
augmentam a possi-bilidade do mal que o governo pôde .fa21er, e 
não teem r-esultad·o .pratico no sentido de melhorar a sua acção 
de :accõrdo com a:s idéas da mesma opposição, porque o irritada 
não se cor.rige . 

iPor consequencia, não o:ne aproveitarei agora da occasiãio para 
ir revolver o purnha l na ferida, nem incommodar a um ho·mem 
que •está r etirado do poder. illllle não é nenhum leão decr·epito, 
n em eu seria jámais o animal da fabula que foi •capaz ·d•e abusar 
da sua decrepitude, :aJdmi:ttido .que elle -estivess·e nesse ·estado·. O 
.que quero diz.er, portanto, a respeito do seu gov-erno, espero .qu:~ 

seja tomado ã boa parte, por necessidade da -e:!épOsição da ma-
teria e não p·ela intenção d-e incommodaLo. 

Combato tnãJo só o projecto, como o .parecer, e desde que este 
preced-e áJque1le, começarei o meu üo·mbate p•elo mesmo parecer. 

1Sr. Presidente, eu já d'isse aqui ·uma vez e peço p·ermissão 
para r epetir: o pareoe-r infringiu a regra dü regimento .].ue 
manda dal-os concludentes, -isto é, d e accordo -com as razões a:d-
duzidas, .o que é nãJo só uma regra da nossa lei interna, como 
um principi•o elementar d•e 1-0gka. E -o parecer ·itnfringiu essa 
regra nada menos de duas vezes. 

A primeira quando, tendo declarado que o 1Senado não ·devia 
approvar silnão -os actos a que se referia a mensagem do governo 
de 4 de outubro do anno l}assa;do, concluiu pedindo a approva-
ção do ·projecto, que o propõe para: tod•os -os a:ctos nã,o só do chefe. 
do Poder ·Executivo, como de todos os seus agentes ... , 

O SR. DoMINGos VICENTE - Muito bem! 
IÜ Sn. 'COELHO RODRIGUES- . . . COUSia de que O .proprio . chefe do 

govern·o não havia cogitad-o, . •e que s·efia muito duro 'exi•gir, 
mesmo dos seus melhores -ani.igos. 



O SR. DoMINGOS •VICENTE - A conclusão é essa. 
0 SR. !COELHO RODRIGUES --:- 'F'ere a in.da a lugica é <J <re·gi-

Jllento quando, d·epois de ter declarado q ue o üõligt.asso 1nadil 
p odia contra a Constituição, i.Iiclú·e ·entre ·os actos;··- cuj-a approva- . 
ç;ão pede -ao S enado, •alguns que foram evldenteni.·ente JnconstiiJ!Y>'· 
·cio<nrues, como não pôde d eixar ·de 'Ser con.Srder\aàií,'"'ipo·r ~.e'iilmplo, 

a emi-ssão de 100 mil contos de papeLmoeda, por · d'êcrh'O do go-
-~~-.:......, v.e:rno. 

·.~-

Ainda mais, pelo art. 79 ·do nosso r egimento, nenhum pro' 
j ecto ou 'indicação pôde •ser submettido ao Senado, que ~não tenha. 
JlOr fim 'O exerci cio de alguma · das suas aftribuições; ·e os .pi:'tL 
voquei .para .que me dissessem qual é a disposição do -1'-eglmento 
ou ·da <Constituição, que dá ao :Senad·o ou á üamai'a· d os Depu-
tados, 'OU aos dous corpos legislativos conjunctamente, a facul-
dade d-e- -approva:r em abs-olut<l, indistinctamente, tDdos os actos 
do .PO\der Executiv-o, praticados. durante· um periodo 'ano.tmal, 
crun•o é, nos termos <da Con.stitu1çã:o, o e strudo -d-e siotJi :J, estado de 
sitio que foi ,p-r-or.ogaiio ·dwrante •q'liaSi 12 mez.es·. 'Nã'O ·o -enco-ntro, 
Sr. President-e; p elo 'contrario, len'contro a cada !passo d1s.posições 
que .r esistem, qu er ao fundo quer á forma do projecto. 

•E para nâJo alongar-me nesté ponto, a que talvez tenha de 
volt;r mais ade.ante, ba'stará lembrar o § 3° do art. 11 da Co-n<J-
tituição, que veda "prescr ever leis r etroactivas ", e ver que o 
projecto não faz outra cousa sinão approvar act<Js passados, o 
que d·es•boa tanto da fu-ncção n•atu:ral d a lei, CO!ID·O aifronta ao texto 
expresso da tC01nstituição, que é o titulo 
é a r azão da .nossa prese-nça n esta Casa, 
de direito, não podemos nada, ainda que 
por abuso. 

dos -nossos poder es, que 
contra a qual, ii·ortanto, 
de facto possamos~~tudo, 

;·, . 

..-
As unicas explicações que ·eu encpntro para o parecer das 

illustradas commissões são duas, que espero sejam tomadas á 
boa par·te pelos h onrad-os collega~ qu'·e. as compõem: a .. Y fóf" o 
respeito a um máo precedente, r el•ativo á mesma . matéria, em 
época amtell'ior, e a za, foi {)' r ec·eio ·de que, s i -emend·asse o pro-
jecto na fórma -das c<Júside.rações do IJ.a.recer, elle tivesse de vol-
tar para a outra casa e lá fosse a pprovado por 2 j3. 

Q iSR. COSTA AZEVEJDO - ISem od·uvlida -a.lglNil<a. 
0 SR. COELHO RODRIGUES - Yê.se que a explicação é authen-

Uca. 
43 
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O 'SR. CosTA AzEVEDO - Respond·o por mim, que ·f.a:úa parte, 
da commissá!o . 

.0 SR. •COELHO RODRIGUES - Pois ·bem, ·Sr. Presidente, este. 
receio não me parece fundado ... 

0 •SR. ICHRISTIANO ÜTTQNI - 1E <Ç[Ue foss·e . . . 
O rSR. ÇoELHO RoDRIGUES . . . nem devi.a ínfluir na nossa de-

liberação, porque o que ;n-os c-umJ;>re fazer aqui é votarmos de·. 
·accôrdo oom a nossa conscienda e com as leis. 

iÜ ·SR. CHRISTIANO ÜTTONI 
por si . 

Apoi.ado; <!ada um r esponde 

O ·SR. CoELHO RoDRIGUES - 'Si a outra cas.a do •Cün•gr·esso pro-
ced·er de um modo differell'te e ~a~ppr.o ·va.~r por -dous terços .o .que 
.nós reprovamos, temos cumpr.ido ü ruosso dever, e si e)la cum--
.J?rir •O'U não o seu, o juiz -é a nação soberana e não a 1.1m dos . 
ramos que ·oompõe o· .Poder Legi·slativo, que compete julgàl.a. iPor 
consequEillcia, esta consideraçã:o para mim não seria digna da. 
abtençã:o das comm.issões. 

A ·Dutr·a consideração tambem não seria na minha opinião, 
J?Orque to dos os máios precedentes devem ser combat idos, e a ng- -
cessidade d·esse combate ·é tanto· mais urgente quanto mais velho · 
fôr ü máo · precedente E' mesmo regra d e direito commum que 
o uso pód·e supprir as leis, mas medirunte ce:l'ta.s ·con·dições, a 
primeira das quaes é que não s·eia <:ontrario .a alguma lei. Dahi' 
vem a maxima do velho imperador rom.a;no, na Lei 2 Cod . L. 8, 
T . 53: "(J!Ons'Ue·tudinis ususquie, Vongxvi non vi lis atwtori•tas esl: 
v e'l'um non 1~sque adeo sui valitura momento ut 1:ationem vincat. 
aut neg.em"; isto •é, nàJo .é para desprez.ar .se .a au-toridade de um 
costume ·ou uso antigo, m·as esse não póde valer tanto que pre .. 
valeça contra a razão ou contra a lei, e .aqui nós temos .a razão · 
e a lei contra o precedente, faz€1nd·~ desappar.ecer a conclusã:o do · 
pareoer das ·commissões r eunidas. 

·Temos, infelizmente, varias .outros que são tàJo dignos de 
ref-orma, com·o este, e lembrarei, per summa cap'ita, alguns, visto · 
que a materia não se presta a delongas . 

'E' pruncipio commum ·que nenhuma lei .pód·e ter effeito re .. 
troactivo; entretanto, temos não só uma lei semelhante ao pro- · 
jecto, approvando actos passados, como votám;os, ai.nda ha pouco, 
outr a que annullava uma .prescripção consummada havia perto.· 
de 30 a.nnos. 

[' 
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Tivemos o precedente de conferir por moções ,poderes dicta-
-toriaes ao Presi-d€Ulte da ·R'epublica, ·pelos quaes devera ter sido. 
responsabili:sado •e punido; tivemos as aposentadorias com pin-
gues vencimentos (co usa que só a lei permitte !}ara os velhus. 
servidores da pa;tria encaneddos •no seu serviço) em favor d~ 
ministros culpados da dissoluçlio do Congress-o, decretada aliás-

-pelo .Presid-ente da Republica; e o CGtngr.esso approvou tudo . 
O SR. VIRGILIO DAMASIO - A .aposentador-ia desses ministros 

foi .requerida .por -elles. 
IÜ SR. COELHO RODRIGUES - .0 que é verdad·e é que subsiste· 

o acto com sciencia -e padencia · do Congresso, acto pelo qual de- -
v.iamos ·nos rev-oltar contra •O Poder Executivo, que o pra:ti-casse .. 

Ha pouco temp-o, tivemos aqui o caso da apr·esentação -de um 
·parecer reconhecendo um senador, parecer que foi li-do, posto em: 
discussão e ·approvado no mesmo dia . Este senador teve um pro--
cedimento tão correcto que nã:o quJz totrQ.ar assento ao mesmo diu,_ 

-e só mente o fez no seguinte, -e quasi reco•nhecemos doris sem -df-
pio ma, apezar dos arts. 20 da Constituição ·e 46 da J.ei ·eleitoral. 

Portanto, Sr. Presidente, são mui-tos os -casos· de máos pn,-
cedentes, contra -os .qu.aes devemos nos insurgir quanto- antes e, 
pois, •não extr.anhe o _.Senado que, pqr minha vez, me insurjJ.. 
contra este parecer que nlio devia ser emittid-o. 

Em ·conclusão, todas razões que me parecem explicar o .pa-
recer das com missões reunidas não são sufficientes. -Entro, pol·-
tanto, em materia e vou tomar em consideração •O proj·ecto em. 
si mesmo. 

J1á disse que não conhecia n·o regirn€Ulto n em na Constitui-
ção ·dis·!}osição que nos autorisasse a tomar a medida que s::! 
propõe. Effectivamente do que se trata, Sr. Presidente, é à e 
approvar todos os .actos pr.aticados pelo _gover.no durante um pe,-
ri-odo critico, tenebroso durante o qual -estiv-emos -constantemente 
em estado de sitio. 

A Co>nstituição ·só trata do· -estado de sitio em tres Jogares: 
no § 21, art. · 34, onde d•á originariamente ao Congresso o poder· 
de declarai-o, si ·está reuni'do, -o u, si. foi declarado na ausencia. 
do Congresso, a competenci.a de .approval~o ou su.spendeJ_o; nu-
§ 15, ·art . 48, onde se mmci-on.a, entre as attribuições do -Poder· 
Exoecutivo a de declarar -o estado de sitio na ausencia do Goll--
gresso, -e .no art. 80 da Constiotuiçã:o que -diz (lê) : "Püder-se-ha.. 
Ãecl.arar em estado -de .siti-o qualquer parte do terr.itori-o dil:. 



:un'iãJo, suspttn·d€>ndlo-se ahi laS! ~a~)1l·nüas constituoi•onaEe .por 
"tempo determinado, quando· a segurança da Republica o exigir, 
·.em caso de aggressão .estrangeira ·ou commoção intestina (a.rt. '34 
·:n. 21) . 

§ 1.0 Não se .achando reunido -o Congress-o e correndo a pa-
•tria immin€tllte perig•o, ·eJCercerâ essa attribuição o Poder Exe-
·CUtivo Fed·e<ral (art. 48 n. 15); 

§ 2.0 ·IDste, porêm, durante o estado de sitio, .restringir.se-ht>,, 
nas medidas de repressãJo conti'a as p·ess-oas; a i.mp-o.r: 1°, a de-
tençã-o em logar não ·destin-ado â prisão · dos réos dos crimes com-
·muns; 2°, o desterro para outros sítios d.o territorio nacional; 

,~ 3.0 Logo que se r eunir o rCo•ngr esso, {) ·Presidente da Repu-
blica lhe relatar·á, motivando-as, as medidas de excepção, que 
"houverem sido tomadas. 

§ 4.0 As ·autoridades que tenham o·rdenado taes me'Clidas são 
~·ssponsaveis peLos a:busos cO\IThmiettidos:." 

Ora, o Congresso devia re~nir-se o anuo · 1)assado nos meia.dos 
.(lo mez de ab:ril; e quando ·elle já devia achar.·se no fim das sua-; 
·sessões preparatorias devia terminar -tambem o ultimo estad·o ·d ~ 

·sitio, até EUltâo decretado pelo chefe do Poder Executivo·: o q·ue 
··estendeu-se do principio de março a 30 de abril, si não l;lle .en-
.:gano. 

Pois bem; este estado de· sitio, que devia terminar em pr·e-
sença do Congresso, já no fim das sessões preparatorias, foi pro-
-rogado por mais dous mez·es, até 30 de junho! E , apeza.r do arti-
go qu·e acabei de lêr, o Poder Executivo não se deu ao ·trabalho 
-de communicar, durante toda a. sessão o-rd.ina:ria: -causa alguma ao 
Congresso, na fórma do mesmo paragra.pho 3°. Só muito tarde, a 
4 de outubro do mesmo anuo, jtâ no fim da ;primeira pro•rogação 
da sessão, foi que elle mandou a mensagem de 4 de outubro e 
"Com ella nenhum dos decretos, que haviam feito a declara.ção do 
·estado de sitio. 

Nesta m ensagem de 4 de outubro tambem não se encontra a 
mínima •re11erencia aos ma.is im·portantes, nem aos mais graves que 
·o governo expediu durante aquelle longo período de violencia c 
·de arbítrio. 

Não se encontra com ella nenhum dos decr·etos, que crea.ram 
-ess-!3 tribunaes de excepção, essas juntas militares, verdadeiras al-
-çadas do tempo do -rei velho, ·não se encontra, ,<3omo disse, nenhum 
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decreto que s·e refira, ao menos, á decretação do estado de ·sitio_ 
No entretaJ!lto, era esta a base sobr·e a qual se firmava o seu. po-
der discricionaJrio na opinião então dominante nas regiões of-
ficiaes! 

A ·commf.ssão q·ue tratou da materia na Camara, achou qU'e· 
·devia suppr-ir o silencio do Poder .Executivo; silentiurn v,erbis fia~ 

cundius; e foi adi·ante da sua intenção, approvando não só tud~ 
!}uanto vinha na mensagem de 4 de outubro, como tu-do mais que-
tivesse sido -praJti.cado pel-o gov·erno ou pelos -seus agentes resp~·IJ,c· 

savei·s ou não, quer o governo soubesse, quer não soubesse, quer-
o ap-p:rovasse, quer o condemnass·e. Era uma especi·e nov.a de· 
amq]_isti-a, e·na lançar-se, sem fórma nem figura de juizo, um véo· 
sobre tudo, assim, á guisa d·e indulgencia plenaria, sob a for-· 
mula itaUana do par;dono a tutti. 

Veio nestes termos a l)roposição que está submetti.da á con-
sid-eração do Senado. Fo-i remetttda, na fôrma do •regimento, a. 
duas cpmmissões importantiS'Simas, ·não só pela sua natureza e 
attribuições, como pelo pessoal distindo que as compõe. Essas: 
commissões r ·estrin.giram, como era natural, a idé a do projecto 
aos decretos, que acompanharam a mensagem; m.as não ousaram; 
sem razão tocaT naquella arca santa pana offer·e.cer uma emenda~ 

ap2zar do preceito r-egimental; porqu·e, depois das considerações, 
que fizeram -contra o pr01jecto, tal qual estava concebido, deviam 
apresentar, pel-o menos, uma emenda de redacção. 

O Sa. CoSTA AzEvEDO - Foi para o fim de não voltar o pro-
jecto á Camara. 

ü tSR. CoELHO •RoDRIGUES - Isto nos deve ser indifferente ; 
cump.-amos o nosso dever e a Camara faça o que quizer; a· res-
ponsabmdade é deUa e não nossa. 

E' preciso notar ainda que este artigo da Constituição àa 
Re-publica (o art. 80) foi calcado sobre outro d.a Constituição do 
Imperio, e calcado quasi litteralm ente, embora com algumas al-
terações, todas tendentes a restringi.r as attribuições do governo~ 

durante o estado de sitio. 
Refiro-me atos t§•§ 34 e 35 ào art. H9 daquella Constituição,. 

que dispunha o s!)guinte (lê) : 
"§ 34 .. Os 'POderes constitudonates não 'POdem suspender a . 

Constituição no que diz r.espeito aos di•veitos indi-viduaes. salv~ 
nos casos e circumstancia.s ·especific.adas no paragrapho seguinte :: 
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"§ 35. Nos caJsos de rebellão ou invasão de inimigos, pedin-
<fi'í:> a s•egurança: do ·e.stado que se d-ií)-pen&em_, _por tempo determ.i-
:IÍado, algumas das formalidau·es, qu.e garantem a liberdade indi-
"Vidual, poder-se-ha fazer por acto espe~ial do Pod.e·r Legislativo. 
N-ão se achaJnd'o, po•rém, ·a, esse tempo reunida .a ·Ass·embléa ·e ·cor-
rendo a patria p ehgo im.m.inente pod-erá o governo exercer esta 
mes:ína prov·idencia., cocrno medida prov.i-so·r.i.a e .indispensavel, sus-
pend-end·o-à i-m.medi-atamente que ces~e a n-ecessidade urgente, que 
.a· motivou~ dev-endo . e!Il u~ ou em outro. caso, r emetter .a As.sem-
liléa lõgo que r eunida fô·r, uma relação motivada das pdsões e 
das ·outras medi\las de .prev-enção ~omrudas, e quaesqu er auto.rida-
-des que tive-rem mrundado proce_der a ellas, senão serão responsa-
"Veis pelos ' a~busos ·qu e tiverem pratiaa:do ,.a e~se . respeito .'~- · 

A filia.çã.o é patente; o pens-am-ento de r-est_ringir re.salta da 
simples confronta.çãJo dos textos e das dlffer enças r especti'l:'aJS en-, 
ira ' uma e outra constituiçãJo. . 

Temoo. pois, que o.rig.i'!lariam·ente o ·estado de _sitio_ é da ·com-
J)etencia ·do Congress-o, si estiv-er reunido, e na ause-ncia delle, e 
-sómente neUa, o govern-o pód·e .. de·cr-etal -o, mas dentro dos termos 
"Testrictos do § 2° do mesmo art. 80. 

Ora, si elle a:busar, isto_ é, si usar p1al desta faculdade, fica, 
àpezar de o ter praticado no estado de ) ri tio, , responsavel, nos ter-
mos ·do § 4° d•aquelle artig<>, . 

E não se d·iga qu e elle não pôde abusar dentro dos termos 
do mesmo artigo, praticamente, nada poi-s mais faGil .de prov.a.r:_ 
basta prender um Senador, ou qualquer outro representante da 
nação, éoron-el do ex·ercito, por exemplo, ou -pa.isa.no, em p·risão de. 
criminosos· •cormun.s; ou ·em v-ez de dete·rr'l'a.r . algum; .. dos indivi: 
duos sus·peitos para outro ponto da superfície do territorio do 
Bfazil, -destell' ra:l"os para o sub-s.o·lo de mpa fo·rta.leza; basta isto 
J>ara . abuiia:r da attribuição r estrieta que lhe dá O art. 80, e Í'IlCOr-
T·er :iJ.a 'respOn•&abiJ.idade imposta pelo § 4° do citado artigo. 

· ·Isto· ;p·ósto, vej•aJID·Os como h-a -d·e o Con'gr·esso Nacional tomar 
-conhecime'Il'to .de seus aotos? (Fei·tas as c~l:nm~ni;ações officirue~ , 
-qu-e ·nÜuralmente de~erão ser d·irigi-das ã Cap1ar.a 'll.os Deputados, 
porque ·eJ.la é que tem com.peten;cia .rÍ>·al'a accu&ar; ·e_ ver-ificand·o-se 
qué os a.ctós -excederam a,os t erm'os r-estriotos. da CO'Ilstituição, de-
cr~ta-sé a a.~cusaç.ão -e ipSO factfJ_ _o' pr-esfd.~n'te fica SUSp•Em.·SO, •e d·ei-_ 
-ia' o ·pÓder . . Em seguida, inic~a~se o processo p.ér.~n·te o -SenaJd~, 



·:para toma,r conhecimento ; e o ·senado, juiz pÇJlitico, pó de, at-
tendendo âs circumstancias e âs necessidades da occasião que; âs 
vezes, podem I!Il·ruis do que as 1eis, justifi.car a ;.nobservancia do 
§ 2o do a'!'t.. 80. O Senado, •Pôde, em taes ·casos, éomo juiz de ·.con-
·sci<encia, •rup·neaialll'do as oircums•truncia:s ·e as '[Jrovas, a bw lv•er 'o 
cul;pado, deoid•i-r q•ue !I:.ão ha mwteri-a bastante vara. condemna1-o 
:pelo crime de r es;pO'IlsabiUodaJd-e. 

Mas P-lle 'D.áo 'tem outro m·eio d·e conhecer, .regular ·e legalmen-
te desses fa;cto.s sinão po•r este canal . Si porém, não quizer :to-
mar con•heoimento •delles-, ·po~ esse canal, h·a só outr o caminho 
legal prura esten·der sua acçã.o so·bre ·os ·actos praticados durante 
o -estado de os i tio, a•lém dos limites impostos pelo art. 80: é o lia 
·2.'mnisüa. 

E' poir i-sto que . dig>o _desde o an;no passado, que não devemos 
resolver ·estes factos, que quanto mais se Tevolvem menos u tilida-
des nos tlrazem e mai:ol'es odiosid.a,des levan.tam; ·o verdadei·ro ê es-
quecer tudo -e começar •ool).ta nova. ·.Isto ê que -seria regular e nor-
mal; e si fosse p•rop·o-sto aqui o-u na ·outra .casa,. não lhe O'P'PO<ria 
·o meno-r emba.raço, a menor .objecção, nem lhe n-egaria meu voto. 

Mas da nTa:n•edi1a :po~ que estã concebid·o o proj·ecto, dad·as as 
-ci-rcumstancias ·e a:s odÍ!S!Poslições, que acabo de citar, não podemos 
deixar da reconhecer que ·a approvação d-eHes envolve -uma ustll'-
pação de attribuições que não nos competem~ uma violação da 
Constituição, que ê a leli das nossas l-eis, o' titulo qu e autorisa a 
no•ssa p·r·ei'lença aquli, •e .cujo cumprimento ;promettenios, •antes de 
toma.r ass:mtJo nestas cad·eiras.'· 

'A:i•nd:a, poi·s, que ·quizesse .acompanhar as honradas co=is-
sões .. ·a•pprova.ndo o proj·ecto, não podel'ia fazel-o, e ·não o po·d·m'ia, 
porque nã:o o dev.ia. 

Além d•is·so, -8r. .p.resid-enbe, não ha menor utilidad-e p·ratica 
neste •pr.o,jledto; ê um luxo ·de flo,rçrus; ê uma -exh<ibição intemp-es-
tiva da dedi•cação do G.ongrei>So ao -ex-Presidente da RepubHoa, 
que não .pó de t<er a mi·n•ima im'Porila.nci'a •p.rwtica, porque V. Ex. 
sabe que · ·o P.residen.te da RJepubloi-ca só pód.e ser responsabilisado 
i>elo :S·enrudo, •depo•is -de •decretada sua accusação ·pela Cama:ra, ·en{ 
-razão d·e -r epresentar o P.od•er Execu:tiv·o e de como tal, -se~ dnde~ 
pend-ente ·e nã.o !POder •reSipond·er .:perante outro. O representante 
-a ~sse poder pód~, p·o·rém, ser accusa;do ,pela Ca.mara d·os De'P·utados, 
.:e: · sendo ode.clara,da pr-oced·ente ã acousação, d:>.ixa o ex-erci cio do 
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'" cargo,, € lliP'el!'flQ:-: do pedestal em que •se ad].a, p·ara. vir res.pondel· 
· perante 'nós_ ;,~~tirôs .como seu juiz voldtico, e pera•nte o •Supr·emO> 
Tribunal, como . juiz .CO\llU:Q.um. Ora, o ex-for.es.idoente da R$'1lbli-
ca ·ddxou o exerci cio :d_o ·cargo le.ga:l·J;I!·enile :a 15. de ·no:vembro; •e o 

· 'liÍ:ojooto q~ qu~ se trata foi l'emetUdo em d<tta 'J.)D>sterior, isto é, 
qu~a;J?J§,g nliq _tinha. mais .rfazão, porque a unica pena que po·demos-
~WR?i!' .• -ào 'reimeséntante -d·o P-oder O:EJxooutiv.o é a pePda -do empre -
g-o; OtL_.s<L,. com ... ou inhabilita!Íão co.njuJJ.octamente para outro em-
prego . E' 9 qu-e-. se vê no .art. 53 da Constituição. 

Tenho' ..ou;v·iod.o- rep-etidas v·ezes a ·obj.ecção feita .pelo honra.do-
sena:do.r ·d•e _Mina,s; mas, .,.~om iO •dervi•do r esp:e-i.to ao -s·eu taJ•ento, sa-
ber e ,exverioenoi.a, digo não . tem razão. O rurt. 33 -da Constituição· 
diz .. (lê): 
_,.,,.,r,; ~:'_§ 3.0 Não :po-d_erá (.o S.enad_o) dm.por fJUtras .penaos ma~is que· 
a ~if,el"da rdo oatgo e a incapa:cidrudre--·de .exercer qualquer outro, s·em 
pr·ejuizo 'da a~cção -da justioa _tQi".~l•n-ruria -contra o .coudemn:ado." 

O Poder Leg,i.sl'ati_v;o, ;reguland-o .e-sta ·materia. ·declaJPO'll na lei 
d-e 8 ode jan·ffil'o -de Ül92 .o . s:eg_ui'nte (lê) : 

"Art. 1.0 São ·.oJ:ii~.,S ~ :d-e resrp·onsabiUdade do Presidente da:. 
R epubHca os -que esta"fêf esp-eoifica. 

- :·.···- ' .;:"f~-· - . 

Art . 2.0 Esses c:rdmes.~'Se-Í>ão pnnidos com a perd.a do ·crurgo s-ó-
mente ·ou com -e-sta -pen:a. ·e a ·incap-acidade p-ara ·exercer qualqu-er-
·outro, i:mp-ü"stars ·po·r se.nten~a ·-do Senado, sem :preju-ízo d•a acção· 
da justiça ordi•nruri•a; que j.uhgaijá ·o delinquente segundo -o -di•rei --
to :p-rocessual .e criminal ·Cru:'IP'um." 

Logo, quaiJ.!}.o ·P.ií'o. ·e'.>tiv:er •. ;o p.-esi-d.ente no exerc·ido do car-
go, não lhe p.é!de ser .. ·liJpplica:da a· pena .. 

0 .SR. GONQ*LVES CHAVES 1dá um -a;parte. 
rO SR. CoELHO ·R'oDRIGUES - Mars esta interpretação é l ei; e; 

emguanto não ra revogamos; -ou o -8-u].}remo T.ribunal não declarat· 
:n:a: h;ypoth-ese esta l-ei . .Í•n.-constitucio:nal, é. -obrig·l!-•to:rd-a., quer .para O> 

Con-gresso que.r p~wa ·o·--paiz..,.. Além di·sto, .com a Constituição mes-
mo se :póc1e •argumentar· .que · a se,o-un·d.a pena só póde ser a,plJlioa-
da conjun-ctamente-- com ··a pr'imeira, •porque aJli ·está a copula-
tiva - &---; não;•·se d-iz- - ·ou-. E, s i ainda <pud-esse h~wer d:uvi.da 
a -est~ •r-eS!p·ei•to, · a:hj.;• ·est·áJ, ll}a;r;a üral-a o · art. 3.0 ·da lei c! o ·proce·ss-o,. 
u. 27 ... d;e ·7 rde j<!-neiro de 189-:lr,, .• que diz (lê) : 

~ . .J~·A.l'L 3.0 O ·pro·cess.o d,e que-· ·trata esta lei só ,po.derá ser il~

vt€oJl:tado dur-a:nte o período. pr.esid-oocial e ces)l>ar~ quailldo O· pre;,t-
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dente - por qualquer motivo (notte-se bem) - deixa.r definitiva-
mente ·O .exercido -do -clilrgo." 

I·sto que·r diz er· que, inJoiado o processo, si o Presidente re· 
nunciar o ca.rgo ou p.e.rdel-o ·por outra cau'Sia, de.ix:a. d·e ser p.roces-
sado ·na fó:rm.a ·da led citada, ;porque esta só é comvetente contra 
o Pr€ts•idente ·d:a R e!];l ubldca, emqua•nto fôr p.resi-d·ente; desd.e qu~ 
deixar o -cargo, cessa a razão de ser deste processo esp ecial. Em-
quanto rpod•er, como já dis·se ·elle não .póde r.esponder p erante o 
L egis).:akivo ~em perante ü J-udiciario; mas, logo que decretada 
a accusaçãto, passe o .exer ci·cio pa.ra o Vri-ce-Presidente, .póde ser 
prooessado ·e jrulg>ado ·p Qir nós .e pelo juiz co:mmum, que é o Su-
P·remo Trlibunal; p.orrta.rnto, e a fortiori, deixando de ser P.r·esidente, 
não tem rn:ais log.ar o p•roces·so ·nem por -consequencia a pena, e 
&ssim o ·r>vo:j ecto, quando vciu d.a outra :Camara, já er>a perfeita-
mente €'scusad•o. 

rS up.p·onha-se lllgora qu e o .pr.ojecto não fosse .impertinente, que 
tivesse ·um •a;lcance p-ra-bioo e esta 'objecção não J}rocedesse·; os 
actos a que se refere, ou en tmm no uso leg-itimo da attribuição 
do § 2° d·o atrt. 80, e n este ooso a ap·pro.vação d·o estado -de sitio 
terria como eUeito virtual .a sua ·atp.p•rovação, ou elles exorbitam 
delle e iil!IIIl EJd•iatam·e>nte co·nst.itu.em out.ros tatntos crimes, nos ter-
mos rdo § 4°, e eJCoede -da competencia ·<'Lo rOongress.o innocentar 
o seu autor a;ppTiova;ndo-os, l}orque é o caso unico de regpon·sabi-
lidatde, que a Constituição d·efine no p·aragra;pho citado ( 4° do 
a;rt. 80) e que é mendonratdo ·especia:lmente no art. 32 da .teti de 
8 de ja.neiro de 1892 . O governo podia, pois, ter-se limitado a l}ra-
ticar ·a.ctos com~pr<ehen·did-o.s no a.rt. 80 § 2° e, não obstante, s·er 
responsabiHrsado a vista do § 4° do mesm·o artigo, p'or ter abusa-
do daquena faculda;de. 

0 .SR. GoNÇALVES CHAVES dá um aparte. 
O SR. ·COELHO •RODRIGUES - Concedo matis; entendo que a fa-

culdade de a.pprovar a decretação de siHo .imporrta a de wppr.ovar 
im:plicit.amente as medidas tomadars, nos termo·s do s 2° -do ar-
tigo 80; mas ·não o a.buso -della•s :p.revisto •TIO § 4°. 

Desde., ·po.rém, ·que :esses actos não estão comprehendidos n.em 
naquelles ·d·e que trata a Constituição, n.em :i.laqueUes m enciona-
dos na mensagem do Governo, a nossa approvação é perfeitamen-
te inutFl, é um acto sem, e ffeito•s jurridicos. · 

A quem é que deve obr.ig·ar -este acto?. 
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Sem d·uvida nenhuma ao Poder Jud.iciairio. 
Mas o .Po·d-e.r Judidario, com a facul,da,de .. que tem, en.tr.e nós, 

de 1interp.retar a Constituição e de n·egar -e~ecução ás lei-s que lhe 
Iorem oçm-trari·as, [lóde r-es,peitar a di'S.p•osoição deste pTojecto, s~ 
e lle for a.pj)•r,o.va:do, como já o foi na ·outra Camara; e como está 
;promet:tendo ser nesta casa? 

Depoü; a medi-da em .si, além -de ·üwtil, inopportuna, fóra de 
temp'Ó, é de[l·r-imente pa,ra '<> Oong·resso, co-nió ém ·-regi:a geral é to:-
·da a co-rt~ia .ex'CesSii'Va. 

O 'ex-Vioe-.P·re-s itd:ente da Re1)ub1ica . iJ.ão nos .pediu senão · ,a IIIP-
,Prov.ação dos actos -que co•Ii&tam da mensagem; agora J;iro·põe-se a 
approvaçã-o de toclos os aotos·; e ·não· só daqu-elles que elle' pno!PÍ'ie 
pão JS·e .atr'EW-eu ·q. P.e-élir, ,.como até dos· seus agentes,' muito-s dos 
·quaes el-le ;pUilliu .;por esses mesmos actos-. De mbdo que IJlós não 
~·ó fazemos m111is do que aquiHo que elle pediu, cofuo fazem·o.s até 
o contri!IT'io ·do que elle 1\ez. 0 Ull!ico agente co-·:r:espo-ns-avel d.o P-re-
sidente da Re~publica, com r elação ao .processo polHico, é o minis-
b;o nos termos da Colll.stituição : isto res'Ulta ·do confro-n-to -do ar, 
tigo. 29 com ,o ·§ 15 do art. 48 e com o § 2° do art. 52. 

-Todos os seus outros .a,gentes não podem •s::r envolvtdos -·no 
processo po!itico, ailJlda. que tenham executado ordens d·elle. 

P111ra. .pDov-a~l--o, vou ler os artigo-s citados, ·porque to-dos ·os se-
na·dores nãio são juristas (lê ) : 

"Art. 29. Com,tpete a. Ca.m111ra. . . . a. declaração da. procedenoia 
ou improcedencia. da a.ccusação contr'a o Ptl'esi-dente d-a Rel>·ubli:. 
ca., nos tel'lillos do .art. 53c, e contra. os ministr-os ·d·e Est111do nos 
cr1mes· ·cQ<n-nexos com os .do Pr-esidente da' Republ•ica. 

Art. 48. ·Compete -privativame-n:te ao Presi-dente ' ·da R&pu-
blica... § 15. 'Declar-ar por si ou seus -ag-entes i-espo.nsaveis á -es-
tado de s iti-o 'em qualquer ·;ponto do territo.rio na.cio-nai, nos -casos 
de . .aggressão estrangeira 'ou grave commoção .intE·stJ:na. (àr-ts. 
6° n. 3, 34, n. 21 e :art . 8'0). 

Art . ·,5,2·. '§ 2.0 Nos cr-imes cbmmuns e · de -r--esponsabiJ.iJd áJde s·eê· 
'!'ão processados -e julgados - '(os ministroo) pe1o · Supremo · Tri bun!il 
Federal e n•os oo.unexo-s com ·os do Presidente ·da Re-publica, -.pela 
autoiidade comtpetente IPI!Ir.a '0 'julgamento deste". ' ' 

•De ma:nei-l'a que o minds t'!'o é o -umico .a-gente responsa.vel "dó 
chefe do Poder Executivo que ·póde s·e·r ;processado corri. ·elle -'coo-' 
juncta.mente, e 3!0 qual se podia r eferír iportallÍ.to a. âipptovação do 



!Proj-ecto,, ·se fosse r ·::digido ·em termos menos va:gos do que . tls da 
proposição vinda da outra Camara. 

·Quanto .ã ind Ependenciá. que, u-á· hy-pothese, eu attribuo ao .p~
é!·er jud;iciaJrio, pe'ÇD licença para dta:r uma autoridade,. que não 
·é suspeita nem mesmo aos j-acobinos; é .Story, no s ~u .Commenta:-
-rio á co·nstitu·ição do3 ·m3tados Ürif.dos t raduzido •por , Paul Odent 
ns. 877, 878 e 884: 

Diz elle (lê) : 
"Além -çlisso a independenda do poder judiciaFio é indis.pen-

·savel pli,r.a defender o ipOVO· da•s U·sur,pações vo1untarias ou invo-
1!-Jntarias dos ·poderes legis.Ja.tivo ou executivo (interromp endo a 
1eitura.) 
. Em I).D~sa· t er-ra, o grande U>3Ul'P8Jdor tem sido e continúa a 

·ser o exe.cutivo ( ctmrtinuarruVo a l ér) . A ten·dei1cia do Poder Le-
gislativo, . para o-bservar ns outros poderes do g(}verno têm sid<l 
sl')mpre con-siderado pelos homens de estado comD uma verdade 
·ger.aLmente · confirm·ada peht .experiencia. 

Ee os juiz.~ são nomelj.·dos por · pouco tempo, quer pelo or.gão 
·ieg·i'S.Jativo, quer .pelo 'ex-acut<ivo-, f·icarã0 .. ce1~ta . e .fo·rçosa.mente B.~ 
de.pendencia do rpod·e>r que os nomear. 

Se desejam obter ou conse'rvar um cargo, estarão dispostos a 
·por--sé atraz do 'POder -então dominarnte no Esta>do e a ·obedece,r-
·Ihe.-

A juStiça s·e·rá' aJdministr.arda com mão desifallecida, . decidirá 
~onf.orme .a.s orp.iuüões . do dia e esquecerá que os .J}rece!to•s da lei 
T~ous-am sobr-e bases immu~aveis. 

Os g-overnos e os cidadãos não combaJterão, ·então, com arrpa.s 
1guaes perante os tribunaes. 

' Ó3 favoritos do dia farrão medo pelo seu poder <lU seduzirão 
1>ela .sua -influenoia. Assim 1lica.r.ã tacitamente -r-e!}rovado e .aber-
-tamente violado -este prindpi(} _ fundan1ental em tarda a Re:pubHcq, 
·que ella. é um governo pela ~ei e não pelos homens. 

E stas ·consider.açõ~s adquirem 3Jind.a maü•s con~i-stencia -e for-
·ça quando se a.pplicam a questões de d-ireito constitucional. 

Na~s monar·chia_s, ·não ha . resi.steuoia 'POSsivel d(} Poder Ju(lri-
dario senão par-a a.s u~ur.pações de um ·.96. ;r-amo ··do governo, si ci 
Executivo ·e o Legisi~tivo estão rd-e ac.cÔr-do sobre certas med~das. 
á' obedien0ia á sua v'ôntade to~na-§>e para o 1)odér . jU-diciari_o não. 
~õ --~~ d-eve~ ·como ~ma nec·e;sid:ade. . . . . - . . . 
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Assim, a,té no governo livre da Grã,Bretanha •Um acte àO> 
parlamento .. que reuna a vontade da corôa -e a da l~g;islatura é -ab-
soluto. Nenhuma resiste-nela ].e.gal se lhe pó de fazer. 

A auto·ritd.ade judiciaria é forçada a fazer executar a lei, adn-
da que ela seja subv-ersiva dos di•reitos pr-ivados ou pubUco:s. 

Mas as co usas paipsam-se de ooutro modo em uma · R e,publica,. . 
como a ·nossa, com uma constituição de!iinida, que fixa ao mes-
mo tempo os p•oder-es ·dos gove.r·n.antes e -os direitos dos cid81dãos. 

Es·ta . uni·ca circums•tancia bastaria .pa.ra m-ostrar que a in--
dependen-ci-a judiciaria é absoluta.ment"e -indoispensav-el ao equili-
brio dc•s ;podE.•r es e á manutenção da Con-stituição .. . 

Tudo quanto fica dito leva-nos -a co·ndutr que nas republ-i-
cas ha •ra~ão ai·nd.a ma,is fo-rte que nas monaroh<ias a favor da in-
dependencia das funcções judici'arias . Gerto, -uma republica com 
uma :cCJ'nstituiçã,o defini-d-a, ma:s sem um IPOd·er judioiario bastan-
te .inde•pendente par-a resistir ás usurpações ou defender as liber-
dades e os d·i·reitos ,privados, seria uma ch:i'me-ra, u.m•a sociedade· 
organisa.da sem nenhum freio lega-l. Uma tal ·rep.ubloica to-rn.ar-
se-hia uma democ-raci-a revestida de poderes ill.imi-taJd·os, exercen-
do por seus chefes uma -soberan-ia d-espot-ica ... 

No gov-erno dos homen,s, só ha dous poderes supremos, o po-· 
der da.s armas ou o das leis . Si este não é fo-rtalecido por uma: 
onganisação jutdiciari-a .isenta de -todo o tem-or e -de toda a, cen-su-
ra,. o primei-r-o .prevalecerá: aiS forças miUta,res domina.Irão as in-
stituições ·civ.is. 

E' !p-Or is-so que os I'edacto-res da Consti-tuição com prof-un.da:. 
sabedo-rd.a , considera-rão a independencia constante do systema ju--
diciario como a base fundamenta-l na nossa republica ... 

Depois de tE.·rem provido largam-e•nte aos ramos legislativo e· 
executivo, m;; full!d-ado-res -da Constituição estabeleceram uma. es-
pecie de contr-apeso, que, pela su-a organ·isação :inde.pendente, ;po--
de-se fazer desa;ppa.re:cer as inegul aridades, -e reprimir as usur- -
pações -acciden.t.a~1! n.a m-archa -do -g-overno." (termina a leitura.) 

E j·á que fallei em j-acobino-s e os orado:r:es qu·e me .precede--
•ra.m procura.NlJm -da.r arr-has da sua lealdade á Re-publica, a.pr-o-
v-eito a occ81;;:.ião pa.r.a fazer uma conf1ssão -pubLi-ca e sol-emne. 

Eu não sou •republicano · histori•co; não tenho pretenções a. 
i-sso; sou conse-rv.ad-or na Republic-a, como fui co:nservador. -so-b o:-
im]?erio; não fui -e-u quem mud.ou, foram as i·nstitu4ções, e penso-: 
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<que a R cpublica será co.nser.va,dor.a, ou não ·será. Porque, S.r. pre-
. sid·ente, as mon.archias podem e devem ser governa.s Iiberaes. >São 
._governos de privileg.ios,. são g.overnos d·e excE•pção, e -só se tole-
ra uma .excepção qua:n·do eHa é bastante la,rga ou a.o menos um 
_p-o-uco fro.ux•a . •Mas a RepubJtica é um g·overno ·igual :par.a todos, . 

. sem preferencias -nem privilegias, .c tem, ,portanto, obriga~ão de 
s·er um governo conservador, tendo 'PO·r base a lei supr.em.a, que 
·é a do .respeito a todas as leis. (Muito bem!) 

.Das.gr.açadamente ·nesta ma.teDia ·o imp.e<rio deu muito maos 
·exemplos, e a RepubJ.ica não tem dado melhor.es. 

O que ha hoje de suspeita ·de sebastianismo é ir·racional. 
A 'ni<marchia, .que não se :pôde ·defender uma. ·hora, não se po-

•dená ·restaurar de modo permanente ·neste continente, onde ainda 
nenhum rei mo·rreu no s·eu throno; e se nenhum pôde morrer 
-no seu throno .até o ,fim do seculo XIX, ·não ha de ·ser no seculo 
:XX -ou nos ult·imos dias deste que se ha d·e fundar .aqui uma nova 
·monarchtia. (Muito b.em.) 

Do que tenho medo não é da mo·narchia . é da anarchia, p.ara 
a qual caminha,mos. (Apoiados-,· muito bem.) 

Não tenho receio desse.s .antigos monarchistas em·agés como 
·o Sr. An:d·rade Figuei.ra, ainda 1agora citado ·como ·e•spalllta:lho, o 
·1}nal, tendo aliás ·combatido e critica'<io quasi constantemente os 
abuso.s da :monarchia, no momento ·em qu e a vi-u abandonada, 
d·eix.ou-se ficar com-o marco miliario no meio :desta po,p.ulação im-
·mensa, servindo de protesto viv-o em favo-r do ·passado. 

Não .são esses os que me fazem m e;do. Rar,i nantes in gu1·gite 
v asto. Infelizm'ente ! Quizera ·que houvesse mn .parU.do monarchi-co 
·de homens conv·enddos, d·e homens da ·f.orça de Andrade Figueira, 
uni partido .perf.eitam·ente .organisado, e que s·ervisse para ·esta -
belecer a .necessidade da fo•rmação de outro parti-do igualmente 
f.orte ·e convencido que tratasse seriamente de con.so!idll!r .e de-
i'end·er . a Republica. 

São •poucos, infelizmente, repito, es.ses monarchista,s; eu dese-
java que fossem mais; porque desses inimigos francos não tenho 
m ·edo. ·De quem tenh.o medo são dos que tornam a Republica odiosa 
i'azendo-.a insuprp.ortavel por .i.ntole•rante (muitos apoiado) ; e in•-
felizmente .o zelo não •é bom conselheir.o; .e a idéa ·de que só os 

· republicanos •historicos não .são suspei·tos ao novo regimen está 
' :g:m;Ssando d•e modo que ha d.e tornar odiosa ·a Republica á maioria 



· do paiz que não foi republicano-h1stori·eo, com.0 tambem ·não o fo ii. 
· a grande maioria d·esta ·Cas·a que me .ouv·e. (MU(ito bem.) Mas fuL 

sempre conservador a meu mo·do; ·e f\aço v0tos •p,ara ·que 'a Repu-
.. bHca me co.nserve na tribuna a . libePCLà:de que s·empr-e üv.e ri-o. 

tempo da monarchia, graças a 'Deus! 
Bar.a exemplo, eu citarei ·O ManuaJl ao subdito fiel, que pu--

bliquei .em 1884, .e conclu-e assim o .seu q;qst•s-01i{p-tum: (le): 
"As .proprias provinda&, que j·á não te em ·escravos, não d·ev-em 

prestar-se ·a servir <de -instrumento a:o ·sr. Dantas 'para habilitai-O> 
· •a liazer de cima p-ara bai-xo uma refo-rm.a, .que ·póde ·e d!eve ser f\eita 

de baix0 para .cima, da camara para o gov.erno e não d-os m-i-ni·stros. 
.d-o rei par.a -o-s r ·epre.sentantes ,(;l·o :POVO. P.ar.a -iss·o basta-nos uma. 
causa: desmintamo-s o ,s-r. F·eTreira Vianna. 

E si não somos ·cap.az·es dist0, ·E'ntãJo não faUemos mai·s .do 
.IP-Od·er pess~al, nem de escr.avo-s nem ·d.e senzalàs; porque -o .poder· 

.. pessoal ser-á .o e.ff·eito inevitav-el da nossa ·d'e.gradaç-ã0 vo.!u<!lltatria; 
os ·escravos mais aviltados <deste paiz s-erão -os eLeitos de seu 
povo, ·e .as s·enzal!-as mais d·espresivei.s as du:as ·casas d.o paria-
menta. 

E' pr·eciso acabarmo-s -com -essa paro:d-i-a d·e .governo livre, que 
tem re-duzido to.(! o o .parz a um zero diante d,a ·unidad-e ~ Rei. ' 

Por Deus, po-r noss·a patria, IP•Dr no-ssos filhos sej·ani-os homens, 
ao .menos, uma vez na vida ·e dentro d.e quatr0 -me2ie.s pod.eremos 
apresentar .ao imperador o dilema -de · G.ambeta a MacMahon: 
submetta-Se, ou dem'btta"se. Moettamo!-.o dentro d-a Constituição ou 
ponhamol-o fóra do Brazil. !Nossa independenóa nacional só será. 
uma realid·aCLe -dessa data po-r diante. A co.rustituição tarnbem é um 

. pacto e s~ ·elle ju1gou-Se com .di.r·eito de rompel-o por sua parte~ 

r-omp-amol-o tambem .peLa nossa. O di:re-ito é 0 m·esmo ·ou não· 
existe e a justiça não é nenhum fun-il •Com .o lado .).ar·g.o !para 
S. Mages·taCLe ·e o ~estr.eito :pall'a nós .. E' nestes te·rmos ·e sómente· 
nelles que um cidadão br.azileiro, conseTvador da constituição e 
amig.o da liberdad-e, pó de aind-a assign.arl se - · UM suBDIT0 FIEL .. 

O Sa. •CHRISTIANO OTTONI - Logo é r .epublican.o 'historko. 
0 SR. COELHO RODRIGUES - iNão mudei de partido, ahi estav:a. 

e •ahi fiquei. O meu chefe, ·com ·quem mais convi-via, me d-izia, 
men-ino não mudes de p-arti-do , é uma tolice; ho.je o homem que 
muda de partido é como o filho d·e vJuvo que f\oi ·ser padve, pais. 

· quando Ih~ p·erguntã·o 0 nome do pai p.r-ecisa de r.espond-er que é 0> 
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::Padre fulano. e accrescentar ·a hi-storia -desse p-adre antes d.e sel-·o; 
,@:or-que; s·em _isso, a presumpçãõ é que •o ftlho ·é não só ·megitim0'-
com0 saorüeg.o; o que não é uma cul:pa delle, m~as sempre incom-
moda no m-ei-o dos preconceitos sociaes, ém que viv-emos . 

. Olha, o gr_ Saraiva é um homem serio, mas desde que deixou 
0 partido -conservador, perd-eu -até ·.o gei•to ·de ·an-dar, anda -entre-
nós como barata -em gal1inheiro, por iss-o nunca - mudei de pa;rti-do, 
e -dei ·El~ta mesma -explicação no prop;ri:o s-eio do Congress0 .em. 
1888 ; prur.a não citar .outtr·as mais antigas. 

Em 1888, quando acabava d-e demittir-me .d-e 1 o secr-etario da 
Camara, e -era mi-ni-stro da marin·ha ·o meu fin-ad0 amigo senador 
Vieira da .S-ilva, tendo de me di.rigir a .ene por oocasião de trat3Jr· 

·de seu orçamento, -disse-lhe o seguinte na -sessão de 7 d~ junh-o : 
- ( Zê) 

"Não lhe venho, portanto r egatear, meios de gove·rno. Não os 
r egatearei -a um ,a;dv-ers•Mio político e menos a um corr.eli.gl<Ynario· 
nas -co·ndições de S. IEx. 

E' oe:rrt;o que o facto de commungarmo'S na mesma IPOlitica não 
importa i-dentidade •de -crenças em todos os ,pont-os que -interessão 
ao governo ·e as necessidades -d-0 p:aiz. 

:S. Ex., porém, não pod e::rá ter estranhado ou tomado á má 
parte nem mesmo ·os d.ous proj-ectos -que nesta sessão tive occasião 
de offerecer e qu3 parece:rão .inconv·enientes ao -s·eu governo e a. 
mai-or·í.a desta casa; porque conhece ·as cMtas do Subdlito Fiel. 

'l'eve mesmo a· bon-dade d:e lel~a.S, -e, p,or signal, J:l-ão -as appro-
vou, mas sabe que os assumpto-s :s-obr-e que versav-am meus pro-
jectos ti-nham sua ori-g·em n-esse trabalho, 1publi-cação anonyma, mas 
geralmente .attribuida a mim, -sem contestação da minha parte ... 

Ap·ena•s, .o nobr.e min·i·stro -terá notado · no projeCito rd·e reforma 
d-a Constituição, que fi.quei um pouc0 atrás do que pedia o Subàito· 

-Fi ell- Este 'lil'ra francam€1Ilte republicano, o proj-ecto pedia apen·as 
no artigo 3° uma :mocHficação ·que pa:raria neste ponto a no.ssa 
-constituição a ing-leza ... 

!Em o-utros pontos tambem div-ergi um pouco, verbi g1·atia 
a resp·eito do Senado .. . !Essas differenças, •p.orém, que ·pod•e.m ser· 
notadas efrtre -as -i:déas -do SubcLito Fi eb -e 0 meu proj-ecto, -explicam-
se p·ela natureza diversa dos d-ous tmbathos: um 1era de propa-
g.an•<1a -e de poJ.emica: •am·quan·to ·o outro se destinava ·a s-er logo· 
convertido -em lei-. 
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Sr. Pr.esiden·te, a America é TepubUcana, o Brazi.l é americano 
e ·eu sou brazileiro, .mas .• p.a,r:ece-me que a: maio·ria do pai.z :ainda 

' é monarchista ... 
IÜ .SR. LOURENÇO DE ALBUQUERQUE - E' com -certem. 
O SR. 1COELHO •RoDRIGUES - E·)l o supponho mas nã,o affirmo. 
O >SR. JoAQUIM NABuco - Ha .muito poucas r.epublicas verda-

rl•eiras na Amerrica, !POrque e:u não cham0 •a republica do Equado·r 
uma ver.dadei,ra republioa, e ain.da outra... (Ha outros ap-artes.) 

O SR. CoELHo RoDRIGUES - . AJ<ém desta ·consid·eração que .me 
f az r.ecei-ar uma guen·a civil, caso ·s.e tentasse uma tran.s·formação 
.d 0 nosso governo, ainda t enho outra. 

Ultimrument e vae-se .accentua,ndo, em .algumas dws nossas pro-
:v incia,s, · certa tend·encia s-eparatista que tl1aCÍuz-,se n3!s nov·as ·de-
n .omin.ações <de Patria PaW,H~ta,, AmJazonica, etc., que me fazem 
recffiar tambem a .divisão do Brazi! se mu·dari •se a fórma ode ·go. 
y.erno. 

·( ·Ora, eu tenho tanto amor a essa pa:t1·ia .que recebi d.e meus 
p&es ·e ·d·esejo transmittir intffi·ra aos meus fHhos (ta.nto mais 
.qua·nto o.s tenho nascidos no sul e no noFte) que não po·sso ad.mit-
tir t enhani elles ·patrla.s ,diversas, ·e· diante deste :p·erig.o s int01-me 
com r esignação para supportar não ·só . uma como duas dymnas-
ti.as. . . Eu Yotei por •elle (o ,p,rojecto da abolição) p.Oir motivo <h-
vers-os e porventura contrar.ios entr·e si: vo·tei po•r amor do es-

-crav.o, votei por amo'!' do senhor; votei 'POr a:mo-r dos p·rindpios 
e votei por odio ao goerno . 

O .SR. PEDRO LUiz dá uma ap·rurt•e. 
O SR. CoELHO <RoDRIGUES - Y.otei por "odio ao governo, sim, 

ponque h a muito que elle vivia fortalecendo-s·e cada vez mais 
sob:re o·s o·dios que indir.ecta ·e con.stantemente -exci>tav;t .entre as 
d uas raças . . . 

Não ha .queJ!Il ignore quem <é ess·e gov-erno por isso não ·de-
claro, f.ica Qoculto po·r eclipse ( T·iso). 

A lavoura m esmo te.m muita cul•p.a do qu.e tem soff'l'i-d0 e o 
que digo agora j ·á Q ,(Lj,ss-e no O B1·Glz~l com -sciencia, pacienc-ia e 

. talvez applauso d,o ill·Obr-e de.p.u<tado. 
o 'SR. P~DRO LUiz - Ma.s, eu . não -tinha nelle a rnterterencia 

q ue o nobre d•eputad.o m·e quer oda;r. 
O SR. COELHO !RoDRIGUES - .Sabe o nobre deputa;do que um 

dos aotuaes ministros convocou uma r·eunião da Ted·acÇã,p pa!I'a 



prohibir naquella folha a pubiicação das minhas car<tas e que, nao 
obs tante, ellrus sahi-ram até o fi.m, salvo o Pa.st soriptu1rz-, que foi 
CODJ?iderado mu'ito crespo (riso). 

E-stou,. po•rtanto, nas mesmas idéas, que tive ·então. 
Accresce que, quan·do cheguei formad0 ao Pi-auhy, ou havia d·e 

ser liberal -ú Par.anaguâ QU conservador po·rque os liberliles, sau-
dosos da direção do visconde da _PaJrnahyba, haviam. tomado aqu'!l-
le chefe das fileiras contrarias. 

!Chegando aqui, e1eirto deputa,do em 1869, encontrei os consel-
va,dor.es mais adiantados e refo.rmista.s do que os liberaes . 

.Nestas condições n un-ca tive necessidad•e d.e mudar de partido: 
estava muito a meu co.rnmodo ( 1-iso) e os incommodados são os 
que se mudam (risaààs.) 

(ln~errompervdo. a leitura). 

No .discurso de 26 ·d'e setembi'O do mesmo oanno di.ss·e tambem 
o seguinte: "Embora seja anomalo (o estado servi·l); a monar-
chia her.editaria tainbe.m é uma anomalia ·Creada pelo .direito 
pos-itivo, e si comp·aTarmos os prrocessos. como se ·.acclimaTão n-este 
solo as duas instituições, não sei qual dell:as ficará. devendo a 
outr·a ·em materia de l·egitimidade (aparte). 

Não quero dar arrhas lilO Dartid0 do nolrre deputado por 
Minas que, me parece; ·vae crescendo e appa:r·ecendo mais de pressa 
odo que convém ã unidade .do -Brazil ·e á manutenção da ordem 
publica. 

Vã:o ,appàrecendo. e CT,es·cendo muito dep·ressa . 
.Q SR. JoÃo MANOEL - E' traç0 característico dos que defen-

dem a ind.emn-isação, favoDecer ao movimento republicano . 
.Q rSR. CoELHO RoDRIGUES - Eu não favoreço o mov·imento 

republicano, confesso ao ·nobDe Deputado; attenda-me, po•rém, 
S. E x . e conco.rdrurã talvez eommigo. 

Nunca foi meu id·eal, como pa;e d.e família, criar ·e eduear 
filhos p.ara tere!ll · a ho·nra de ser fatalmente governados pelos 
descendentes de uma fami.lia privilegiada (rQIPoiJxdo do Sr. João 
Penido) ; si os nobres deputados teem -esta aspi·ração suprema, 
confesso-lhes .que nunca foi a minha, mas .acl'edito que a monar.-
rchia :teve sua Tazã,o •de ser como teve a escra-vi-dão; que o tem.p0 
·de ·el>imin!j.l-a a;iruda nã,o chegou, e que si fôr el•imi·nada antes des-
te tempo, a •l'esta,u:r:açâJo virã violenta O•U que as rpel'i.gosas cons·e-

44 
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quencias dessa eliminação serão maiores d·e que as vantagens im-
media-tas ou remotas d·e uma mudança de govel'no. 

v .ozES - Perfcitamente. 
0 SR. ,QoELHO RODRIGUES - E' po·r isso que não SOU republi-

cano ... '.' ( Terrrvi:rll/1f}1Ado a lei.M~ra) Podia .pr.os·egui·r neste terreno, 
mas basta. 

Declarações semelhantes fiz na mesma Ca;mara e no m esmo 
a.uno, em 15 de novembro -em outro · discurs o p.roferid·o exacta-
mente 12 m ·ez·es antes -da pr.o:clamação da R epublica, com o qual 
se póde :pr.ovar que eu não -estava ·nada satisfeito com o irn1>erio, 
mas nàJo quer·ia assumi·r a r es.ponsabilida:de da revoluçàJo que de-
via tr.az·er-n·os a nova f6rma de gove·rno. 

Não sou, 1>0i.s, histoa">ico, sou um conservador inde1>endente do 
tempo do i"ID'P·er'Íü, mas CO'li.Servo o -m eu mo•do de pensar, que ma-
nifestei no Pos-t sc1·ipturr!j_. a que ha pouco r ef·eri-m e, onde escrevi 
a r·esp·eito .d.o .jmperadocr que, conservar .a anarchia incarnada á 
frente do governo, não é s er conserva;d-or, pÜ'rém antes ser anar-
chista .como elle. 

Mas, ;Sr . p.r:esidente, estou sendo um pouco longo e não po-
derei iPl'ender ma:is a attenção ·d.a casa por muito tempo. 

Quando chegou a R epublica, ·eU rudheri n·o dia 18 de novembro, 
e ·O publiquei no Jornal do Oornmercio depois que v·i que .ella não 
t inha ·ch-egado j.aco·bi-na n em matando .gente. 

As medidas que a R~publica tomou •em relação á famHia im-
pe!'ial, os seus pr.jmei.r'os actos a colloca:ram na altura de um go-
ver.no d1igno do a poio e dà admiraçàJo de todos os seus conterra-
n eos . (MuitJo bem.) 

Antes, vorém de publicar a minha declaração do dia 18, pedi 
d emissão de uma commissiio retribuida que tinha e aposentado-
ria de um cargo vitalioto que •oc<:upava e havia obtido ·por con-
cu-rso, declarando que não ·er.a invalid·o, mas não quer·ia oppôr 
embaraços ao novo regimen. 

·Depo·is, nesse mesm-o dia, sabendo que es·tava :para morrer (ao 
menos .f-oi a nobicia que m.e ohegou) o nosso honra.do •collega, o 
Sr. barão do Ladario, qu e aqu.i no.s ouve ... 

0 .SR. CHRISTIANO ÜTTONI - Eu tiY.e noticia ·da morte. 
O SR. CoELHO RoDRIGUES :_ .. . col'ri á sua casa e fui visital-o, 

porque, apezar de ter acceitado a Republica, não quiz que elle 
mQ1rresse antes de apertar-lhe a mão,· tão bello s·e me afigurou o 
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seu p-rocediment o, muito mais nobre do que o daquelles que es-
peraram as probabilidades da ultima ho-ra do ·dia 15 de novem-
bro p-ara se decidirem, como IM-etto Suffeci•o entre os romanos e 
os in·imig.o-s dos romanos. 

R espeito a todos os adv·ersarios -de op-inião vencida; e o que 
lamento na v ida •P·olitica dest e paiz é não haver partidos <>•rgani-
sados, que aos seus chefes substituam princi-pies d-efinidos, que ser-
viam de bandeira real ãs n<>ssas luctas e ·ennobreçam as nossas dis-
cussões, nesta e ·na outr-a casa do Congresso e em toda a im-
prensa -do .p.aiz . (Apoiados. ) 

Emquanto me conserv31r aqui, não desconfiem -de mim. Quan-
do eu desesperar da Republica não -guardar-ei mysterio e come-
çar ei abandonando as .posições que ella me confiou . Emquanto 
as occu:par,. é que estou ·disposto a s·ustentar a Republica, o que 
não quer dizer que esteja contente com o s·eu go.verno, porque pó-
d.e o governo me ·pa-recer mau, -e .não ha quem mais faça mal a 
uma •instituição, seja R epublica, s eja monarchia, do que aquell es 
que governam ma.l em seu nom-e e sob sua resvonsabilidad·e. 

E' por isso que tenho S'i·do quasi sem•p.re op-posicionista, não 
estou contente com muita cousa do que se tem feito. Não quero 
mudar de re~imen e, portanto, na medida das minhas forças, .pro-
curo concertar o que me -paJr.ece torto da fôrma que me parece me-
lhor . 

Tenho concluido. (Muiti.o bem. ) 

O •SR. PRESIDENTE - O nob-I'e senado·r 'POr Piauhy, no correr 
do seu -discurs-o, ·com<> que procurou censurar a Mesa,. não só po·r 
hav-er dado andamento â :proposição, sob-re que versa o presente 
debate, como ainda <por haver acceito o porecer das Commissões, 
baseando a -sua censu-ra nos aJrtigos 79 e 97 do regimento. 

Não me cabe a '!'esponsabiUdade -desses actos. 
O SR. CoELHo RoDRIGUES - Nem -eu disse dsso. 
O SR. PRESIDENTE - Mas, das palavras -de V. Ex. 'l.)óde t r ans-

parecer uma censura â Mesa. 
O SR. CoELHO RoDRIGUES - Não -senhor, â Commissão. 
r0 .SR. P RESIDENTE - .Devo d-izer ao Sen-ado que, si o intuito 

d·o nobre f:lenador foi esse, a sua censura não procede. 
Quanto ·â ,pr-o:po,sição, o -artigo 79 do nosso r-eg.imento só se 

-refere aos projectos •OU in-dicações do Senado; ·não póde referir-se 
nem é aJPp.Hcav.el a uma p r oposição da .CamaTa, a .r.es-p.elto da qua.l 
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o Senado não deve J!ronunciar-se por O·utra fórma que não s eja 
a.p.provação, emenda ou repr-ovação. 

Qua.il.to ·á acceitação do .parecer, é manifesto· que ·elle não 
conclue ·de fór-m.a dubitativa; ao contrar.io,. •propõe .ao '8enado a 
ap,provação da proposição que lhe foi rr-emetüda. O regimento o 
que dispõe é que não são ad.missiv-eis parener es que concluam poT 
fórma dubitativa; ·e o par·ecer ·de que se trata propõe, de modo 
cla.ro e terminante, que a proposição seõa acceita pelo Senado. 

Portanto, a Mesa não 'IJOd-ia deixar de acceitar o parecer e 
m.andal-o imJ>rimir para entrar em discussão com a .proposição 
a que se l"efeDia. 

Esta.ndo <reduzido a menos de 1[3 o n·umer.o de S.IIS. Senado-
res .presentes, fica addad.a a d.iscussã.o da :proposição. 



SESSÃO DE -1.0 DE JUNHO 

O SR. ViiRJGI'IJIO DAMAISIO não viria á tribuna, si o seu 2a discussão da 
illustrado co !lega, Q Sr . >Coelho Rod-rigues, tiv-esse tirado uma proposição 62 
conclusão ;mais· logica -dos argum·entos que -eJrpendera, ·em sessão 
.anterior, so·bre a materia de que se vae occupar. 

Tinha f·ormulado um substitutivo á proposição da Camara 
dos Deputad-os, precedendo-o de alguns consid·erandos, on:d-e veem 
as mesmas doutrinas des-envolvidas p elo seu iUustre preopinan-
te, que.. depois ·d·e combater o parecer das commissões ·r eunidas 
de constiotuição .e pod-eres· e de finanças, não precisou o alcance 
do que quiz S. Ex. d'eprehender a:t)inal. 

Poderia em uma só prdposição assentar o ,ponto de partida 
da doutrina que acceita, colhendo-se á sombra do abalisado civi-
lista a quem se .refere. 

Opina que fallece ao Congrésso L·egis lativo a comrpetencia d·e 
tomar con·h ecimento dos actos praticados pelo Poder Executivo 
durante o estado de sitio, salvo pelos tramites e mediante o pro-
cesso ·estabeleci-do nas leis de 7 e 8 de janeiro d-e 1892. 

Além dos inconvenientes resultantes de uma discussão que 
não obedeça ao disposto naquellas duas leis, occorre que o Se-
naido s·eria l e l'ado .a attentar contra as normas presidencialistas, 
disfarçando -em _ semelhante discussão as ·prax·es absolutas do par-
lam-entarismo. 
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Accresce &inda, que dessa transgressão do systema adviria 
um conflicto moral entre os poderes legislativo e judiciario, in-
cidj.ndo sob a alçada ·destes ultimos actos a respeito dos quaes 
o Congr.esso se pronuncia d.iveTsamente. 

Não se diga que, uma vez a,pp<rovado·s taes actos pelo poder 
competente, fica excluída a acção judiciaTia; por(}Ue, tratan·dO-Sú 
d·e crimes communs, sejam ou não .connexos com os actos de na-
tureza meramente politica,. a competencia do Poder Judiciarüo, 
cmquanto não prescrevem aquelles crimes, poderá ser invocada 
tendo logar a hypothese ·de um•a •conttadicção entre as decisões 
d·e um e outro poder. 

!Mas não vae discutir esses actos; pensa que o •Senad-o é in-
comp.etente para .isso. Deixa mesmo de discuti·r al.guns . t-opicos do 
parecer ·em discussãv, limitando-se á parte em que, depois de fir-
mada a doutrina da incompetencia do Poder Legislativo para 
approva,r medidas incon•s·titucionaes, condue-se (}Ue sejam appro-
vados os .actos submettidos ao Congr·esso, entre DS quaes 'Se acham 
os mencionados na m·en.sagem d·e 25 de junho de 1894. 

A um. aparte do S·r . Oiticica responde que o Senado não tem 
Tazão de j.gnor.ar as :mensag-ens que á outra casa do Cong-resso fo-
ram dirj.gidas pelo governo da Un•ião, o que consta do Díario Ot-
fioULl, que ·deve ser -lido por todos os repl\esentantes da Nação. 

Deixa, >pm'ém, o p·arecer, p.ara limitar-·se a justiücar a sua 
emenda. 

Recorrendo á Constituição se vé que, em mater.ia de estado ·de 
sitio, a atribuição do Congresso é approv.al-o ou ·não, quando d·e-
clarado pelo Poder ·Executivo, na ausencia daqu.elle outro poder; 
e, quando ·este -reunir s·erá inteirado de todos os actos praticad·os 
na vigencia ·daquella medida extraord.inaria. 

A hermeneutica manda que além do qeu ·está exp•r·esso na lei, 
nâJo se ·creem ou ampliem .attribuições que ella confeT•e. 

>Resulta que, .no caso de exorbitancia do P·oder Exeoutiv.o, a 
commissão encarregada ·de tomar conhecimento da mensagem, 
deve se ·entender com a Camara do.s Deputados, para que esta pro-
ceda na fórma da lci de res·pons.abüidade. 

1Si nada disso tiver Jogar, é claTo qu·e estão approvados todos 
·os actos a que se referk a mensagem. 

Não se argumenta com a i·nconvenienci.a da denu•nda dada 
contra o primeiro magistra;do da Republica ; pois qüe dos deba.-
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tes relativos nasceria a plena luz da ver-da,de do.s fa,ctos e a jus-
tificação ampla e ennobr ecedora do chefe do Poder Executivo, si 
a l-egalidade de seus actos passados fôr reconhecida. 

Quanto aos oreditos extraor dina,r.ios, a -sua approvação é mais 
summaria e regular, m-ediante accusação ·e defesa, do que p·or um 
projecto, como o que, n'ã Camara dos Deputados, passou po•r tres 
discussões apaix-onadas, e ag.ora é submettido á apreciação do Se-
nado. 

O -orado'l' lê os consider3Jndos d-e sua emenda. 
A <div·ersos a:partes do S·r. Oiticica, l!"eferentes a proroga-

ção de estado -de sitio, observa que tal não se deu ~m 1893; mas, 
sim, que, auto-rizado o governo a ·estender os -effeitos daquella 
medida a outros pontos do territorio da Republica, foi .pelo mes-
mo, já encerrada a sessão legislativa, declarado novamente ·o es-
tado de s itio, que prarogou mais de uma vez. Os decretos respe-
ctivos é que d·evem ser approvados ou não, ainda mesmo que, an-
teriormente, tivess-em sido approvados os actos do Poder Executi-
vo d·entro do prazo do ·estado de sitio. 

Em favor da doutrina que sustenta, cita o exemplo de uma 
Republica do Rio da Porata, onde tornou-se obj.ecto ·de discussão 
calorosa um acto identko, que foi censurado; e , parece ao ora-
dor, chegou-se a d~negaT a .ap;provação da medida, tão sério e im-
portante é o assumpto. 

Ni·sto cUrou-se a acção do Pod·er Legislativo daqueHe paiz, 
regido por insbituições semelhruntes ás qu~e foram adoptada,s no 
Brazil. 

A app•rovação do.s actos do g.overno se regula por outro-s p·re-
ceitos: é a r ·espon&abilidad·e do •Presid·ente da Republica, a qual, 
em relação ao ex-vice~p-residente <da Republica não tem mais lo-
gar, desde 15 de novembro ·ultimo, de accôrdo -com o que, na es-
pecie, diz a Con-stituição F·eder.al. 

Conclue, declarando que esta digressã,o de um éliscurso, a fez 
em homenag-em ás aptiodões ·incontestaveis do nobre senador pelo 
Esta:do de Alagoa,s, que o honTou com os ·seus apartes. 

Verri a Mesa é lida, apoiada e posta conjunctamente em dis-
cussão, a seguinte emenda: 

"·Consid-erando que é attr.ibuição do -Con-gresso Nacional (art. 
34 n. 21 da Consbituiçã,o Federal) a.pprovar ou não e estado de 
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sitio, declani,do pelo Poder ExecuUvo ou seus agentes responsa-
veis .na aus·encia do Congresso; 

.Considerando que, quan·do os actos ou medidas de exceJPção 
relatados a.o !Congresso, lo·go que se r·eu•Iür .(art. 80, § 3• ) , foram 
impugnadas como exorbitantes das faculdades conferJdas ao Exe-
cutivo pelo § 2 · do ci-tado arti•go, só pôde i-stso dar logar a que se 
inicie, na fôrma da J.ei n. 27 de 7 d.e jan·eiro de 1892, pro•ces.so de 
responsabilidad·e ao PresJdente da R epublica, como incurso no 
art. 32 da lei n. 30 de 8 de j.anei·ro d·o mesmo anno; 

Consid·erando que, tão sómen~e •em caso tal, :pod·em ·esses actos 
ser julgados, com a absolvição ou condemnação do Presidente da 
R epublica, mas não pela Camara dos Deputados, cuja compet€m-
cia é apenaJs de de·cretar a accusação ·e sim pelo Senado na fôrma 
dos arts. 14 a 27 da citada lei de 7 de janeiro e Constituição Fe-
deral. a.rts. 29 e 33; 

Considerando, porém, que os actos relatados ao Cong•resso nas 
Mensagens de 7 d·e .maio, 17 e 25 de j·unho e 4 de outubro do an-
no ·proximo passado, não provocaram na Camara dos Deputados 
nem decretaçâJo de accusação, n·em mesmo a denuncia, conforme o 
art . 2• da J.ei ·citad.a; 

~Considerando mais, que mesmo quando o Senado descobrisse 
nesses actos motivo de responsabilidade, já lhe era V·edado d·enu.n-
cial-o·s á Cama.ra, quanto mais julgal-·os, por isso que ·o respectivo 
processo (art. 3• da lei de 7 com~inado com -o ar t. 2• da lei ele 8 
de janeiro) "só poderá s·~r intentado durante o período presiden-
cial ·e cessará quando o presidente por qualquer motivo d·eix.ar o 
exerci cio do ca.rgo; 

Considerando, finalmente, q·ue a approvação ou não do esta-
do ·de sitio. julgamento commettido a ambas .rus Crusa.s do Con-
gresso, é por sua natureza -e por seus tramites legaes, essencial-
mente differente dos julgamentos dus actos do Poder Elxecutivo, 
prati·cados durante o sitio, julgamento este de natureza e fôrma 
judicia-ri.as, que o out·ro não t-em; 

Proponho a seguinte emenda substitutiva da proposição da 
Camara dos Deputa-dos: . 

Artig-o unico.· Ficam áwrov ad.as ·as ·declarações de estado de 
.siot;io, ·feita~:; pelo .Pod·er 'Executivo na ausencia do Congresso Na-
~ional· desde 25 ·de setembro de 1893 até 7 de maio de }894. -' . ._ . .. . .. ~ . 

Sala das sessões, 31 . d-e ma·io de 1895. - ·Vi·rgiZio Damasio. 
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O '~3R. OHRISTIANO OTTONI - Sr. !J.Wesid-ente, acompanh-ei 
com attençã,o profunda e -indefeoüvel o debate havido sobre o 
pro}ecto submettido ao ,senado. Nutro a r·espeito delle ·duV'idas 
que me collocam ·em . grand·e perple·xid.ad·e para, ·em paz com a 
consdencia, ·dar um V'oto. 'Esp.er.ava, desej.ava mesmo que <> ·<lebate 
dissi'Passe a:s minhas duvi-das; e nesse ·caso, s·erv-indo-me de uma 
expr-essão um tanto 'ironica mas muito usada hoje, eu ruprov·eitaria 
a occasião .pa,ra ficar calado, como costumo. Sómente ·salvaria a 
minha T•esponsahiJ.i.dad•e, man•dando á mesa uma ·declaração de vato, 
C@mo tambem costumo. 

IID.felizmente, e de ·certo por fraque".ta .da minha intelligencia 
(não a.p~aos) , as m-inhas duvid-as osubsistem; não pude velJ>as 
solvidas, o que .me obriga a externai-as, •e a mandalf ·á mesa um 
:proj,ecto .substitutiv-o, compromettendo-moe aliás a não quebrar lam:-
ças pela sua s ustentação. Cumpro <> meu ·dev·er ·como o entendo: 
o .Sena,do .r.es·olv•eT'á o melhor. 

· P·eço ao 'Senado que acr-edite, vou fallar.,lhe sin'e ira aut stucliO; 
'sem paixão, sem enthus~asmo e sem odio, cumpTiindo simples-
mente o m·eu dever. INã:o desej<> .concorrer éJ.e modo aJgum pa:ra a 
effervescencia d;e paixões. A in.ca,ndescencia que · poT v-ezes começou 
a a'Ssumir este ·debate convid;a-me a fazer ·esta declaração. Não 
d•es·ejo excitar paixões, embo·ra nobres, outras naturalmente não 
seriam manHlestadas nesta ·casa; porém as paixões, n:obilissima'S 
que s·ejam, conturham muitas vezes a intelligencia, e a materia 
requer grand-e calma. 

ComeçaTei p,elo fim, o discurso que o Senado acaba de ouvi-r. 
Nesse discurso, assim •como ·no que hontem ·p.r-oferiu o eminente 
puolicista, senador pelo Piauhy, pretenéJ.e~se provar que o de que 
se trata d·eve ser approvar o •estado ·de sitio, e não toma:r ·em 
consid·eração os actos que f.oTam commun'ioa,dos ao Congr·ess-o, pra-
ticados durante o Drazo .do mesmo estad-o de sitio. Mas ·eu per-
gunto aos nobres sena:doiJ.ies: po'l'v.ntura a approvação do estooo 
.de sitio dispensa o Cong.resso d•e tomar 'em consideração actos, 
que para e-sse fim lhe foram communicados? 

rPor consequencta, não entro nem poderia ·entrar na deducção 
das theoria.s com que os dous illustres ']Jreopi!!untes procuraram 
demonstra1· a s_ua the.se. 

Dfg-o só:Íneilte que, si Isto é assim, deviam. niamdaT um a'Ttigo 
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additivo que approvasse o est(~Jdo de sitio, e de uenhum modo um 
artigo substitutivo; J!3.rece-me que si ha logica no mundo é esta. 

Dispenso, portanto, e estimo pod.er ·dispensar-.me de entrar 
em urna demo-n-stração d·e theorias de dh·eito, nas quaes me acharia 
vexado •em dils·cutir com .qualqueT dos dous nobre sen·adores. R e· 
pito: si é necessario rupprovar o estado .éJ.e sitio, o que 'llão creio, 
não fica por isso o Congresso disp·emsado de tomar em consi-dera-
ção os -acto:s pratica.dos no mesmo estado d·e sitio; e, po:rtanto, só-
mente deste ·p.onto me occuparei. 

IDrn p-rimeiro Jogar, e aqui começo a expôr as minhas duvidas, 
não me parece li cito votar pura e simplesmente contra a propo-
sição .da Camara dos S:rs . D€1Putãdos. Poderá. e na minha opinião 
deverá se.r emendada, mas não é Hcit o •r·epeUil-a in limine. 

A ·Constituição determina que findo o prazo do estado de sitio, 
o P.reside·nte da ·Republica cornrnunka11á ao CoiXgresso motivando-
as, (IJS medidas adaptadas ·n esse prazo ·]}ara o fim .éJ.e fazer ter-
minar -a cornrnoção civil ou revolta que se tr.otou d·e domar. 

Para que .fi<rn o Presidente .da Republica é obrigado ·a corn-
rnunicar ao Congresso essas m edi·das ·e a motiva1 •as? Será para 
que o Congresso ·mand.e .depa;s'itar ·a mensagem n6 seu archiv-o 
e cale-se? .Será um dev-er que se lhe impõe sem nenhum fim util? 
Não se pôde presumir que o Jegislado·r •constituinte impuzesse ao 
poder ·executivo ·essa obrig·ação sem um fim , sem utilidade al-
guma, sem que o Congresso tivesse ·d·e fazer qualquer obra sobre a 
cornrnunicação feita. Ha !portanto um. fim, e um fim uUI; e corno 
a comrnunicação é mandada fazer ao Co.ngr·esso, a quem in:cumbe a 
guaTd..a da Constituição e das le·i·s, é claro que o fim da comrnu-
nicação e para que o Congre.sso, corno guarda .da Consti>tüição e 
das Jei.s, ·examine as medid·aS e sobr·e ·ellas se prO'IlUllCÍ·e. 

O SR. VIBGILIO tDAM.A.SIO - P.ro:nunci(IJ se pelo meio que existe 
na J.ei de resp.onsabiiidade. 

O SR. ·CHRISTI.A. ' O OTTONI - Todos os apartes que se teem dado 
neste 'SeiXtiodJo . suppõem que o fim da communicação é só veri•ficar 
si o Presid·e,nte da Republica 'incorreu em ·crime de responsabili-
.éJ..ade; mas não é .esse o fim unico; não é, nem pôde ser. Si o 
Congresso tem obrigação de estudar e analysar as medidas que 
lhe farern _.subrnetti-das pelo preside.nte da 1f$·epubJi.ca, sobre que 
deve versar este ·exame? E' clato que ·em primeiro lugar o Con-
gresso deve ·examinar si o Presidente da Rep~tblica se encerrou 
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nos limirtes das facnldad·es que· legalmen·te lhe foram outoJ··gadas: 
s·i as excedeu, será o caso de considerar-se o crime de responsa-
b'ilidade; mas si· não as excedeu, o Co.ngresso não pó-d·ê deixar ele 
a]fprovar as medi·das·. 

O ,sn. VIRGILio DAMAsro - Póde ;r~j ·Ellital-ais. 

O Sn. CHRISTIANO ÜTTONI - Deve examtnar si as medidas que 
ü pr·esidenrte decretou ' autorisad.o .pelo o ·estado ·d·e sitio dev-em 
continuar em vigor; e é ·nesse caso que as approva. Já •disse que 
o fim nãJo é unicamente verificar a r·esponsabili'Ciad·e criminal do 
;p:resicrente .da IRepubUca. 

No estado d·e sitio o pres·~dente decreta med•idas vel'ldadiera-
mente ·exclus·ivas do !Poder Legislativo, medidas que só podem :ter 
vigor ·excepci·onalmente no estad·o de sitio por viqotude dos pod·er.es 
que são dados .ao Bod.er Exoecutivo, mas que, findo o ·esrtado de 
siti<o, não ·podem ter vigor sem o voto do Cong-resso. Estão, por 
•exem:Plo, neste caso os ·decretos abrind'o oreditos, os clec•reto.s 
CJr.eando novos s:erviç-os, que hão de ser dotados 'P-elo •orçamento 
e outl'os s~elhantes: ha muitos desses 43 decretos que estão 
nestas condições. Por consequ:enda a ll!pprovação d·o Congresso 
é n·ecessaria p.ar,a que esses deCJretos approvados possam s·e·r con-
sideJrados leis, embora depois .de ·alguns terem pl'oduzido se'Us 
effeitos. 

O .Sn. VIRGILIO DAMASIO - Não ha necessidade; ·estão produ-
zindo seus effeitos. Oú são condemnados, ou teem justificação; si 
teem ~ustificação, con'tinuam a p·roduz·ir os ·effeitos que produziam 
até ogora. 

O Sn. CHRISTIANO ÜTTONI - Si se trat.a de attribui.ções do 
Poder Legislativo, os •act:os autorisados p.elos poderes excepcio-
naJ\,lS ·do ·estado ·d·e sitio, .findo -este, não ;po:dem vigorar sem apprü-
vação do Congl'esso. 

Diz -o pa~'ecer: "O?recis·am .de approvação pa~ra poderem .r·egu-
larisa;r as relações juridica;s e admini•str.ativas por ellas estabe-
lecidas, na vida ·g.eral da nação." 

Aqui· ·estão, em uma ·phrase generica, compendiada;s a:s obs.er-
vaçôes que acabo de faz~· e outras semelhwtes, e aqui esbá deter-
minado o f.im g~'al, além da consideração da ori.mi·naUdade. 

Por conseguinte, porque -o presidente não pôde ser PI'oces·sado 
depoi.s· de ter deixad0 o cargo, não se segue que O·S .seus ·actos não 
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pn~cisem de ap.p~ovação. Isto me parece tão ·claro que peço licença 
ao Senado para passar adeÍt.nt-e. 

·Cdn.tinuan..do a procuPar avtva:r na minha l\raca memoria o 
que ouV'i -d-os quatro ou cinco orad·ores que me precederam na tJri-
buna, julgo-m-e certo de qu·e uma proposição pa:ra o noss·o fim muito 
i'm:portante e de gra.nde alcance, está levada á ultima evid·encia e 
nãJo soffre conte-stações: é que o S·enado não pó de votar a appru-
vação d·e medida a:lgum.a que não lhe fosse expressa, officialmente 
communkada em mensagem do Poder ·Executivo (ApOiaJãos.) 

0 SR. VIRGILIO DAMASIO - Ist-o, sim. 
ü SR. CHRISTIAN'o OTTONI - A demcmstração que a est(:l res-

pei-to dera o nobre senado·r por Alagôas, foi tão ampla, tão logi.ca, 
tão el-oquente, que si· eu lhe quizesse accrescenta:r qualquer razão, 
commetteria uma imper.tinencia. Ni.nguem o c·ontestou, n-ing'uem, 
pel•o que vejo, o contes·ta; esta,, por-tanto, averiguado que nã:o é · 
Hei-to •inclui-r na ])rapO'sição que se submett:e ao Senado a ap.pro-
vação de· actos não ·communicados ao Cong·r e.ss·so . 

Outro pon..to: •não é ta.mbem ·permittido, n!iJo convem, uem o 
congress·o tem que delibePar cou.sa a lguma sob:re acto.s praticados 
por agentes do Poder Executivo. Nenhum desses actos nos foi com-
municado; e, di"go mais, o Sr. presidente da R:epub"lica, abstend·o-
se na sua. m Em.sa.gem d e ·citar actos ·praticad-os por s eus agentes, 
procedeu com cor:recção (cip~iactos) Quem neve contas ao Con-
gresso é o Presidente da R €11Jub!ica e não os seus agentes. Estes 
procediam :por o·rd•ens, cumpri•a.m instrucções: si obedeceram fiel-
mente ás or.dens, si .cump·riam l-ealmente as instrucções, a respon-
s,abmdade toda cahe sobre a cabeça do S•r. P·resi•d·ente da R:epu-
blica ... 

O ·SR. CoSTA AzEVEDo - Perfei-tamente. 
0 SR. LEITE E ÜITICICA - Toda, não. 
;Q SR. CHRISTIANO 0TTONI - . . . e é este que tem de dar 

contas ao Con-gresso. 
O Su. LEITE l!J OITICICA d·á um apa,rte. 
O SR. •CHHIS'l'IA.No ÜTTONI - Ah! sim; qua,nto aos crimes com-

muns ·estão sujeitos todos, ·como o pr.esídente, sem duvida. 
Si os agen>tes ·do Poder executivo exhorbitaram, si não cum-

prh·arn a;a, ordens, si viciaram as instrucções, sd abusaram da auto-
ttd·a;de que ·se lhes coiJlfe-ri u pá.r.a; fins criminosos, para satisfa-zer 
J'ra<i::l>':õe~~ruüts, elles sã.o ~~spoM;aveis ao_-'fleu ghef-e-, ·que, si · fô:r ~asos 
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disto, o pó eLe entr.egar ao Pode·r JudiciarJo; nada tem com i·sso 
o Congresso. 

Ora, eis aqui as mi,nhas duas duvidas; tenho-as e:x>posto. 
A proposição que nos vem da Camara ap·prova tudo quanto 

fizeram o presidente da Republica e. o.s seus agen·tes, tudo quanto 
Jlizera:m, fosse ou não fosse communicado; innocenta-os todos; dá 
por averiguado que €-Tam todos - os agentes que comprehendem 
uma immansa categoria de funccionariüs civis e mi.Utrures -, que 
el'3Jm to-dos uns samtos. (Ap,o~a.aos). Tudü que JlizeTam, o dissessem 
ou não, j;á se sabe que está bem feito. Este é o esp'i'I"ito, istü é o 
que está escripto na propos-ição .da Camara. 

O 'SR. M. BARROS· - Broposição que foi acceita pelas com-
missões. 

0 Srt. ÜOSTA AZEVEDO - Não apoiado. 

O 'SR. CHRISTIANO 'ÜTTONI - As commissões estabelecem no 
s.eu lucido paTecer -esta mesma .doutrina, mas co·ncluem_ dizendo: 
"Visto que as commissões pensrum que a a;p.provação só é pedida 
pa;ra os 43 decretos que ·estão juntos á moosagem, v·ote-se a propo-
s·ição ·da ca,mara. , 

O Srt. D. VICENTE - . A<pprova-se tudo .da mesma fórma. 
O SR. C. OTTONI - Mas o Senado .não v·ota os consideranda .dos 

parecer·es das commissões ( ap01:wào.S.) 
0 Slt. LEITE E 0ITICICA dá um aparte. 
ü Su. CrrmsTIAN'o OTTONI. . . o ,sena;do vota pura e SJimpies-

mente a proposição que ·está suj-eita ao seu -exame. 
O Srt. CoSTA AzEVEDO - A entend·er-se assim o paJl'ecer da 

colffilllissão, voto contra. 
O SR. CHRIS'l'IANO OTTONI - Mas não .se ·póde entender d·e ou-

tro modo; appello para o Sr. presidente. 
O SR. CoSTA AZEVEDO - Po-is então, voto -conbra. Não posso 

_app;rovar aqu.fl:lo d-e que não ten·ho conhecim·ento. 
O Srt. CHitiSTIANo ÜTTONI - Cer-tamente. Exemplificarei. cÇ>m 

algumas ref.lexões a ;respeito de dous celeberrimos d-ecr-etos, a 
que ·se .referiu o meu .immediato ·P'r·edecessor na tribuna: , os do·-
cretos ns. 1. 681, d·e 28 de fever.ei;ro e 1. 685, de 5 de março, tudo 
de 1894. 

Est·es -decretos es-tabe1eceram tribunaes ·excepcl·onaes, processos 
summa:r.issimos, punição iúJ.medfata, isto ·é, proclam1aram a lei• mar-
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dal, qu.e o Sr. Presidente da .Republtica não Hnha o di·reito de 
pr·oclamrur, 

O SR. Cos~·A AzEVEDo - Apoiadü. 
O <SR. LJ<.rr'rE E OrTwrcA - Nem o ·Congresso t e;m competencla 

par·a approvar. 

O Su. CosTA AZEVEDO - Nem, si tivesse ·comrpetencia, deveria 
a,pp1•ovar, é a Const ituição quem o prohtibe. 

0 $R. CIIRISTIANO 0TTONI - Pois bem, Sr. P·resi{lente, a appro-
vação d~stes dous decr~tos está incluída, contida na proposição da 
Cama.ra. 

O SR. <CoELHo E CAMP'OS - Apoiado. 
O SR. ·LEITE E OrTrcrcA - Mas, não na mensagem . 
O SR. CHRISTIANO OTTONI O histol'iico da d·iscussão .da Ca-

.mara o p1·ova cla;rarrne'llte. 
Lá a materta füi sujeita ao exame de duas com-missões, que 

eram então compostas d.e 14 membroo: está aqui o paTecer ( wos_ 
tra·n.ào). Oitü d·esses m embros propuzera,m á Ca,rna,ra o projecto 
que ella approvou e aqui está em discussão no Senado; seis ou-
t<ros ddv·e1'gentes a.presentrurarrn voto .em sepa;rado, mandan·dü ex-
c.luir da approvaçã;o os dou.s decretos que acabei de me'llciona,r. 
•Elste voto em separado foi posto .em discussão com o paTecer . 

.A:os seis signata'l'ios reml'i<ram-se mais 6 de·putrudos, e os ·d·oze 
vo<ta;ram pela exclusão dos dous decretos. A grande ma<ioTia r ·e-
jei<tou es·te v.oto ·em s•eparado, mantev€, portanto, a approvação 
dos decr·etos, cuja exclusão elles pediram. Isto é tambem claro. 

O 'SR. CoSTA AzEVEDO - El desse his.tOTko não tive conheci-
.m•ento. 

O SR. CoELHo E CAMPos - Pois consta do paTecer da Camara 
dos deputados. 

0 SR. CHRISTIANO ÚTTONI - Elstá aqui ( mOs-fi:rar~;ão) . 
Ora, ha a este respeito órcum.stancias de que o Senado não 

tomou ainda conhecime'llto ·e deve toma;l~o. F,a;Jlam~nos tanto em 
v-iver as chvraJs: viva:mos ás claras. 

{) .SR. CoELHO E CAMPos - Viver ·di•reito ... 
•O SR. CoSTA AzEVEDO - A's claras e di<re<ito. 
0 SR. CHRISTIANO 0TTONI - A mensagem de 4 de OUtubro de 

1894 diz: "Além .das medidas .extraord-in·a<ria,s postas pela neces-
si-dade de manter a ord·em e repl'li.mir a insu<r.reição, outras pro. 
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vlidencias tive de adaptar para que nã ficassem pa:r.alisados al-
guns serviços, etc. Constam umas e outras das cópi(Ls juntas: " 

Assim a mensagem diz que estão juntas tod-as as medli-das de-
pen-dentes de app'!'ovação, ·e entre ellas não se acham os dous de-
cretos da lei ma;rcia:l; os 43 teem a numeração quasi seguida, de 
n. 1.550 á 1.707, e os de n. 16!il á 1685 foram omittidos! 

O parecer ·da commissão da Camara fala em qua;t~·o mensa-
gens, nós só tem-os a ultima, de 4 de outub~·-o, não podemos ver. 
as outras. Ouço, pmém, dizer que em uma dellas se faz referend-a a 
esses dous decretoll apresentados á Camara. 

O SR. LEITE E ÜITICICA - Posso affi'I"'ILar a V. Ex. que essas 
mensagens não vie'l'am com a proposição da Camara. Só veiu esta. 

O SR. CHRISTI.ANO ÜTTONI - A Camara tomou deUas conheci-
mento ·e approvou-<as como expuz. :Si não vieram ao Senado, é isso 
mai.s uma razão para não approval-as: perdoem os STs. mem-
bros das co=issões, o que me pa;rece d-eT1iva1,-se logicament 
dos considerand-a do seu parecer, seria mandar á Mesa um substi-
tu-tivo .nestes termos: "Fica;m ap-p1·ovados os 43 decretos que com 
a mensagem de 4 de outubro de 1894 foram aP'l'esentados ao Con-
gresso ·pelo PTesidente d-a Republica. 

0 'SR. COSTA AZEVEDO - E esse foi o pensamento. 
O SR. CHRISTI.ANo ÜTTONI - Mas s-i esse pensamento não se 

-traduz, st vamos votar a proposição da CamaTa, votamos o con-
trario d-o que queremos. 

O Sn. CoSTA AzEvEDO - Si não tra;duz isto, voto contra. 
0 SR. CHRISTI.ANO IÜTTONI - Não •POSSO res-ig·JlraJT-me á. aii!!PhY-

bologia, a qualquer duvida a ··respeito destes dous famosos decre-
tos, não posso reconhecer pO'l' modo algum a necessi·dade de sua 
promulgáção. Por sua natureza as med·idas a que elles se ref-erem, 
só são app1icaveis depois de vencida a revolta, só são ap·pHcaveis 
a presos, a indiciados, a v•enrcidos, a homens desamrudos e en-car-
ce'Ta;dos. Estes, em regra, são p1•ocessados depois de finda a Te-
voita. 

Ora, não posso o'Te.r que as autor-idades e as forças militares 
que tiveram p.od·er bastante para aba:tar a revolta, pmra repelLi'l' 
os i-nvasores de um Estad-o pa;ra além de su as divis·as, não pu~ 

de.ssem co•nter nas prisões algumas dez.enas de pr-esos para serem 
elll:tTegues ·ao ;poder que tem de j.ulgal-os. 
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.Não vejo, :portanto, onde a necessidade do 1>1·ocesso summa-
T<1ssimo contra encaTcera<;tos. 

Só a esses são a,:p.:plicaveis essas .med-idas, por que para os 
que estão combatendo, com as aTmas n-a mã-o, paTa esses os tr-i·· 
:bunae•s são os batalhõe.s, o .Proc~-sso é polv-o-ra .e ba.la . . Contra os 
presos, não. 

O honra,do s.enador que i·niciou este d-ebate, ·referi·ndo-se a 
este ponto, fez uma comp-a:ração notavel destes decretos com as 
commtssões mU.ttmres de Pedr-o I, em 1824. Escapou-lhe, ·porém, 
n essa ·comparação uma okcumsta,nd-a muito significativa, e é que 
ainda ass im, e ssas co.mmissõés militares (um dos :actos que mais 
coucorreram ·pá:ra .p erde·r P·edro I na opin·ião publica) , ess•as com-
m:issões militarep; funccionavam com ceJrta rr-espons:abilidad·e, a 
portas aber-t'as, P!-lbl•icavam suas sentenças, as ex-ecuçõ;es se fa-
ziam á luz do sol - aorarn populO! com as formalidad·es que as 
1-e-ils prescrevem, e não er.am fuzilrudos ~resos n.o sU.encio das ':pri-
sões, em ho-ras mor'ta,s, nos erm-os dos cemiter.ios, nos despenhadei-
ros das serras. 

0 SR. COSTA AzEVEDO - NegaJUdO-:S(l tudo- depois. 
O SR. C. 0TTONI - Não quero duvidar das ·intenções, nem 

quero crer que a omissão desses dous dec-I"etos, que é mutto no·tavel, 
n·a fi.sta que aqui -está, fosse i-ntencional, v.isto que faram com-
munkados ·em outra mensagem. Mas •essa separação pód:e real-
mente fal!'ier .suspeitar que queri·am subtr·ahil--·os ao conhecimento 
d'O Poder Legislativ-o. 

·Eu tin·ha concebido a idéa de renovar :pera,nte o Senado o 
voto em se':parado do·s seis membros das duas commissões da Ca-
maTa, :pTopoTI·do a exclusão ·desses d·ous deoretos; mas, á vista do 
que ouç.o, abstenho-m•e de fal!'iel-o, porque se me diz não foram 
oommunicll!dos ao Senado. Não :proporei a sua condemnação ex.-
~res~a, mas é preciso que não haja_ sus:pElita de que o S-enad-o os 
·a:p:prov·a. ~ :para fsto o que é necessario é mamter com rigor o que 
as éommissões estabelecem, não a:p:p-rovando sinão o que foi com-
munk'ado; :lli-cam ap:prova.dos os decretos an·nexos á m8'llsagem de 
4 de out ubro d·e 1894, e na:da mais. 

1Eu >d1isse no :principio qu·e fallav·a sem ira s-em paixão, sem 
odi.o, e tenho a :presumpção de que r ealmente sou im:paã'loial. Não 
tenho do iUustre g-en.eral que :d·eixou o poder .a 1•5 . de novembro 
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ser.-lhe d·es-agra;day-el. · 

Não p1'é-tendo ' t!l'azer ào Sena:d·o o meu juãzo á res•peito do seu 
. p.r•ocedirme.n·tl!l-. A atfitude de- .S. Ex. no dia 15 de novembro de 
1889, e nos díaos 3 e 23 de nove;mbro dé , 1891; a sua conti-nuaçã-o no 
-goveri1-0 até o fim · ·do peri·odo· pr.es1d!enCial, e muitos amos a:rbi-
trar·i:os d·e sua ·admin-istração; tudo isto ter:á de soffrer a justiça . 
da historia. Não enunciarei jui-zo, é mesmo cedo p:wrà fazel-o, com 
qua-nto me julgue impar-cia1, po.r que as paixões a;i•nda estão um 
pouco effervescentes. 

Mas ex·iste·ni subsidi-as·- basta:Iités pa:ra que não s'e ·minta .. á 
historia, -a jus-tiça da ·MstOlfia ·-se fa:rfá paTa o Sr. ma:r-echal .. Ffo-
riai:l-o, assirm etJmo :P-aTa o Có-ri·g-resso quando consentiu '·na cont>i-
nuaçao i:le S. Ex:· -no po-d·sr. até· ·o fi;m do pér-i.odo presidencfal. 

10 SR. CoSTA AZEVEDO - Apõ.iadissimo. 

O SR. C~·RISTlANo 0TTONI - Tudo i-sso pe.rte-nce á justiça çla 
historía. 

· ' ·rlo que · digo trans•prure~e que tenho seri-as duvidas ;1 I'lespei:to 
d~·>te·s· .p.:m:toE;. ·FJD.Jtr;J"a.n·t>ol h •en:e-r:~·ia •II!Ia!Olc-u~a, a .;pe-r.sev·er&nç~ 

_ ca~ma, a habil!·dad·e e o . tino _cqm que o mar-echal )!'loria.no pre-
.parou a submissão da e~SquadT-a, I"8VOltada e a 9uéda do CaricatO 
reS'taurad·o.r da mona•rcl).ia im;Põe-se ·á minha admiração (muitos 
a;pi:Jiados) serviço que d-eve· bem val-e.r o perdão :de mui-tos de seus 
-erros. Quem me ouve assim fallar, deve acr-editar que sou im-
parcial. (AqJoiados. ) 

Não qusro tomar tem-po ao Senado, creil!l que o qu!) di-sse é 
ba.stante pa.ra justifi-car o segui·nte substitutivo, sobre o qual, to-
dq,via, prec-iso demoll'ar-me ainda um pouco: 

~u,bstitutivo. !Ficam approvados os decretos que _ o President-e 
da Republica eoml)lunico]l ao Congresso em .sua mensagem de 4 
de out~·brq d-e 1-894 . " 

iNa;da mai.s; está aqui tudo, como consequenda das premissas. 
O SR. CosTA AzEVEDo - Nem ·elle pediu mats na Mensagem. 
O SR. OHRISTIAN-o OTTONI - Vê o Senado que neste substitu-

tjvo <estão -omittidas as palavras "·e s-eus .ag-entes", ·supp.ressão que 
me parece essencial e por demais neces·saria .. 

Os · agentes do Sr. ma-rechal •Floriano, violan,do ou não as SJ.Ias 
instrucções e ordens, .pr)l.ticaJ,"am act-os pelos quaes eu •não te'nh0 
a cor:xgem de a_ssumir a mais leve parcelLa ·de responsabilidade. 

45 
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Est~u no ul,timq quartel .'da vida, <:om·pletei a 21 deste m-ez 84 
annos . .Nesta vi-da já longa commetti muitos -eFrQ:;t; ,•NBI.t:llll'alm&·nte; 
conheço algu.ns e , pesam~me; 1llas, na .hora_ .. da morte, que ta:V'ez 
.n,~o e~te•j a long_e, nenh;um .remorso me: seria mais pul}g.ente do q·~e 
aqu.elJe que teria, ·si não •protesta-sse :J;~,esta casa c9-~tra ·este prin-
cipi~ .novo, -essa enorm~d·ll!de ;qÚe .armar ec;le na Republica e que n:ãJo 
hav-ia na mo-nar;chia, o assa,:;;sinato od·e .presos sem proçesso. (Apoia-
doiJ.,· ;rntâM be.m.) 

Não sei si os dou,s famos.os decl'etos. foram -e x,ec~,~.tados -; sobre 
este :ponto há duvidas, o votü se]Jal'll!do •das commisa(ies da .Oarmara 
_<'! eç:l:r:ra. q_ue .não foram execu,tados, argumenta.: ''-tan_to não -er am 
necessarJos -gue . não toram ~appUcadp~-" .• · · ll ;:,· 

Creio qu:e ·esse .argumento,- ,a poste·rioTi, .do voto em .separado 
era c0neludente, mas que, p. prià1·i, ·se •po·dia dar po:r .averi.guacl.o gu.e 
os decretos não -eram .n·ecessarios. 

•No ,sena-do, fallando o nobre senador por AmazQnas, ,. referin-
do-E>e a .dous -cadetes que foram fuzilados·, o n-obre s enado·r :Por ,San-
ta Cat'harin~ diss-e que foram sentenciados por conselho d-e .guerra . 
S i~ •o foram, 'vísto que ·os -d·ecl'étos estavam· em vigo-r, n~tura: mente 
o 'torani na fórma delles; mas 6 facto é 'que ningue·:rp. teve ~o-nho~
cimentó de~se~. prócessos. F-oram -executados no si lencio de t;ma 
pl'-isãJo ou nos •POTões .'floe um .'na vi o . . . 

{) .SR. CoSTA Azlj:yEDo - !Nas <;arvo-eiras de um navio. 
· , Ü SR. CHRISTIAN·O ÜTTONI . _. . - Foi um crime, po.r-que tril:)unal 

nenhum :póde decretar Jlo je a 'Pena de morte, salvo _ -em tempo de 
guerra. 

0 •SR. ESTEVES JUNIOR - ·Em revolta -OU 'POr tr-aição. 
VüzEs - Não s·enh.or . 
.O SR. CHRISTIANü OrToNI - Peço desculpa ao nobre s·enador 

doe não tomar em consMeraçãJo os' selJ.s a partes, não ·p·or desatttmção 
a •S. .Ex., mas ·a razão· é por demais poderosa, é que não ouço. 

'Esta me-ia surd•ez tem-:m·e c.ausll!do no s·enado mui~as' v-ezes e1íl-
·baraços; lá lfóra -nãJo, .tenho d-ito muitas vezes que a surd:ez nos 
v-elh'Os é um •beneficio . da Divi.n·a Provid-encia (1·iso); más aqui é 
um embar-aço .por-que deix·o de r es-ponder a apartes :dando motivo 
talvez a qu-e •os nabres senado-res me attribuam falta de considera-
ção. <Mas. tant-o quanto -posso julgar •desses apar-tes que mal ouço, 
o nob-Pe s·enad-or por Santa ~oatharina parece que' -quer 'attenuar o 
effei-to .que as r-evelações <:.a:usam sobre ~ s·en-ado; ·mas, peço li cença 
!110 n-obr·e senll!dor para dar-l•he um •conselho,' accéite .6· nohl'e s-ena-
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.dor" o :conselho de um hom·em que ten;J. ida;de •para s,er seu pai: 
Abandone a idéa de ameniz-ar, d·e :envernizar esses horrores. Os 
r.es•p<'msiweis, o~:; au.tm·-es ·desta hecatombe od·e pr.esos, os autores não 
procuram d.esculpas, .parece que ·i-g.noram se ta:es acto·s s•e .. :Pr.atica-
ram ~- •Em um caso .!).eram ~-X:plicações, mas -de ·um ri·diculo, ·d·e uma 
impuêiencia que Fe·v<olta: parte um trem alt!l noite d·e 'Curytiba, Je-
xa·pdp_ -s·ei's PT I')so•s (es-ta c1a,ro _que -desarmados, não s·ei se manieta-
do-s), ' escoltados por 1•5 pr.aça,s mun-i-ciadas commanda:das :por um ' . . ... , -
.<?_f~;icial.. · 

Os seis cadav-er•es' •clesses ·•pr-es•o!S sâJo aUra dos .. á mar,gem da ·es" 
trada~ •p_edem-·se 1·e~plicaç.ões ~ 0 •responsavel ruos -diz-: . 

"·Queriam f.ugir (o trem a,ndando, n -em sequer era. ponto de 
\lma ·éaixa dagu;t -on-de t'iv·esse de .pa:ra:r) , ' -queri:a,m fugir, os solda-
dos .tratando ·de impe-dir a fug-a, ·os p·r esos tentaram tomar--Lh.es as 
ar~as pelo' que não 'ti"veram .. •outro r-emedlo sinão fazer-l·hes fogo! 

•Esta ex.pll~ação é um insulto, é um escarneo ao senso com-
m~m, é accrescentar á feroctdade -o cynismo . 

. O SR. CoSTA AzEVEDo dá um aparte. 
O SR. CHRISTIAN·o OTTONI - ISr. presidente, disse no prinmpw 

que prciendia fal.ar- com perfeita calma e de nenhum modo .concor-
rer •para -effe·rv·escencia -de pa.ixões . Mas ·nestes negocios, o risco 
de tomar qual-quer .parceHa -de r.es.ponsabiliodade d-e taes. attentados 
excit!!--me e -~omeç;;t a faltar-me a calma; para não ·p·er·de-1-a de todo, 
devo cal!lir-me. 

Tenho dito o ·essencial . 
. (Muito lberJ}, muito bem. O o•racl-or é cumprimentrtdo .) 
Vem a -Mesa é lid.o, anoi.a.do e .po,sto conj,tmctrume·nte em doi-s-

" 
Art. ffiicam .approv.a;dos '•os 4·3· decr·etos qu.é' o P-residente da 

Repu.blica ·CcYmmun·ico u. ao Congress-o ein ·sua mensagem de . 4 de 
Outubr-o d-e 1894 . 

. s ·ala -das ses·sões, 1 de Junho ·d-e '1895. - (J. B . Ottoni. 

O SR . DOMINGOS VICENTE - Sr. Presidetnte, o .Sena;d-o serii. 
•iudu'lge·nte !Para c8.m -um td:o·s · .se•us m-ai.s f•r>a:co•s membr>os (não· ap'Jia-
do) , que poucas v-ez-es abusa da sua preciosa attençã:o. 

Si eu não tivesse dado no correr desta. discussão, que tem sid-o 
um pouco .a,paixonada. alguns apartes áquelJ.es dos ora-dores que 

Substitut jvo 
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m.e prec'ederem; si não fosse mémbro de uma das duas commissões 
ouvidas sobre o .pTojecto n. 62 d'e 1-894 da Cam•ara .d.o·s .Deput.ados, 
qúe approva os actos praticados p-elo Ma.reohal Vic"e-Presidénte da 
Republica -e seus agentes, duránte a d-esgraçada revolta da armada 
nacional, eu, S'1~. Presidente, nãó- sahi·ria do meu habitual silencio 
e daria .o· ~·eu v'oto sytb.'boliéó. ., '· ' 

Dizeni que -da discus'são· nasce -a luz. -No casô pr.esente, quanto 
mai·s tenho ou-vido mais cnnfuso t em ·ficado o meu espírito e me 
a cho em difl!kuldades no •mod-o porque dev-o dar o meu v-oto á pr'o" 
p2sição q.u-e .approva os actos do MaTecha~ FloTiarw. 

O Su. CoELHo E CA.J.'\!P·OS• - Ha sua diffi-culdade em 1lar-se 
o voto. 

O .SR. Dol\HNGoS Vr~EN'l'E - · Desejaria, ouvir .ó que diz o meu 
~ . I ' ' . 

pobre collega . 
O ISR. CoELHO ~' CAMpos - Digo que ·h:1 c-om effeit-o d·ifficuldade 

no voto a dar-se. 
0 ·SR. DOMINGOS VICENTE - Sr. Presi·dente, .eu disse que SüU 

membro de uma das duas -co.mmissões õuvi.da:s sobre o pro.jectb 
envi·ado p-ela Camara, e preci<sa dar a ra:zãe po;rque -o •seu .pa:r-c·ce•r 
não tem. á min-ha assigmatura. _ 

Sabe o Sena-d-o que a Commissão de Finarrças, da qual- faço 
parte, ·e foi uma d·as que foram ouvidas ace.rca do pwjeClto, r eumiu-
s_t em um dia e depois de 'discutir .a assumpto, ficou 8,Ssentado qué 
o illustre relator do feito lavra-sse -o parecer, que seTia novamente 
sujEJito á. discussão -das duas com:missões. 

O SR. LEITE E Or'l'ICICA - E .fo:i. 
0 SR. lDO:MINGOS VICENTE - No dia seguinte :f.ui surp~ehendido 

com a ·1ei1:ura do <parecer eBt<regue á :Mesa, e -declaro ao nobre Se-
nador que me acaba d-e interromper com um aparte que, si os outros 
membJ•os da commissão foram -ouviodüs, .eu .nãt? o fui. 

O SR. LEITE E OrTrc:roA - EXlplico a V. Ex.; as commissões 
reuniram-se .a.ntes da sessão e V. Ex. não estava p!'esen•te .. 

O SR. COSTA AZEvEDo - E houve alguma dis_cussão sobre o 
pro jecto. 

O Su . .I>o•MINGOS VICENTE - Poderia res·ponder com vantagem 
aos nobres :Senadores; si hav.ia n ecessidade de dar no dia seguinte 
áquelle em q1re as commissões se-:reuniram, esse parecer, 9 ho•nrado 
collega, seu relator, deveria, como é de -estyJo na commissão de 
finanças ; ávisar ,os me)llbr.os todos della .. . 

Ó tl'J~. LEITE E ÜI'l'ICICA ~ E foram 'avisad-os. 
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O SI~. DownNGOS VICENTE. . . para que a:ssistiss.e a discussão. 
O SR. LEITE E 'ÜITICICA - Foram avisados, >e combinou.-se até 

que a re1,1niãa ser.ia ás 11 horas da manhã. 
0 SR. DoMI NG-OS VICENTE - Eu não fui avisado. · . 
O .81;1. CoS'rA AzEVEDO• - Fui avisado na occasião da dtscussão. 
O SR. DoMING·os Vr.cENTE - ·Mas si .os nobr-es senad-c;ires ;m-e 

dissere<JiliL que eu fui avis~do, prefir-o ca.lar.me a i-nsistir. 
Q S&. LEr r;m EJ OITICIC.A; . - For,am av-isados to.d-qs, .os melflbros' 

que estiveram presentes á primeira reumião, em que ficou resolvido 
q,ue no dia seguinte· nos reur1,iriamos -de novo -ás 11 horas. 

O SR. CosTA AzEVEDo - A.poi.;l.do. 
" O Sn. DoMr ' Gl'JS VICENTE - Repito que não fui av:isado, mas 

b,em lo-nge -estou de _ querer p erturbar a serenidade do Senado; não. 
pretendo provoçar discussões t empestuosa.S; ,não as quer{), !fiem. 
desejo. P eço ati\ ao n-obr-e senador por Alagôas, a reciprocidad-e do 
fa-.vor que h-ontem me pediu e que lhe fiz: não me dar, apartes. 

O SR. LEITE E OITICICA - Não estou dan-do apa:rtes; esto-u ex-
plicando factos. 

O Sn- DoMING·os VICENTE - Não quero d-emorar-m-e na tribu·na 
e por isto peço ao. nobre collega, que me honra sempr.e muito com 
s ous aparbé•s, ·que não -me ·os dê n esiba o·ccasião-. 

Sr. Presid·ente, a Oommissão de Finanças (o Senado me da:râ 
l-icença para esta cli-gressão) tem po~ habito reunir-se logo após á 
eleição della . para .a escolha de seu Presidente e paTa desilgn.ar 
tam•bern os serviç-os que devem ser estudados pelos membros. No 
dia em que se d.iscutiu pela primeira e unica vez o assumpto do 
parecer em 9.-ebate, eu lembrei essa eleição e essa d-esignação·; e tive 
em r esposta .que estava ej-eito Presidente o nobre sem·ador pelo 
Amazonas, a quem eu daria mil votos, si mil votos tiv.esse ... 

O Sn. CosTA AzEvEDO - Não me achei p-rese.nte a essa .reu.nião. 
O Su. DoMINGos VICENTE. . . e que o serviço estava designado, 

poden-do ·eu ver na secr-etaria qual o que me tocava, e foi nella que 
eu so-ube que me estavam distrtbuidos os ;papeis d'O Ministerio das 
Relaç.ões Exteriores . . 

O meu procedimento, Sr. Presidente, devia ser immediatament!l 
pedir demi•ssão da . cammissã,o. Não. o fiz porque não, queria que 
se persuadissem os meus collegas que eu vinha armar aqui uma 
prova de consideração, pedin-do -demissão, que, contava,, me seri_a 
negada pela generosidade,do S?nado, tantas yez-es manifestada. Pr-e-
feri declarar a V. ]Jx. daqui, pa.ra que tome.· as ·pr.qvidencias que o 
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caso pedir, que mã,o mais co.m.pareci, nem comparecerei aos trabalhos 
da Commissão ·de Finançrus. 

Sr. Presidente, no correr deste debate a:fiirrilou.fi.!e aqui que o 
anno passrudoQ; por 0 ccasião· de tratar-s~ do adiamento ·do Congresso. 
o honrado Ministr.o da Jus·tiÇa havia declarado á üommissão de 
Constituição e Poderes, •na qual eu substituía o honrado· senador 
pelo Rio de Jan·e:i:ro, cujo não vejo razão p.rura não declilnar; ·'o 
SI;· Q. Boca.yuva, .que, si 0 Senado nãO d-esse o adirumento seria 
dissolvi:do à pata de cavà.llo. 

Aca:bei de dizér, Sr. Presi·dente, qu•e eü substituia etttão n:esta 
Cammi•ssão oQ illustrado e ho•nrado senrud-or peloQ Rio de Janeiro, e 
declaro agora tambem .ao Senad-ó, apezar da affi::rmaÇão categori-ca 
o.ue S. Ex. j-á fez, que :1\ui o membro da <Com missão que protocólisou 
as declaraçõe~ do nobre Ministro, e penso ·po.der assegurar ao S.e-
nado que, si esse nobre Ministro, que era o Sr. Dr. Cassiano doQ 
Nascimento, tive.ssé a ·fraqueza, e a.o mesmo t-empo coragem, de 
fazer uma intimação a qualquer d.aB Commissões -desta ·casa ou a 
qualquer ·dos seus membros, teriam tambem os que ouvissem a co-
ragem, o dever, a di.gnidade. de repellir ·immédiatametnlte e deixai-o 
só no lugar cnde realizavam-se as conferencias. 

Ao con tr.ario, digo em abono dos cr.editos do Sr . Ministro <da 
J·ustiça; a Commissão ouv-iu delle palavras muito üignas, muito 
respeitosas, muito attenciosas pa:ra a Commissão que o havia con-
vidad.o. Vou ·r®etir as suas ultimas :p.rul•a:v,l'as. Diss-e que, qual•quer 
q;ue fosse a resolução do !Senado, o •Sr. Pr·esiodente da Rapublica 
•havia de res.peitrur, ·e de fructo .o Jiez. "' 

Sr. Presi-dente, sou cathoUco, .acredito em Deus e o1,1vi muitas 
vezes dizer que Deus escreve direito por linhas tortas. A Commissão 
não me· ·i!Jpresenta:ndo •o tprur.ecer para subscrevel~-o , concorreu para 
que eu nie poup·asS!e ao .desgo-sto, .p.ermiotta-se d1zer, ·de assignar um 
parecer ~::ontradictorio comsigo mesmo. O parecer .principia com 
uns oonsideramdo.s e termina contr.adictoriameri.te. 

Não ha um só membro d•essa Casa, ou úma só _pessoa de fóra 
della, que, lendo a.s razões ·das ·duas Commissões reunidas, · não es-
pere que· .conclwam, ou pel'a r.ejeição, -ou p(}r ·uma modifi·cação do 
projecto; e não se comprehende .que ·as "Oommissões venham ilO" fim 
propor a acceita.ção daquillo. -9-ue começam condemnando, que não 
tiveram a coragem de condemnar e que velaram. 

· O SR. ·LEITE E OITICICA dá um aparte. 
O SR. Do~il'NGos V"IOENTE ___: A'gr~dei;o ao ·:~·obre senador esta 
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adver.tencia. · Não sou capaz de dizer que :as C.ommissões não teem 
coragem; isto. <escapou-me, pois nãe 'S<'>U ,orador e lucto com emba-
raços; :peço perdã-o; ás CO'IDmi·ssões Jioram tolerantes .e subscre-
\eram... . 

o)Slt. Ll!lll'E E OITICICA - Mas 'V. Ex. concordou com o parecer: 
0 Sn. D-oMINGOS VICEN,TEl .- -0' senh-or.! · SEill'h-or ! Qua,ndo con, 

c-ordei ? 
·O Sn. LEITE E QITl.ClCA - Concord-ou que o parecer f-osse lav<ra'lio 

por aquella fóJ:illla. 
ü Sn. Do:M1NG C'I:\ VIQEN:TE .,-- Co·ncord-eli que V. ·Ex. loav.J.l81SSe '11m 

parecer para discutir-se posteriormente . Como havia de concordaJr 
com o que não. conhecia ? 

O SR. LEITE E OrTrórc-A - Concordou com a idéa. 
O Sn. DoMINGos VICENTE - Ouvi silenciosamente a dis·cussão 

nas Com missões, e a Utnica pergunta que fiz, permita-me V. Ex. 
d.izel-o, foi - quaes eram C·s agentes, cujos actos eram approvados. 
Como, p.ois, concorde.i com este p-arecer ? 

Eu, porém, disse: si o nobre senador insiste em ' dizer que con-
co-rd-ei, prefiro acceitar sua,s palavras a ... 

ü 1Slt. LEITE E ÜITICICA - Não affir.mo cousa ·alguma que não 
se tivese passad-o; não acceito diploma de mentiroso ·que V .. Ex. 
me está passando po.r esta fórnia. 1 

O SR Do~IINGO~ VÍ:CENTE - Eu, Sr. Pr-esidente, qua,si que me 
vejo obrigado a terminar; já disse . que não .quero al}aix-onar esta 
discussão, que tem :sid-o por demais ,apaix-onada, que antes d·e com-e_ 
çar •a ser de·bati:da -officialmente déntro desta Casa, se d•ioSJcutia 
dentro della e fóra (fena, com cal~r . A,cceite o meu honrado co l-
lega todas .as : desculPas que posso dar; e, para não magoai-o• mais, 
deixarei -éLe tr•a:tar -d~sto, preferindo o •Silencio, declarando· ao •Se-
nado que v.oto cGtn.tra o projecto vindo da CamaTa dos 'Deputados, 
porque não appr-ovo aquillo que nã() conheço. - O pr-ojecto da Camara 
a.pprova os 43 .decretos, :Para, .. os quaes o .banem·erito e honrado ex-
Vice-PrEsiden,te da, Republrica ped,iu , nossa · .ap.pr-ovação. e tambem os 
actos praticado~ .P~~os seus agentes · cuojs n-Gmes · e categoria,s não 
conhzcemos. 

Além disso, penso· que ha entre estes 43 decretos um, ao qual 
não :Podemos dar a .. nossa approvação sinão em virtude de uma lei 
especial: é aqueUe t1ue .emitte papel-moeda. ·P.a:rece .que não podemos 
emittir papel-moeda sinão votando lei especial, e que este acto d0 
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P.oder Exeouti'v·o nãD pôde ficar .appxovll!do pela simples inclusão 
entre diversos decretos, que uma só pr.oposição approva. 

. Diz-se, Sr. Presi.ffente; não estarem i·ncluidos •freste projecto os 
actos que· não constll!m dDs 43 decretDs, e os praticados pelos agentes 
d·o Poder Executivo_; mas .como hav·emos -de distinguir ·aquillo que 
a lei em Sl!a simplicidade não distinguiu ? 

tPar.ece-me q·u·e a.8 Oommds.sões que -deram parecer sobre o ·pro-
ject-o .enviado pela Oamara dos Deputados, pullleram dedo na fer.ida, 
n::as ·não quizera:m espremel-a, com medo de .que o p-uz as salpicasse. 
As· Oommissões, nos co•ns'iderandoo, não ápprovam os actos .que nã.o 
constam dos_ 43 decretDs, ·entr-eta.nto acceitam a lei que os approva, 
acceitam o p!'ojecto da Camara, que declàra terminantemente q~·e 

ficam approvado.~ os actDs p,ra,tic~qos .pelo )V,tarechal Vice-P.r·esi-d.ente 
da Republica e seus agentes. 

H a . dive_rsas ·emendas, Sr. Presidente. Mas não f.orll!m acceitas, 
po·rque V., EJf. entl§l)ldeu qu~· só .podem se.r acceitll!s pel.a Mesa cDmo, 
emendas ao par-ecer, e o Sen.ad·o não vae votar o p.ar·ecer, mas sim 

· o projecto vindo da Camar.a, e foi por isto que hontem disse em 
aparta ao nobre senador pelas ALagôas - que o ·Senado nã.o votava 
le_i com declara.ções, quand·o terminava dizendo .. que o .Setnado votaria 
este projecto com a declar.açã.o daquillo que não approvava. 

Sr. Presidente, tive opor fim pr:incip-almente dar as razões por 
que não as·sign ei ·O pa!'eocer ·d•as duas Oommissões . :O Se!1Jac1o r e-
corda-se d·e ·que o no·bre •senaiddr p•elo Pa1,áÍJ.Já 'fez 'llma censtura se-
v·era ás duas üommissõ·es POO: ·não haverem at!ê então s e mani-
festado sobre o rpr·ojectl;l, e recorda-se tam:bem Q,!J.e d·ous d ias de-
polis as Oommissõe.s .pressur.os·ats a.'P~·esenl:.aram p.;{reiCer .. . 

O .SR. !LEITE 5 OIT'ICICA - Ti"':e motivo m)lito •pobre para isto . 
~· 0 Su, DoMINGOS VICENTE 

mhtha, assignatura .. 
. . . que, felizmente, nã.o · tev.e a 

Quaesquer que foss.em as raz0es, nobres como eu c!'eio' que fo-
ra,m, • que .a·s Ç!Ommís.sões .biveram pa,ra rupr•Esentar o p.arecer e 
não dar a nm de seus membros p<ara •ser por oelle a,ssign 31do, acho 
.que essas razões não podem d·emover-me ·do proposito ·€illl que estou 
de não tomar parte nos tra,balhos da commissão. a que pertenço . 

. , ·O Se!lJado me desculpa•rá s·e alguma expressão s·evera e off·en-
siv.a me escapou durante o tempo que occupei a sua attenção, ·para 
declll!r.ar a razão p·or q:ue não as·sig•n.Ed o parecer · da:s d·uas Ct)mmis-' 
sões sobre a .pro.po•si~ão vi1nd.a da •outra .Oam~ra, .. ·.pro,posiçã:o que 
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as comm•issõe,, ce•nsuraram nos seus consí'll.~andos, e concluem 
a.pprovando-a. 

Oon~ortne as emendas que hoje foram aJJJr·esenta,da;s, e sobre 
as qu·aes f.arêi um estudo mais detido, reservo-me para dar o meu 
\Toto. opp-ortunam'e.nt:e. 

ü SR. LEITE E OITICICA - Não pretendo discutir mais o 
projecto. Já ·dei as razões pelas quaes as commissões reuni'll.as en-
tr-.nderam fQrmuJar, -pela fórma p0.r que o fizéram, o parecer em 
discussão; mas as palavras do honr.ad.o senador· que m-e precedeu 
precisam de uma- explicação. 

Não sei que máo fado persegue a Commissão de F.inatnças relá_ 
tlyamente ao honrad·o sena<lor. 

No anno passado S. Ex. fazia parte da Oommissão de Finan-
ças, e v·eiu á ~ribun,a queixar-se de que u~ :certo .parece·r nã0 tiub,a 
sido assignad-o por S. Ex. , attribuindo, ; talvE;)z, es.se facto á des-
ootnsideração da Commissão pela sua pessoa. 

O Su. DoMINGos :MACHADO· - Creio que V. Ex. está ·enganado; 
Pssa discussão foi p:rovocada pelo nobre Senador o Sr . Coelho Ro-
drigues. 

O Sn LEITE E OIT:j:CICA - Este anuo S. Ex. vem queixar-se <le 
um facto, qu e não teJi{ a imp~vtancia que s. Ex. lhe deu Como 
S. Ex. veiu trazer ao -Senado factos que se passaram na intimidade 
da Çommissão, devo explical-.os, para que S . Ex. e o •Senado fiquem 
certos de que nós outr•os, que ass.igm.ámos o parecer, aJbs·o.Jut!llmente 
não faltJámos á con-sideração devida a qualquer dos membros das 
Commissõe·s, principa.lmente a-o honrado senador, ao qual nos pren-
dem laço's de sympathia e estima, a que nós er!liiDos incapa:r-es de 
não attender. . · 

Começo ·pela ultima, não digo arguição; não dig-o ·tambem insinua-
ção, ma:s pela ultima especie d•e censura que ·O· honrado sênador fez 
á.o. Oommi-ssões, pelo facto de -virem pressurosas apresentar o pa.. 
recer sobre os actos d·O ex-Vice-Presidente da R-epÜblica dous <lias 
cl e-pois d•e SEl!rem censuradas .por rrão o terem feito . O honrado se-
·nador não tem razão, como não tem razão o .hon.rado senador pelo 
PaLa.ná, cUm attri.buirem .talvez a esse facto a pressa oom que as 
Paraná, em att>rib.u~rem ta.lvez . a esse ·fiacto a pnessa com que as 

e,x.pliça perfeitamente <lean·te da.s necessidades do interesse publico. 
0 0 R. VICENTE MACHADO - Seja dito que não attribui a iSSO. 

, , O· Su. LEITE E OrTrcrcA - O \S-enado ha de estar· lembr.ado d.e 
qt;~ .quand-o o ~obJ:e ·s·enad·or pelo Pararuá censurou as Commissões 
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por não· terelll dadO ·O parecer sgbre os actos 1 e pengu111:tmu a ,ra~,ã~ 

dA, demora., d-eclarei em r esposta que as Gommissões ·estavam reuni_ 
d-as pa~a estudar o p roJecto de amnistia. De fado, o ·Senado ha a ·e 
lembrar-se {!e que declarei que na mesma occasião em que a censura 
estava sendo feita, as Commissões ·estavam reunidas );}ara elaborar 
o pa.recer, e que eu por acaso Unha vindo -de Iã :ao salão Par·a velr 
do que se tratava .. O parecer foi'"'assigna,do nesse d•ia. 

Quando as Comm.issões a:pres·€rnta.;ra~m o. project-o so•bre amnistia, 
p:reviram que devia vil· ·immedtatamente ã àiscussãe a questã:e ·Q.ru 
prelierencia pa;r.a o .projecto sobre a · appr.ov.ação dos ·a~ctos, e a·· :fll'e-
vi~>ão d;:L Gommissão. deu-se, -pois V. Ex. ha1 •de recordar-Se de que, 
Jogo que se abriu a discussão. sobre ·O projecto d•e amnistia, levan-
to·u.-se a questão da .preferenoia_ 

Nessa occasião, ·.as Commissões, que sabiam jã que 'esse facto 
se daria, tinham adeantado o trab.alho s·oore o outro proj.ecto, _por-
que entenderam que, desde que fora .apresentado o projecto sobre 
amnisüa, devia vir -immediatamente. como pro•va da l'eaidade e cor-
recçã;o do pr·ocedime•nto ~'dais Obmmissões ·O :outro projecto; de mo.do 
que se pude.sse mesmo estabelecer a pr.ef·e·réncia que depo.is' se á.e'u.;· 
para que d·este medo não se pudesse ~ccu·sar · as· Gommissões· de 
11:u ardarem o proj.ecto sobre os actos ate· que se discutisse. e votasse 
o oprojecto de .a;mnistiia .. Aqui estã a razão da ·_l}ressa. Quando nós 
formulamos o parecer sobre a amnisti-a e elle v.eiu para a M.~, 
entendemos do nosso rigoroso dev:er, e 'da nobreza do pr-ocedimento 
d'aJs Go•mmissões, <elruborar immediatamente o ]J.arecer sob:ne ·O pro-
jecto rél•ativ-o· aJOs actos. 

As ' CoiÍ:nnissÕes reuni.r.am-se u1o outro dia; discutiram a ma, 
teria: ; no dia seguinte tornar.am a reunir-se pa),'a examina·r e .a>Ssi-
g•nar o pa.recer e ma.n.ct.al-o pama a Me.sa. De mod·o ·que .aquillo que 
a;; Comll).issões fizeram no cumprimento de seu dev.er, --.estã sendo 
attribuido a uma censura feLta no S€rnado ao seu procedimento, a 
uma instiga-;ão ao cumprimento· do .dever :. 

Não .toi .essa censuraJ •q•ue .preponderou no aniino ·d'is commts-
sões, como o honrado ·Serta;do·r diz ; ·O' ·que 'prepbnderou para v.ir o 
Qal'e·cer sobre a approv.ação d·os actos; ·foi ·sómente isto~ porque o 
prc•jecto de amnist-i·a já es-tav.a. sobre•·a Mesa, e emtão ·o outro' d'evia 
f.!'J;JpareceT imme-diatamente. 

Quai)to ao segundo facto, O' h-onrado senador queix·a-se de q:u s 
não foi avisa.do para ouvir a leitura e .a discussão do parecer. Ora, 
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ha uma phrase do he:nr.ado senad-o-r· que •estaJbel'ece justamente a 
sem razão •da su.a quedxa. 

Não são <a•s <Qo.mmiSJsões que devem, ou deviam .ter proeuraÇlo 
S. Ex .. porque as Com missões não vêm discutir "no salão; os sena-
d~res. é que devem prccurar as Commissões. 

. O SR. Dol\nN·Hos VTOENTE - Como pod·em saber si as Commis-
sÕ <•s ·estão r.aulfi•1das; sem um aviso ? 

O Sn. LEITE E OrTrcrcA - . Estão presentes dív•el'sos ·membros 
d.'J. -Ü<Dmnüs.são --de Finanças;· e SS·. EEx . .podem co•ntrad-izer · qual-
quer phrase não exacta. que eu adeante:. .i 

As Commissõas reuniram-se para discutir o projecto; J.evaram 
nesta -dis·cussãio •até muito ta:r-de . .Dean'be da r epulsa da quasi unani-
midad& dos ·membros ·das duas Commissões pa~ra a appr.ovação do 
projecto sobre os actos do ex-Vice..:Pr.esid·ente da Republica, levan-
t:Ju-s.e a id•éla de esta'bel·ecer .a questão no ter-reno em ·q'lle ella p·odia 
ser colloeada;. d-e accôrdo com .as justificações que d·e·i hontem e 
com -o § 3° do art. 80 da Constituição: acceitar o pro.j ecto ,da Ca. 
ma.ra no ter-reno cons-titucional, dentro· do artigo da ConstituiçãJo, 
i~to é. como approv-açã9 daquelles actos que estavam juntos á men·-
sag.am, unicos de que o Con-gresso N.acion•al podia tomar conhe-
cimento. 

O SH ··'CoSTA AzEvEo.o - Apoiado. 
O SR 'LEITE E OITICICA - E ·então allegavacs·e que essa questão 

era incandescente, e demais, que não_ tinha mais o alcance .politico 
que se lhe pod-aria dar,' porque .o Presi-dente da R epublica, que com· 
m·etteu os a.cfos, não ·podia ser mais respolfisabilisdao (a questão 
foi estudada n-o seio da corrimissâo· deante da Lei da r·esl}onsabilid-ade 
e 'da constituição). e qué ' r.ap·rovar os actos do Prestdente da Repu-
blica seria unicamente prolongàr este ·debate, 'sem utiÍidade algum~ 
e .esterilisand·e completamente. a s•essã.o d-o an.no, quer •no Senado, 
quer na Camara. 

Eu m e oppuz .a esta idéa com outro coUega; € depo-is de muito 
Gl·iscutida, a commi·ssão unanimemen·te resolveu acceitar este ·ponto . 

0 SR. ÜGSTA AZEVEDO ~ V. Ex .. permitte cim aparte ? As com-
missões até conv.i.dar.a<m 'd:óus dos · mais distinctos·' ju•iiseónsultos, 
Q•Ue :;~~ 'ellas não pe.FtEtli1ciam, para esclarecei-as. 

O Sn. LEITE E OITlCCA - Sim, senhor; isso for . n-o ,di:a seguinte. 
As commissões •entenderam assini, e esta_ idéa - ttanca.r-nos 

dentro da ConstituiçãO; deslocar a q-uestão e, acoeitar como prin_ 
çÍpio q1:1e -o pr:·oject-o .:da üamara só poderia· ter por fim approv·ar 
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o"s actos que foram submettidos á approvação do Congresso - foi 
t:nronimemente acceita por todos ·os membros da commissã-o, .eu, 
em u)ti:II)o legar. 

O SR. C-oSTA AzEVEDO - Apoiado. 
O Sn. LEITE E OITIOICA - Os honra.d·os senadores se hão de 

lembrar que eu conclui a conferencia declarando: "Bem; querem 
um pa.rece·r neste se•ntiodo? Eu v.ou l•lliVT·al-o; a questão é est3. -
está dentro de artigos constitucionaes; ·lavrarei o par.ece:u neste 
sE•ntido." E n·es.te sen.tido me •:lioi iil.ll!do pelas .cGmmiss0·es reuni·das a-
incumbencia de elaborar o par.ecer. 

Nessa occ3JSião resolvemos reuni.r-n-o.s .depois, no dia seguinte, 
antes da. sessão. 13Jfim de discutir o parecer, ·e elle pod.er vir nesse 
mesmo dia para a mesa, a.fi·IU de acompllinhar 'o projecto de amnis'bia 
que já estava ·em discussão 

O SR. CoSTA AzEVEDO -E' exacto. 
O SR. LEITE E OITicrci - Era mais uma r azão da pr·essa. 
No , dia seguinte chegámos ao Senado, e, na fórma. da •nossa 

combinação anterior, viemos um pouco mais ced·O e nDs reunimos· 
na sala das commissões. Nessa occasião encontrám<>s nos corre-
dores c.s h-onrados senadores por Mimas, Sr. Gonçalves Chav·es, e 
pelo Piauhy. Sr. Coelho tRo·dri.gues, e os convidamos, como membros 
da Commissão de Justiça e Legislação, e oomo. jurisco~sultos aba-
lisados, par.a irem ouvir a leitura ·do parecer e auxiliar-nos. com 
as suas luzes, verificando si havia ou nã0 contradicção constitu-
cional sobre o parecer. Levámos o escrupulo a este ponto . 

Reunimo-nos, e, V. Ex. sabe, •n€ssa reunião assim fe ita. nós 
não fomos conta:r si todos os membroll das commissões esta;vll!m 
presentes . Tinha-se marcado a reunião ·e, lo'go, que s.e achou a . lllaio_ 
r ia reunida, nós de,liberámos. 

O .SR. DoMI~GOs VICENTE - Mas quando, meu collega. se marcou 
essa reunião ? Eu não estava presente. 

O SR •LEITE E ÜITICICA - A remnião foi marcada para antes 
da sessão. ·Declaro que não me lembro s.i. V. Ex. estav-a. ou não 
presente. Nós nos r eunimos e delib'erãmos. 

0 !S).l. . . DOliUNGOS . VICENTE - Niio .filli convidado. 
O SR. LEITE E OrTrcrcA - Mais ·outra declaração ainda devemos 

fazer; é . necessa.rio diz.er tudo. 
Qua•ndo nós assignámos o parecer como oe.stava, firm·ámos esta 

'd,p·utdna.: o parecer vae para o Senad·o; si fo.r votad·o -sem dis-
rus;;ão, é o1a.ro ,qpe fica estab.elecida a doutrina acceita. J?ela com_ 
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missão,-é claro que se approvam· os actos praticados pelo Presidente 
da Republica. de accTôdo .com o artigo constitucional, -e sómente 
es tes; mas, si durante a discussão se levantar a questão de abran-
ger o p·roj.eet-o da Oamara todos os actos, mós, membros das duas 
coinmissões,' Jlicamos com o d.ireito de votar p·eia emenda que res-
tringir esses actos. 

O SR-. CoS'l'A AzEVEDo - Apoiado. 
O SR LEllJ'E :E OITICICA - E ' esta a verdaJd·e. De modo que nós, 

membr-os da commissão, deslocavamos completamente a questão e 
r. mandavamcs para. o Senado sob nova fórma, dentro de artigos 
constituci ona~-s. para ser votada desta maneira. Votada, a inter-
pretação -era law;a; as duas casas podiam ficar cada uma com a 
sua O]linião, e esta questão estava morta, como ·necessariamemte 
deve morrer. 

Não cc:nvenr aJgital-a. niilo convem, pérnsavam as commissões, 
~ue se- esterelizem as sessões das duas casas do par1amento com 
uma questàJo que não tem mais -o alcan-ce poliüco que poderia te~ 
E-·ID outro tempo, -porque o Presidente da Republica não. póde mais 
s 2r responsabiUsadiJ; mas nós declaramos: si a questão se levatn-
ta.r n-o seio do Senado e si discutirem o projecto <j.a •Camara, pro-
curan-do ampliar a 'to.dos os actos do Poder Executivo e mais ·os 
dos agentes r esponsaveis, -nós - ficamos com o direito :de apresentar 
emenda e v-otar por ella. 

0 SR. iCOSil'A AZEVEDO - Apoiado. 
O SR. LEITE E •QrTICICA - Isto foi o que se pas-sou no seio da 

Com-missão. 
Ü 'SR. DoMINOOS MACHAOO - dá. um aparte. 
0 SR. LEITE E ÜITICIOA - Per-dôe-me V . -EX . ; O par-eoer dizia 

francame-nte que ,os agentes a que se referia o, projecto da Camara 
eram aquelles que tinham cumprido os decr-etos mencionados na 
lJ!ensagem; e eu hontem, quando discuti, fall.ei nesses agentes -
os . ministros que referendaram os decretos, ·todos os fu;nccionarios 
que tomaram -pa.rte nesses mesmos d-ecretos, qti:e' eram illegaes e 
que elles cumpriram, porque a responsabilidade não deixa de attin-
gir a:quelles agentes .qu.e cU:mJJ-reJ!Il oTden-s ilJ.egaes-

0 SR- VICENTE !MACHADO ~ Esses de·c-retos não eram Hlegaes, 
eram legaéS. 

O SR. LEliTE E OJ'TrcrcA - Eram. illegaes, eram insco.nstltucl.o-
naes, e tanto a. eram que são &ubmettid-os á approv-ação do Con-
gresso; si fossem legaes, deEJnecessario era -essa appro-yaçãó. 
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O SR. VrcENTE MAÇHADO - O-Congr.esso ao encerrar-se, con-
cedeu ao Presidente da Republica tod.os ·os -po,(leres para suf!'!lcar 
a revolta, delegou-lhe as suas attribuições. 

O Sr.. LEITE E OrTrcrc.A - Está en~ena'<l.o; o Congresso não 
podia commett-er uma ~eresia deEjtaS. 

Q .SR. VICENTE MACHADO dá .um a,parte. 
O .Su. LEITE E Or.rrcrcA - .Então fez <:>< que não p,odia :fazer; 

tenha V. Ex . . pac;ie·nc):a, porque . o Gon-gJ:esso •não podia deJ.ega1r a:o 
Poder E,xecutivo todos o•s p-oderes que não são sel!ls. 

, O que .o Po.ct-er •Executivo póde fazer, sem precisar da, autm::isa.~ 
!;ão do Con•gresso, é den·tro -do estadü de siti.o tomar -. medidas de 
excepçã0 e -depois submettel-as á approvação do mesmo Congresso. 

O SR. VICENTE _MACHADO - E como o amtorisou a .prorogar o 
estado de sitio ? 

O . SR. LEITE E OlTICICA - !Th;;ta não é a questão, ·e eu nãp quero 
alongar a dis~uss~o, .estou apenas. referindo o t[-ae se passo,l!l nas 

• ' .,._, .' .J 

Commissõ~s ~ara , qu~ . •não . par eça ao s .enad<> que estas', r-euni·d~, 
faltaram á con-sideração -'Para com um .dos seus membr.os. Albsolu-
tamente 'não podia f.azel--o. 

O SR. CoELHo RoDRIGUES - Está explic:;tdo. 
O SR. :Ô-o:iltriNdos VICENTE ~ Eu não fui convi-dad-o. 
O SR. L JDITE E OITICICA -:- O honrado senad.or não tem razão 

de magoar-se com um facto destes. Ainda hoj-e foi para a mesa um 
parecer -da Commissão de Finanças, tomado por ·deliberação ante-
rtor de. seus m•embros e , que entretaJrrto não tem a assignatura, por 
exemplo, do Sr . (Jampos ·Salles, •que está pr-esente á sessãJo. S. Ex. 
chegou um pouco mais tarde -e, .si o esperassem-os, o p·arecer não 
poderia ir para a mesa a hora do ·e:x,pedi~nte; mas a Commissão 
delibe.rou -assLgnar o pa.recer e -env-iai-o· p.ara a M-esa, p.orque? A 
maioria da Oommi·ssão delibera. · F ·oi o .que aconteceu {l()m o hon-
rado senador: chegou um pouco mais tard.e, nã cheg;ou a tempo de 
reunir-se comnosco, mas as Oommissões reuniram-se; discutiram o 
parece.r, pr.o.puzeram-se até alterações, -ouviu-se até a opi•nião de ou-
tr,os senado.re~, que não er:am membr.os das commissões, e d·epoi:s 
mandaram o p.a:recer á Mesa .com a assigna;tu.l'a da maioria . 

0 SR. VICENTE MACHADO çlá um aparte. 
0 SR. LEITE E 0I1'ICICA - Sr. Presidente, -eu queria apenas dar 

esta explicação. O honrado sen.ado•r pel-o Es.pirito Santo mer-ece da 
Commissão toda ·a deferem-da. 

O SR. CosTA AzEVEDo - .&poiado. 
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O SR. LEITE E OITICIC.A. - Se S. Ex. não assi.gnou o .parecer, 
é porque não chegou a tempo de se .reunir com as Com missões; mas 
o parecer está assign.ado J.egalmen•te, po·rque tem a m.ai.oria que o 
Regimento exige. 

O SR. AQUILINO DO AMAR.AiL vem expltcar um facto, ao 
qual se reterio no ultimo disc1.1r.So, que pronunciou sobre o as-
sumpto, que occupa o Senádõ. 

Vê do discurso do •n-obre ·senador .pelo Espirito Santo que já 
se vai introduzindo no Senado o habito de se lançar o l.abéo de 
faisa.rio a um coliega. 

Outra uã,o póde ser a ooncl·usão a tirar das palavras do nobre 
senador. 

O orador é incapaz d·e lançar uma falsidade. 
Qua•ndo terminou ante-hontem o seu discurso, tomou a palavra 

0 · n obre senador pelo Ri-o de Janeiro, e dis-se as mesmas palavras, 
que fc.ram ha pouco prof.ei-das pelo nobre senador pelo Espirito 
Santo. 

O orador af.firmou, sob a sua r-ésponsabilida;d-e, que um dos mi-
nistros do ex-Vi·ce-Presidente da Republic.a declarara perante a 
c. mmissão, que julgava de to.d,a a CJ·nveni•Enci•a que o Se·nado acom-
panhasse o pr-ocedimento da Camara, votand-o o ~diamento do Oon-
gressc·; que o Sr. Bulhões Jardim retorquira: - "não ponho du-
vid~, na qualidade d.e m embro da commissão, em propôr ao Senado 
o !J.diam <;nto do Cotngresso·, s i poT ventura este pedid9 vier, co;mo 
deve vir, com a responsabilidade d-o Presid-ente da Republica, ou 
por meio de uma mensagem, o.u por int-ermedi<> de algum de seus 
ministr-os". 

O mini~tro respond-eu que o Presidente da ·R epublica nã,o' tinha 
manifes~ado opiniã,o s·obre a materia, e que elle fazia aquelle pedido 
~m seu pro.prio •nome. 

Respondeu -o Sr. Bulhões Jardim: "Neste caso, nã,o. posso pro-
pôr ao Senad-o esosa med>id.a, porque não acceito a r espol!lsa;bilidade 
de V. Ex. como secretario do Presidente da Republica. 

O Pr.~ ·sidente da ·R erp•ublli·ca que ma.n,de uma mensagem, ou e-ntão 
um de seus ministros entender-se com a commissão. do Senado soo-
bre o adiamento do Congresso. Ne.sta hypothese, pr-oporei o ·adia-
mento, e estou certo de que o ·Senado; o approvará, uma vez que o 
Poder Executivo, senhor do fio da revolta, tend.o nece.Ssidad-e de 
guardar sigillo sobr~ diversos pontos, nã,o querendo rev-elar -o mo. 
tivo por que pede o adiamento, nós confiando ·ean sua pr.udencia e 



13abedoria, .não faremos duvàda em v<Qtal-o, comquanto não pare()a 
ficar bem ao Corug.resso 'l. Este facto, que o orador affirmol! e affir-
ma, passou-se no seio da QOmmissão. 

O outro facto, .a que se r eferiu, é o d·e .hav.er o ministro amea-
çado obter o ad·iamento do Congresso, não por v-ontade d·o .Senado, 
mas a patas d e cavallo . . 

·· O orador não ·diss·e que isso se passâra no _séio da commissã:o. 
'Nos cor.r.ed0r·es do 8-enado, nos hoteis, na rua· d·o Ouvid.or, nas salas 
rle.;;;ta c.a.sa discuti'U-se muitlas vez·us até com azedum e .so·bre tal 
ameaça. O ·honra do senador pelo Rio · d e Janeiro, refe.rindo-se a 
esta p.arte d·o seu .discurso, .a.ttri•buiu a<Q or·!lidor !hav.er ell'e dito que 
o marechal Floriano PeiX'Oto, de<':la:r adamen te, havia ameaça:do o 
Congresso eom a dissoluçã:o, se não fosse votado o adiamento. O 
orador não fa.Hou em d~ssolução; não pronundo~ o noi:ne do mare-
chal Florian:> PEli.xoto,- pelo eontra;rio disse q.ue attril:mia essa 
ameaça a fanfarronada e inepcia do m inistro. 

Feita essa declaraçã;o, refere-se •O orador ao parecer ·da com-
missão, mostrando opor novos argumentos que não é ·elle con.tradi-
ctorio; oe conclue •observan·âo que até agora não foram ainda ata-
cados .de fr.ente os seus sal:üoo .aonsiderMào~, .que hão de ficar re·-
gistrados nos annaes do Sen!lldo para a todo o, tempo, quem não 
souber ·düeito, ir neUes a:pr·ender . 

-O SR. FRANCISCO MACHADO - Sr-. presidente, ceden.ao a 
vez de fallar ao .honrado s enador que me oprece·deu, sinto agora 
que fui bem ins•piradQ por.que S . Ex., mel·hor do que eu podia fa-
zel-o, defeniieu <i par.ecer que subscrevi . 

·Por isso, .e para não toma-r .ao Senado mais •tempo que o IÚ'e-
oisQ, vou ap·enas .r esumir ·algumas considerações a r espeito da dis-
CUJ:!são levantada so-bre o mesm•o op-aroecer, afim .de melhor fi rmar a 
minha o·piniã:o-. 

!Sobre o alc=ce da deliberação do Senado approvando o estado 
de sitio, duas opiniões sm·giram. Uns limitam ·essa approvaçi1o 
un.ic!l!mente ás caus!liS que determinaram o estado d·e sitio; outros, 
porém, e d esta opinião é o honrado s·enador peJ.o Piauhy, enten-
dem que ella comprehende ni1o só a qu·ellas razões, mas ainda os 
actos praticados de accôrdo com o ',§ 2° do art. ·SO da· Constituição. 

A mim me ·parece que, desde que a Co-nstituição dete·rmina os 
casos unicos ·em que pód·e •O Executivo decretar o estad<o ·de s-itio, 
essa ap•provação não 'Póde versar sinão sobre a apreciação desses 
casos . para saber-se si são ou não os d·e que trata a Constituiçã·o no 



:art. 4·8 •§ 1•5; ' e, quanto a;os aotos )lraticados du.r.ante -esse . estaid.O, 
.me parece .quB não . podem ser Blles aJcan\}ados pela approvação do 
Oongresso a respeito daquelle estado. 

Ha ainda -o ~ 3° d-o .art. 80; a:hi diz-·s·e que o ·Chefe do Pod-er· 
Executivo, desde •que o Congresso se ·reuna após ·O ·estado de sitio, 
.deve .r·el.atar, :moÜva:ndo-'as, .as medidas ·de excepção que tiv-er toma-
.do durant:e este ·~tado. ' 

O Sn.. ·CoELRO RomuouEs - Ha mais o § 4°. 
0 .SR. FRANCISCO MACHADO ~ 0 que ·se :diz ahi é -que logo que 

;se reunitr o Congr-es'SO· ... 
O ·SR. CoELHO RoDnrmm::; - Veja o § 4°; V. Ex . .acabou de ler 

•O 3°. 
0 ·SR. FRANCISCO MACHADO - ... O Presidente da Republica· l'he 

.relatar-á, motivando-as, as medidas de ·excepção que houv.erem sido 
t ·o·madas. 

O SR. CoELHo .RoDRIGUES - Attenda V. Ex. ao complemento 
-des•ta d-is•posiçàJo. 

0 'SR. iFRANCISOO MACHADO - 0 nobre senador pelo Piauhy, 
que me acaJba de honrar com o seu aparte, declarou que não sendo 
0 preceito do \§ <21 do :art. 3'4 a 1bas·e para o •parecer -de uma d·eli-

·.beração como a que vae tomar o ·Senado, tambem niilo o p·ode:rá ser 
·O deste <§ 3° do art. 80, que d·e '!l.en'hum modo se .refere a approva-
.ção dos actos do Poder Executivo durante '0 estado ·de sitio; e 
(.creio que foi o argumento de •S. Ex. hontem) , po.r -cons·equen cia 
falta .a;ss,im .ao parecer uma -das condições essenciaes ,a to.da.s a:s de-
liberações tomadas nesta casa, quer dizer .que Q S·enado só pôde 
·tomar ·deliberações so-bre aquiJl.o que ·estiver em suas ·attribuições, 
segund-o a:s pr-escripções constitucionia:es e n·en<huma ·dessa:s dispo-
sições auto-risa a .deliberação que o .Senado -pretende tomar. 

Mas não .serei ·eu quem vá oppor al'gumentos a S. Ex. Quem 
vae faz,el-·o é o nobre ·senado-r p-o·r Minas, o nosso venerando col-
1-ega, o Sr. Ottoni, que já o fez declarando que, si a razão para o 
Poder Ex·ecutivo •relatar ao -Congresso as medidas ·de excepção que 
houv.er tomado·, motivando-a•s, niilo fôr para que o Co·ngresso d·ellas 
tome conhecfmento, approvando •OU rep-rovando .. : 

O .SR. CoELHo RoDRIGUES - Ou inicie o processo de responsa-
bilidade· ·nos te-rmos do ;§ 4° do art. ·80 . . . · 

0 .SR. FRANciSCO MACHADO - Logo V. ,Ex. ·COllCOr·da que esse 
§ 4° pód·e seTvi.r d·e •base ás deliberações que se houver de tomar, se-
gundo a ·oonstituição; para iniciar a r esponsa:bilidade é necessario 
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&.l;}reciar os aotos e reproval-'os. Folgo muito em que estejamos de. 
~~cô·r·d:o . neste_ ponto . 

Oontinúo .o raciocínio d•o !honrado .. senador por Minas ... . não. 
se srube que -outro valor -possa ter esse •pr-ecei-to. 

Mas ha a questão da reSJPOnsabiUdade; ,e neste caso S. Ex. disse 
.bem, adeantall'do o meu juizo, -que o Goll'gresso -desde que con·hec~

os actos do Pod·er Executivo sobre ás medidas' extr.aordin.arias e de 
excepçã-o tomadas na occasião ·do esta-do ·de sitio, pôde declarar que 
houV'e infracção ou -abuso das autorisações conferi-das pela ·consti-
tu-ição, r<elativ.amente a esse estado, e como _•cons·equencia, deve re-
metter os documell'tos que -denunciam ·esses abusos á Camara, para. 
que dê começo ao processo, -segundo as leis de 7 e 8 de janeiro. 
de 1892 . 

.O SR. CoELHo RoDRIGUES - V. Ex. me permitte um aparte, 
para -d-eclarar m-eu pensamento? 

0 SR. FRANCISCO MACHADO - Com •toda .attenção e prazei· OUÇO> 
a V. Ex. 

O ·SR. CoELHo .RoDRIGUES - Eu -disse que poT occasião de co-. 
nhecer do estado -de siti-o, ·O ·Congr-esso só podia a:pprovar as medi--
das <p;raticadas dentro :do § 2° do art . 80, e que --o a:bus·o dessa at-
tribuição dava lo-gar á re,sponsabilida.d-e dó chefe do Poder Exe-
cutivo, nos termos ·do 1§ ·4° do m esmo artigo. 
.. 0 SR. FRANCISCO MACHADo - De accôrdo, logo .tem d.e ju}.gar· 

dos ·actos para o ·effeito -da ;responsa:bilidade; ·estou de accôrdo,. 
tanto mais quanto esta opinião .a emitti eu na sessão passada, sus-
tentando que -o estado de sitio ·decretado pelo chefe -d-o Pode·r Exe-
cutivo não ·com<prehende a ·lattitude que lhe d·erám, porque ainda 
que elle consigna ou arraste a suspensão d·e garantias, essas ga-
rantias não ·devem nunc!J. ser confundidas, como se ·pretende con-
fundir, c-om di-reitos. 

'Para não a;s confundir, •temos o a:rt. 78 que bem firma a -exis-
.tencia -da di-stincção, e a secção e• do titulo 5° que se ins·creve -
Declaração de dir.eitos . 

A -constituição argen-tina é termina:nte inscrev-endo o capitul()J 
unico da -primeira parte: àec~arações, àire:ito·s e g.a,-antias. 

iDes·de que, porta:nto, -o -estado ·de si-tio não s~spende sinão ga-
rantias de direito, não .podemos confundil-as cõm direitos. 

Elle nem mesmo suspende em sua plenitude o lu:Lb eas-corpus, 
pela simples razão de que .a nossa ·Constituição, autorisand-o a de-
cretação d·o estado de sitio pelo chef-e do ·executivo, . traça-lhe limi-

~. 



tes, ·e uma vez que esses lirn,ites <podem ser excedidos, o abus.o ~ 
_.possivel -e · este não •pôde de·ixar de provocar em favor ?-a victim~ ~o 

remedio do hal>eas-.corpus. 
Isto já foi •assim firmado pelo Supremo Tri•bunal; -e é cLaT<>, á 

vista ·do 1§: 2° do art. 80. . . 
S.abemos perfe-itamente que quanto ãs ·pessoas. cujà. garantia 

de liberdade, mats do que .a ·de qualquer outro dire·it:o, .o habews-
corpus garante, •não ·podem ser embaraçadas sinão para o fiin ·do} 
serem desterradas para :serem postas -em detenção -em Jogar não 
d•estin.ado aos ré os ·de -crimes comm urus. De•sde que, .p-ortanto, e~sàs. 
dua,s medidas de repressão ã liberdad-e pessoal, podem se-r ·exce-
didas, me parece ser l·o,gico que 'POSsa no caso do a·buso interv-ir o. 
remedi-o do habews.-co?·p·u.s. . 

Mas foi ·dioto ao Senado .que .a Commissão fôra inconcludente, 
declarand-o que ao Gong;ress.o não era permittido fazer aquiHo que 
a Constituição lhe não pe•rmitte, •e todavi·a em s·eu parecer approva 
o acto relativo á ·emissão de ·notas. 

iP·eço permi·ssãJo ·para dhstinguir. O que a commissão disse em 
seu parecer foi que aquillo que ·não fosse pela Constituição .per -
mittid-o a·o Con-gresso, não podia ser .por e.Jle concedido na occa-
siãJo da appro·vação dos actos ·do Poder Executivo, porque isto im-
portaria uma infracção da propria Constituição . 

.Ora, o decreto sobre emissão me parece que não ·está nestas. 
condições, desde que -é attrrbuição do Congresso .tratar d-esse as-
sumpto; e desde que tem competenoia ·para fazel-·o, o faz •pelos. 
meios l egaes. 

O SR. CoELHo RoDRIGUES - Pôde mandar fazel-o peJ.o governo. 
r0 SR. FRANCISCO MACHADO -Bem; o governo o fez. .. . 
O SR. CoELil'O ·RoDRIGUES - Logo, assumiu a responsabili-

da-de ... 
0 SR. FRANCISCO MACHADO - E não foge .a ella, mas o Con-

gresso .o jusüfica •PO•rque ·si procurar os motivos desse acto, não 
póde deixar de ·encontrai-os nos extremos a que a revolta, com que 
se achou a ,braços -o inclyto marechal :Fl·oriano, o levou, obrigando-o 
a lançar mão· ·dos meios necessarios á salvação publica -e manuten-
ção -do principio d·e autori-dade . 

.O SR. CoELH.o RoDRIGUES - E se fosse accusado p.ela out~a. 

Camara, o ·absolveria attendendo .a essa causa. 
O SR. FRANCisco MACHADO - Certam-ent-e; mais si conhecemos 

_que o que se pr-etende fa~r~er está n·as .attri-buÍções do. Congresso, por-



•"ijue não faz·e1-o a;pprovando ,Jogo o a;cto, a cuja r e.s·p·onsabili·dade 
:mao fugio o agente? Tentar tornal-a ·effectiv.a ,para o fim de jus-
'i:ificar aquelle .absolv.en-d.o o seu agente, comprehende-se que é lan-

. -çar mã;o ·de simples formalidade que nenhuma vantagem traz de 
J"eal para os interesses surperio.res da .Nação. De modo diUeren te 
· <entendü que dev-eria proc-eder o Congresso si reconhecess·e que .essa 
infracção dizia respeito á vida e á libe['da,de ·de cidadãos, po.r.que 

::nesse caso interesses .supe'ri.orés determi·nariam a .effectividad·e da 
-resp-onsabi.Ji.dade e não está nas attribuições do Congresso apre-

·• .. cial-a sinão ·pelos meios re-gulares . 
Mas, no ca:s'O em questão, me parece de bom conselho o a~lvitre 

:-tomado pelas commissões, que não é illegal e importa maior pro, 
--veit-o . 

Disse mais S. Ex. ·contra o par.ece•r, que as commis·sões· infrin . 
. :i;'iram um dos >preceitos constitucio'!la;es, qual o da não r etroaotiv-i-
- -dade da;s leis, rpo.rque, disse S. Ex., por esta fórrn,a e.stá .o Con-
. :gresso legisland-o sobre 'O pass·a.do. 

P ermitta-me V . Ex. que di·ga: de·sde que o Congres·so tem .at-
' otri·buições ·Pa>ra .a,pprovar .ou não approvar 0 estado de sitio decla.-
··-ra.d.o pelo chefe ·do Poder Executivü, ·está legislando sobre .a. passa-
- <d.o . . A sua .interv•ençãJo nesse caso é posterior á declaração ·e ·po-r 
-es·se fac·to <tem e.J.le infringid·o o preceito constitucional da não 1;e_ 
·troactivida;de das ·J.eis? 

O .SR. CoELHO RoDRIGUES - A approvação do ·esta.do de sitio nos 
'-termos da Oonstituição, não é act'O legislativo, é acto fi.scal. 

0 SR. FRANCISCO MACHADO - Suprpoilha.se ·que a declaração 
-não foi ·em v1rtud·e dos motivos determinados na Constituição? 

· ão tem o Congresso 'O direito de ·discutir esses motivos, para 
·:;approvar ou n ão o acto, do Executivo? 

O .SR. CoELH-o RoDRIGUES - T em, assim como tem, discutindo 
. .:a · amnistia. · 

0 SR. FRANCISCO MACHADO - Mas V. Ex. vota pela a>mnisüa. 
· b SR. OoELHo RoDRIGUES - Por ·excepção ao principio. 

O SR. •FRANcisco MACHADO - Então queira V. Ex. acceitar 
·Tilais o ·aoto r elativo ao estado d·e sitio como •excepçãJo, que s·e im-
-;põe pela força da necessidade; é acto que, como lei, não ex·orbita 
-d·as a>btribuições do Congresso, ainda m esmo que implique app.rp. 
-vação de ~ctos ·Como o da emissão. 

O principio da. nãü r·etroactividade das leis é ferido em casos 
-~orno o QUe constitue o decreto que fez reviv·er a le.f de 18 de setem. 

" 
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·bro ·de 1851, não para ·o fim .para que foi feita, mas para a · occa-
sião, infringin•do assim .as disposições da prop.ria lei, porquanto,.. 
esta refere-se apenas .a; guerra externa, e faz-se del.la applicação á. . 
co.mrnoção intestina e a factos a·nteriores â publicação da-quelle de-
creto. 

'Isso é que é legislar •contra a não retr.oa:ctividade das leis. 
O 'SR. OoELHo RoDRIGUES - Ernquanto tbater .nesta chave, ·eu ~ 

o acom-panho. 
Ü !SR. FRANCISCO MACHADO ~ No mesmo caso •estâ a disposição • 

desse decreto que sujeita -o civil â pena de morte; é urna imposi--
ção -que .não só ·fere .o principi·o de não r etroactivid&de, corno, prin-
cipalmente, o p receito constitucional que abolio aquella ·pena para . 
os civi-s_ Isso nem a:o ·Congresso ·é •hoje ope.rrnitti-do. 

Outro acto do .Poder Executivo, que não póde merecer appro- -
vação :p-o-rque o !'fende o principio -d.a não retroactividade da lei e -
cria direito novo, é o que se r -efere ao r estabelecimento da lei n. 61, . 
de 24 de •outubr-o de 1>8•3!8, oorn al)plicação aos civis, quando e lla só-
m·ente autorisa o Gov-erno, no caso -de r ebellião, a observar no exer~ . 

cito as leis rnili tares em tempo -de ,guer.ra. 
Isto é que offende a lei ·e até os princípi-os que imperam em: 

materia -crirnin·a l, onde .a r-etroactividade da lei se dâ sórnen•te para_ 
minorar, ·mas nunca -para crear ou agg.ravar a pena. 

Ha ainda um ponto da -questão que foi aqui tocado ligeira.--
m·ente e -que convem seja esclareci-do: é o que se .refere a responsa- -
bili-dade do Executivo perante as justiças ordinarias _ 

'Affir.rna-se que o ·chef-e do poder executivo não r esponde '{)elos : 
seus actos pera,nte as justiças ·Ordinarias, sinão quando esse-s actos-. 
-não são .ap,prov.ados p·eloo Congresso. 

:Esta ·opinião parece-me ·er.ronea, não obstante (e é este -o· ponto-> 
que desejo ferir ·e to1'!lar salie-nte) ter •ella o seu assento em lei. . 
Vou •Pu·ovar. 

A Constituição diz no ;art . :53: 
"'O Presidente ... serâ sU'brnettido a processo e julgamento, de- -

pois ·que a Camara declarar l)r.ocedente a accusação, perante o• 
Supremo Tribunal Fed·eral, nos crimes cornmuns, e, nos de r espon--
sabilidade, pe;rante o .Senado_" 

\Por esta disposição se vê que o p1-ooesso e j-u.Lgcrnento ·do Pre-· 
sl.dente, quer ·em crime de r esponsabilidade, quer em crime cornrnum.-
sómente ofica dependente da decla;raçã0 da Camara de se•r proce-
dente a accusação. E isto, .pergunto, o -que é que tem com a appro-



'fáÇâo "ou não ·approvação do estado de sitio 'declàrado de accôrdó 
éorri -a n. 15 do ai-t. 48 da Constituição? Não é .manifesto· que -essa 
·á,pprovação . só p&de ,refeTir-s·e, como já deixll!mos dito, ás causas 
·qúe · determ"inara:m ·o sitio, as quaes não podem ser outras senão as 
mencionada,s naquella disposiçàJo constitucional? E isto, que r ela-
ção t -eim com o-s actos praticados dura,nte o s itio? 

·- IE -esse pr-eceito pôde ser alterado pelo procedimento do -Con-
gresso -em cum!p.rimento do disposto no ~§ 3° do art . 80, mesmo 
'-<iú~ dahi Tesu'lte a ap']}róvação dos a;ctos? Cremos que não . 
· A -di•sposição do art. 53 citad-o acha-se reproduzi-da n-a art. ' l o 

··da lei de 7 de janeir-o de 18•92, ·qu•e, -com a de ·8 d·o m esmo mez . e 
-anno, lhe -é complemen-tar. E no art. 2° deste encontra-se ·de novo 
a palavra cLelinquente, que n ão é empr-e-gada n em no art. 53 n em 

--n .o 1° daquella lei. 
·O SR. CoELHo RoDRIGUES -" A Constituição diz cond)errvnndo . 
O · SR. :FRA::<orsoo l\IL~cHADO - Ponde de parte a qu estão de sa-

·ber si a inca;pà,cidade para outros cargos é cumulativa ou não com 
·a pen:a ·d·e ,peT-da do carg-a, repito ... 

0 .SR. C-oELHO 1RODRIGl:JES dá um apar te. 
:o :SR." !FRANorsco ·MACHADO - Delinquente entende-se em di-

r e'it'o se1' tod-o o individuo sobre quem !pesa em juizo uma imputação 
crimin osa, .que será liquidada no· IHO,cess-o . 

::P~r co-nse-quencia a lei presuppõe u rna acc-usação ; e vê-se per-
-feitamente que a propria Constttuição distingue estas causas; desd e 
que mandan•do no § 3° do art. 54, que estas lei-s -complementares do 
·art. 53 s ejam •feitas na primeiTa ses·sã0 do primeir-o Congresso, 
in os \§'§ 1 o e 2° diz que u-ma definir,á os crim es de r es.ponsaobilid-ade 
e a outra regulará -a accusação, o processo e julga-mento. 

"Mas, Sr. presidente, con tra toda a nossa .espectativa, leio no 
~ -6o da le-i de 120 d e ·novembro do anno passado o se-guinte (lê): 

"Art. 1-2 § 6.0 Nos crimes de responsabilidade de qu e o Senado 
da R epublica compete conhecer tenha,m -ou não caracter polí-tico, 'O 

-processo da competencia do juiz seccional e o julgamento da com-
petencia -do Jury F-ederal para imposição de outra p ena ·q~e não 
'Seja a perda do cargo e a incapaeidade ·de exe.rcer qualquer outro, 
não Se?"ãO iniciadOS antes da CO:\'DE:l.I:\'AÇÃ.o DO CRIMIN•OSO A UMA 
"DESTAS PENAS, nos termos do_ art. 53 da Co;nstituiçã:J F ederal. 
·' 0Ta, fiz de pr-oposito notar ll!O Senado, quando li .os artigos 

·~i'à · Constituição e das leis complem en-tares, as palavras - delin-
qüente e accusado, porque ... 



.. ··.··.-r.,.-- . t- '!'~ .. . ; .., • _.._, . ,.....; - ~ ;..o·:-~ :-rfr<.: - ··. ~ .;:: .- ~ ··· · .. , ...... 
. : ,. O )3R. CoEL;HQ !RoDRIGUES - A ConstltUlçao d1z condemnado. 

O SR. FRANcisco MAc~~ .,..,...- A C~nsÚtuiÇã.o n.ão cÚz - -~on -
>d~.Ill)lado ;. diz - acc1,1sado .. . lÍJstlJ. .·é a -~~ss.~ . ~~l'~ão tod-a. . · · 

Ora, . quando isto se dã na Co·p.f?tituição. ~e . nas lei:> c~mplemen
tares, vejo qu~ a lei de 29 •ele novemb-r9 Á!:>s . faÚa em ~ condem-
.nado . 

!Qondemnaçlq, I!·ref;;um.e ·evidentemente u:ml!- .. -Bentença, e .a sen-
tença presume u m julgamÉm•to·. 

A -distan·cia que ha entr.e •conde!I).nado e delinquente é a mesma 
que exist-e •entre um indicio ou uma · pr.~sumpção, e··a realidade ou 
:a certeza . 

O ' SR. CoELEO RoDRIGUES .-: ·A palavra •-'- condemna-do - vem 
no § 3• do art. 33 · da Constitui·ção. ·. 

0 .SR. FRANCISCO . MACHADO - Mas V. Ex. compre·hende que· O 
a:rti-go ·que se -refere ãs le·is compl-ementares, é o que citei. 

•Po·rtanto, a ccin'Clusão a que ·quero ·chegar é que aqueJla lei não 
·pod·e.rã .por esta fórma se.r ·executada, porque ella fere directamente 
.a .Constituição meste ponto. 

O SR. CoELHO RoDRIGUES - E não é o uni co. 
10 ·SR. FRANCISCO MACHADO - E. se é aqui que se ·baseia a theo-

Tia de ·que, não responsabilisando o 'Chefe do Poder Executivo elle 
não poderã resp.ond·er perante a justiça ordinaria, o argumento 
pecca pela base, poroque ·esta lei não póde subsistir deante da nossa 
lei ma,gna, .que é a Co·nstituição. 

:Estas ponderações que impe.raram no :meu .espinito e no da 
·maio-ria das Commi.ssões, leva.ram-uos a comprehender a proposição 
·que vei;o da "Outra Ca:mara, de. mod•d ·restricto e não na s ua latitude 
como deveria ser comprehendida ã primeira vista; e por isso, para 
evitar difficuldades e a volta della á Garoara, as Commissões·· en-
,cenderam de bom conseLho expender esta doutrina nas razões ·que 

· <!onstitu iram 0 seu parecer; pOO'que, distinguindo assim e toi'nan-
d·o.se bem notada a inteTpr.etação que as Commissões deram á pro-
·posição, não se po.der.ã confundir o seu juizo, nem dfzer-se que ella 
quiz tanto .quanto quer a p.roopos ição, tomada assim em toda a anr-

.. .plitud•e d·e sua ·Si·gnificação. Va:le pbr consequenci-a. pel-o men::~s 

para mim, .o parecer pelas razões que ·o constituem, •como uma de-
claração. de voto ·que eu faTia., .. ou como uma interpretação que daria 
·se m·e fósse pedida, a r·espei·to da proposição da Camara ·que de ou-
tro mod.ó serã ex-or.bita;nte ·das autri·buições do S·enado. · P.or isso às 
<Commissões accôrdaram entre os séus membros que, se não fosse 
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entendida assim a proposição; ·por outra, se a propos1çao não fosse 
tomada no sentido nestricto .que lhe -dá o p:a_r.ecer, ser·ia livre a cada. 
um de seus memhros tomar a deliberação que .entendesse. . 

Ainda estou na mes-ma opinião; ainda estou -convencido de -que 
a tod-o temp·o q-ue se possa f.erir este ponto, com a minha assigna-
tura dada a esta intel'pretação á pr.oposição da Camara, firmo o 
principio de que .ella vale pelas razões •que eu lhe •es-tou dando, mais. 
do que por quaesquer outras que possam resultar da leitura da . - , propos1çao. , 

Tenho <li to. (Muil!o biem,· muito bem.) 

O SR. JOkO BARBAL!IO - Sr. ·presidente, estando muito-
esclarecida a discussão e adi-antada a ho-ra, eu .poderia deixar de. 
emi•ttLr a minha ·opinião nesta grand-e questão, se não se tratasse 
justamente de um objecto d·e tanta magnitude e de uma das mais: 
importa;ntes attri·buições do Congresso. 

Eu me alisto entr-e aquelles qu.e têm aventado a ·opinião de que. 
a proposição vinda -da Caniara ·dos S.rs. Deputados !relativa á ·ap-
pro-vação dos actJos praticados em -e&tado -de .sitio não -deve ser ap-
provada. 

·Penso que o Congresso Nacional não tem attribuição de ap-
provar .os .actos do ;gov.erno e soos agentes durante o estad·o de 
sitio, parecendo-me .que cousa diversa é o que dispõe a nossa Cons--
ltituiçã:o, •em virtude de sua lettra e dos principi-as caTd·eaes que a 
dominam. 

iNo exer-cic-io de uma attribuição d.e tamanha importan-cia pa-
rece mui-to ·curial que nos atenhamos o mais opossivel á lettra da 
Constituição. Tnata.ndo-se de co:rn.petencia e actos que res•tring-em 
a liberdad-e, convém principiar por ·examinar o artigo da >Consti-· 
tuição que dá a;o Congresso a attribuiçã:o de decreltar o sitio, e pe-. 
sar bem, em seus termos, o ·que se comprehende na disp·osição de 

-que se trata, e que por sua natureza não .pó de ser ampliada, senãO" 
entendida st·rictamente. 

IÜ art. 34 da Constituição de 24 de ·fevereir·o d·e 1·891 começa 
. por ·estas palavras: 

"Compete privativwmemM ;a;o üongr.esso Nacional. " Esta ex-
pressão PRlVATIVA:)IENTE do a:rt. 3•4 d~ lagar a uma distincção que,. 
~a vemos de fazer na parte -em que se refere a0 estado d·e sitio . 

.Diz o \§ 21 : " !DECLARAR em estad·o de sitio um ou mais pontos 
do terri·tor.io nacional, na emerg.encia de agg1·essão ·poT fo.rças ex-

.trangeiras ou de commoção interna, e approva1: ou sus<pende1· o 
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sitia -- que houveT s:ido CZec~Cl!1'adJo pe-lo Po-der Ex·ecttti'I{O, ou seus a,gen-
t f;,s r esp'onsav.eis, na ause.noia -ào Cong'/1eS,so. " 

· Co:ntém-se ahi •duas partes di-stinctas. Com effeito, a 1• par-te-
deste paragrapho compvehende a funcção privaMva do C?ngresso, 
a ldecl3!ração do siti·o, a ·decretação delle •por acto das duas casas 

. do parlamento : iNos termos >do paragrapho l!lão >ha sinã:o d:ec~arar 
o s{tio e mais na~da; não tem ·essa attri'buição clausula a lguma si':: 
nãio relativa ao ·uni co act:o de decr-etar-se 'D estado de sitio. E as-
sim na· hypothese do sitio >decla11a:do .pelo propri-o Congresso, quan-
do não -houve •iLeer-e>taçã-o <pelo Po·der Executivo, o que ·é que ha a. 
GJpprov:ar? 

A ·Constituição não ·cogita d-e 3.1p·provação nesse ·caso; basta ler· 
o cit . § :21: 

"De.ola:Tatr o. estado ele Sritio €.m um ou .mais pontos ·do t errito-
rio nacio!Ital na emer.gencia de aggressão por forças -extrangeiras .OIL 

de oomrmoção intern:a", eis o ·que pertence ao Congresso, eis •o que · 
está commettido á sua privativa ·cdmpetencia. Continúa o para-
grap·ho: "e appr.ova:r ou suspender o .siitio -que •houver ·sid·o decia,ra:do -
pelo POJder illlxecutivo, etc." De .ma~neka que •a 2• .parte é ·o exercici!O> 
dessa a:ttribuição privativa -do Congress-o, ·ex·cepcionalmente -conce--
-di-da a:o Poder Executivo . E p·orque a,ssim se trata de uma attri--
.buição que :é de p?ii:'l)iativa •comp·etencia do üongresso, (isto é, :a de 
CZe clarM 0 sitio) a .Constituição, tendo ·cogitado da necessidade delle· 
na ausencia -do Congresso, e conferi-nd-o ao iPoder ·Exe·cutivo, •por 

· excepçãJo, ·essa faculdad-e (a ·de ·CZci~Z.arm- o siUo, ·note-se), impõe 
a -esse ·Poder a -o·brigaçã:o -de trazel-o a0 con·hecimento do Congress·o,. 
<para verifi-ca:r si foi' declaraJdo ·nas condições pela mesma Consti--
tuição rtax•adas ·o·u ,p-rev·i·stas. 

Desd.e que a attribuição é privativa do Congresso, nada mais. 
natural do que, quand·o, rpor causa da ausencia d-elle, outro ·poder o.· 
exerce, ter logar a verificação das condições em que foi usada •essa. 
faculdade •excepcional; ·e •é po.r isso .que a ·Con:stituiçãJo diz : "stts-
pencle?' Ott ~p1·ova1· •o sitio". Ora, as •palav-ras suspender ou appTo~ 
'l.)'G?' •sãJp ·cous·a ·diver-sa de GJpp-rov-ar ou 1·epTOvar ·os actos praticaczos 
durante o estad>Q de s:it\io. 

<A at:tribuição ·de :ap·provar a propria declaração do -estado de 
sitio, ·i:nrdependente da appTovação dos actos do governo, tem, rpois, 
este fun-damento; é ·a veri•ticação ·de -que ·as condições constitueio--
naes )>ara a decretação do estado de sitio se tenham r ealmente da--
·do, -ou, por ·outra, se houve ·effectivamente motivo "para ser decre-
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· tad·o ·ó ·sitio pelo P.oder Ex.ecutivo; mas nàJo vai ao ·.exame · e á 
apreciação parcial ou em globo, ·necessari-a ·e o·briga.tori.a nesta · oc-

- '-cás.iálo, - no fuomento de conhecer •das condições em qu·e foi posto 
e decla~·ado o sitio, - dos actos .;praticados durante o ,periodo delle. 

Assilm · é ·que, Sr. 'Presidente, o texto •constituCional só po•r : si 
resolve .perfeitamente a questão e nós nálo .temos que approvar açtos 

· do gov-el'n{), sinão o acto só de t er posto o sitio, de ter usado p.a 
prerogativa ·propria do Congresso Nacional, da attribuição •Priva-
tiva deste . 

Esses a.ctos, Sr. presidente, praticados <pelo governo e seus 
agentes durante ,o sitio, ou são co·nformes á Constituição e ás leis, e 
neste caso sU'bsistem .pela autoridade, pela competencia que o Po-
der Executivo. tem paJra .executal-os, não •Precisando então de •li:P-

. ·p·rovação; ou são contrarias ·ás leis ou ferem a Oonstituição . 
.Si são i·nfrin·gealtes da Constituiçálo, neste caso n·em o Senado, 

nem o Congresso, nem 1poder nenhum tem .a faculdade de appro-
. val-os, pela razão que dava o gramde P·Ublicista americano Alexan-

dre Hami'lton, ·isto é, que a vontad·e do pov·o, •ex·pressa na Consti-
-tuição, deve prevalecer sobre a vol!ltatde de seus r epresentantes . ·ex-

. pr-essa nas leis or·dinarias. De maneira que .haveria um obstaculo 
invencivel .á acceitação d.es·ses actos, ainda 1ne.smo que o Congress·o 
tra·tasse de ·co'bril-os com a sua approvação, e este embaraço é a 
pro-pria Constituição. (A.poliados.) 

NiLo ·ha comp·etencia ;para fazer lei ·contra ella e · a lei assim 
'.f.eita, ·app.r.ovandó actos inconstitucionaes, sel'ia uma lei nulla, sem 
effeito. 

Esses actos •Podem ser contrarias, p-or varias modos, ás .leis 
ordinarias ; podem, verbi g1·atia, .ser oo·ntrarios ás leis üscaes, me-
·didas financel.r.as illlegaes, infra.cções d·os orçamentos, etc. Nós não 
temos necessida·de, não temos obrigação de ne·sta occasiálo verificar 
isso. 

•Contra ·:actos taes no nosso systema de governo ha corr-ectivo.s 
· ··e no caso vel"tente não ·ha necessidlllde d·e crear novos; as '1ei·s or-

·dinarias ·bastam, e ella.s proveem. Ha de haver {)Ccasião e. fórma 
regulares de -reformar '()S actos que não devam ·subsistir, '()U regula-
Tisa.r •os que cump·re manter . 

M.as, tratando de aJpprova.r o estado d·e tsitio, não temos que 
· · en·tra.r ·na ·disquisição dessa ma teria. Si ·os .actos a r·es·pei to das 
· 1-eis fiscaes, ordinari.as, ferem alguma nisposição legal, ha o Tri-

.. ounal de · Coritlis, que na ·ocoasião competente fal-o-ha sentir· -ao 



'Congresso, e ·por -essa occasião ·o mesmo acto ser-á examinado, rE)-
:vali-dado ou su·pprimido . , 

EStes actQs ·contrarias á 'lei podem ta-:nbem .referir-s-e a leis -d.e 
\Qrd-em administrativa, a s-imples .actos -de administração. Neste 
easo ·esses actos infractores das leis te:riam a seu tempo, 'lla occa-
.sião com·petente, ulteriormente, para que não vin.guem, a impugna-
ção da autoridade a que iss-o <tocar e terão !1 opposiçã-o, a reclama-
ção da parte prejudicada, que ha de fazer va,ler 0 ·seu direíto pe-
:rante os tribunaes, terão contra si a interv-enção ·do ministerio pu-
blico, ·que .ha de fazer valer igualmente, perante a justiça, o que co·n.. 
vier. E o que necessi-tar ·de ser pr-ovido P.or léi, o Congresso proverá 
-opp-ortunamente. 

iP.or con:sequencia se podem conciliar perfeitamente a 1" com a 
.2• parte do § <21. 

O decret-o de sitio é uma attribuição privativa do Po-de,r Le-
.gisla:tiv·o; ·si •pela -circumstancia de não estar reunido o Oo·ngresso, 
·.O P.oder •Executivo se acha na emer.gencia que a Constituição prev~, 
na necessidade absoluta, imprescindivel, ·urgentissima. de lançar 

_o si•tio, 0 Congress-o na occasião op·po·rtuna ·conhece -diss·o, simples-
.mente das condições em que .foi lançado o sitio, verificando si se 
:.dav.a realmente essa emergencia que a Cons-tituição .prevê. (Avo·i-
aaos.) 

Os actos (volto a dizer), que foram praticados pelo . governo 
-durante a suspensão, das garantias q~e constituem o sitio, ,ficam sob 
.a acção da lei, so·b a acção da justiça, sem ser preciso que o Poder 
Legislativo, que tem funcção muito differente, s-e venha intrometter 
.nisto. 

<O SR. CoELHo <RoDRIGUES - Póde conhecer •delles ·em· fórma ·de 
-.processo. 

O ·SR. JoÃJo B.~nn,uH-o - Quando fôr occasião, quand-o fôr op: 
pprtuno. 

O SR. CoELHo CA~IPOS - E não por acto legislativo, appro'Van-
··dü, - •como si :tosse de sua c-ompetencia. 

O SR. -J.oÃo BARBALHO - .Sr . .presidente, a cónsid·erarmos . de 
:outro modo , nós vamo.s suppr-imir o process·o de responsa·bilidade do 
Presi-dente . da R epublica em um grande numero de cas-os; 'fotne-
ce-s·e por •esta fórma ao Cong.res<so o me·i·o de illudir essa resp-on-

--sabilidade. 
O SR. GoNÇALVES CHAVES - Não illude, .po.rque 1'!ão póde di.rl-

':i:nir a ·acção da justiça; oé uma cous·a escusada:. . 
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O SR. JoÃo BARBAL:ao- V. ·Ex. me ouça. Quand·o uma mai-oria 
facciosa estiver <de .accôi:do ·com o presidente da ~epublica e este 
quiZJer -lançar o sitio á sua vontade, com est•a facúlod.ade -de approvar 
não só o .siti·o, oomo os actos, .e tudo o que tiv•er •sido .praticado pelo 
Poder ·Executiv-o por si e por seus agentes em contrario á .Consti-
tuição, em contrario .ás leis, a questão vai ser submetUda a essa 
ma1oria -d·e :accôr.do com 'O P:Nlsidente da Republica e ella decla.ra. 
que não ha motivo para a responsabilidade. 

O SR. GoNÇALVES CHAVES - Nesse ponto é ·que digo: é inutil 
porque a acção do tribunal não póde ced·er -deante desse actif 
ex.frorbitante do •Poder Legis1ativo. 

O .SR. JoÃ-o BARBALHO - Mas não se pód·e tornar effectiva a 
sua responsabilidade sem que haja uma accusação da Camara dos. 
Dep·utllidos ·e n este caso ·a ap:pr·oyação dos actos do Poder Execu-
tiv-o é uma •abso·lvição p·révia: declara-se que se ap·provam .os ados, 
nã,o ha ma:teTia para se accusar. Por consequencia, su:rprime-se ou 
inutilisa-se nessa e n.grenag·em, nesse mecanismo que -oo\nstitue 
nosso systema de governo, uma peça -ess·encial. 

iE isto falsea completamente o sys•hema, deturpa-·o com um pro-
cesso incO!ffilpativel •com sua natureza e intuitos, equivale·ndo ·essa 
·approvação •em .globo ·d·e actos administrativ-os •ou de ·cara'Cter le-. 
gislativo, ab_usivamente pratic,ados, a uma reforma constitucional. 

Os ·principias cardeaes -da constituição de 24 de fevereir·o de 
Hl91 não <toleram esta anomalia . .. 

·Esta interpretação que estou combatendo vae ainda f·erir di~ 

reitos muito preciosos dos individuas, p-oTque desde que a Consti~ 

tuição, €1ntendi da lpor este modo, facultasse ·áJs commi.ssões elimin·a r , 
por esta forma ou po·r -outra qurulquer (porque as circumstancias 
,:POd·em ser muito dive'I'·sas) as responsabilidades do che:Ee e dos 
agentes •do Poder Executiv•o, estes ·ficarão su:periores a todas as. 
reivindicações legaes. 

<Se chegarmos ;a esta •conclusão de que o Congr.esso póde ap-
provar todos os actos p.ratica:dos ·em estado de sitio, quaesqueT que 
sejam as drcums·tancias, e ·a:M sem examinai-os, como ·está succe-
d·endo ·presootemente .. . 

O SR. CoELHo RoDRIGUES -Sem estarem publi-cados . 
O SR. JoÃ-o BABBALHO - . .. os varticulares que tiverem sof-

fri.do ·em seus direitos ou .suas .propried,a-des ou pessoas de sua fa-
milia, que tiverem sid0 . victimas d·e verdadeiros attent.ados no pe-
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riodo do sitio e a .pretexto -deste, ·estacarão ante da absolviçã:J 
prévia q·ue o Congresso tiver -proferi·do, declarando que ficam -ap-
prov,a;dos to-dos esses actos e por conse.quencia, •elimina;da a possi-
bilid•ade da responsabilidade criminal e ·poiitica, que poderia ter 
lo.gar oom o processo do Presidente da Repub'lica por iniciação da 
Ca:mara dos Srs. Deputa;dos -e com <a ·de seus ag.entes subalternos 
pelos meios legaes. E odes te modo, •Sr. presidente, verific.a-se, como 
ha pou·co disse, que a ap-provação ·em globo, por junto, necessaria, 
abri.g.a;toria d-esses . actos, vem ·a falsear completamente o r egimen 
republicano, tal como está constituidQ em nosso codigo fwlda-
rmental. 

Com semelO:lante intelligenc~a da Constituição supprimem-se 
as liberdade-s publicas, deprava-se o systema e fica o particular 
sem acção, ~,;;em p-rotecção, f6ra da lei, du!'ante ·o siüo e depois dell e 

. sem meio -erficaz .de r-ehaver <aS seus direitos e r eparação; vingarão 
sem correctivo os ,attentados contra sua pessoa e liberdade e até si 
·O g.oY.erno quizer poderá supprimil-•as; e quanto a sua prop·riedad-e, 
.si o entender, ·chegará a confiscal-·a . 

Não se estranhe fallar em confiscação, ·porque a r espeito de 
um dos acto.s de d eor etação do estado de sitio , ch-egou-se a ler no 
Diario Offric;ia~ ou em mensagem do •presidente da RepU'blica, emit-
ti-da muito des-em•baraçadamente, -em 1·892, esta asserção: que o 
governo não tinha ti-do n-ecessidade de lançar mão do confisco. 

IP.or conseguinte não estou figura.ndo uma hy·p-othese inteira-
mente descabida ·num paiz -em que t•anto se ,allegam o.s precedentes. 

O -facto de exigi-r a Constituição que o Presidente da Republi-
ca apr,esente ao Congresso um relator.i·o mo-tiva:do da•s medidas de 
-excepção que tive-r tomado ·durante o sitio não é sinão uma home-
nagem ao Congresso, que tem ,a p·rivativa oompetencia para o ~

tio, e habilita-o a tomar as provi-dencia.s de ordem legislativa que 
lhes forem su.ggeridas pelo interesse publico; mas isso não quer 
dizer que os actos praticados em siti-o tenham de ser approvados. 

Tanto mais que esses actos só pod-em ser as taes medidas de 
·excepção, as do § 2• do art. 80, isto é, uni-camente a detenção e o 
dester11o, e -estes act.os, uma vez que estão autorisad·o-s assim pela 

· Col1stituição, não necessitam de ser approva·dos . 
!Por outr-o lad-o, pretender que •por uma votação ·do Congresso 

os -abusos, excessos e attent,ados 'PO·dem fioar oanonisados, com pre-
juizo da Cons.Utuição e •em detrimento ·dos di-reitos individuaes que 
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ella patrocina, é aberrar inteiramente do r egimen adoptado e es-
·tabelecer ,a supremacia de um -dos pod-eres pu'blicos sobre a pró-

.. pri·a Con·stituição donde eman-am suas prer.ogativas, cousa insusten-
tavel . 

Esta approvação pretendida tem ai·nda o effeito, como lembrou_ 
o nobre Senador pelo Piauihy, de nos fazer infringir o preceito. 
const itueional d,a não retToactividade da lei; uma das mais impor-
tantes gamntias constitucionwes; póde fazer vi·ngar e permanecer· 
actos que já .produziram .e-ffeitos, por leis novas ·que começarão a 
vigorar daqui e~ .diante, o que é vedado e póde ser prejudicialis-
simo. 

O Sn. CoELHO RoDRIGUES - De um bill de indemnid.ade como. 
este não se cogitou na Inglaterra onde 0 Parlamento · é ·omnipo-
tente. 

O Sn. J{)ÃO BARBALHO - .Sr. presidente, a hora está adiantad?,,. 
não tenho tempo .para maiÍS considerações; quero simplesmente dei-
xar fundamentado {) meu voto . 

.Peço ao Senado d-esculpa de ter a:busado da sua attenção (nãO> 
ctpoiad.o·s), e concluo declarando que entendo ·qu.e esta medi-da não 
deve passar, já •por incompe•tencia d·o Poder Legislativo para ap-
proval-a, j.ã por ser inutil a cer.tos respeitos, visto como, por mais. 

. que approv-emos, <per,ante o Pod·er Judiciario pódem l\azer prevale-
cer os seus direit{)s aquelles que s e julgar-em prejuuicados pela 
deliberação do Congresso. 

Estes direitos .e-stá{) amparados pela Const ituição e prevale-
cem sobre quaesquer approvações, ainda as mais solemnes e cate-
goric.as. 

.Q SR. COELHO ROORIOUES (p eJ,a OTàem) - Requeiro que 
se <:-onsulte a casa si consente que a votação dessa materia seja no-
minal. 

E' approvado o r-equerimento . 
.Q SR. CHRI6'l'IANO OTTO TI (p ela OTàem) - R equer pre-

ferencia pa:ra a votação de seu substitutivo. 
E' rejei~ado o requerimento . 

Questão de O .SR. ALMEI•DA BARRETO (pe la OTtbf1?1L) - Sr. presidente~ 
ordem V. Ex. acaba .de annunoiar -que vai se proceder â votação da pro-

posição que appro·v.a os actos do govern{) passado e de seus agen-
tes . 

P er:gunto a V. Ex . si não dá ·cumpri•sento á ultima parte dO> 
;lrtigo 173 do Regimento interno que rege os nossos trabalhos. 



Ha ou ·não senadores que têm ínteresses .individuaes contid·os 
no projecto que se vae votar? Si os .h a V. Ex. ·deve ;procede·r de ac-
côrdo com a ul-tima part-e d·o citado artigo. E' o. que espero . deo 
V. Ex., como :presi-dente -do Senado, o cumprimento da lei. 

O .SR. PRESIDENTE - O Sr. senado·r Almeida Barr·eto acab,a d~· 

levantar a segui-nte questão ·de ordem: si devem ser consi-derados 
·como te·ndo intere•s:Se in·dividual no •a.ssurrupto, .de :que se tr·ata, ·al-
gum dos Srs. ·s·enadone·s presentes para o .efi~eoito .de . não <poder. 
votar, nos termos da 2• ·parte do oa:rt. 173 do ·Regime.nto . 

A mesa po.d~a re&o1v·er .por ,sli esta questão, mas, faoultàThdO-l•he 
o proprio regimento affectal-•a á ·decisão do Senado, julga mais. 
aceJ'tad·o ·decli-n~r da .· r~sponsabili-dade e suj·eital-a a debate, dan·dÕ . 
a palavra a qualquer dos Srs. :Senadores que queiram pronunci-
ar-:se a respeito. 

O SR. VIüENTE MACHADO (pi3la 01·rLem) - Sr . .P-residente,. 
não till'ha n·e·cessid·ade de dizer qu·asi cousa alguma sobr:e o reque: 
rimeno do marechal Barr·eto. 

O •SR. ALMEIDA •BARRETO - Não apresentei requerimento. 
O •SR. VICENTE MACH.ADO - Mas na imprensa se de·claro•u que 

·eu não podia votar ·na aP'P·rovação -dos actos d.o marechal .1<'1-o-
rirano;· porque fui governador do ·Estado do Paraná, em exercício 
duramte .o período da revolta. 

Mas ·era preci-so que ·al.guem me pro-vasse que os governad·ores 
dos Estados são a.gentes d.o Poder Ex-ecutivo da un.ião, paTa que 
eu não pudesse tomar parte nesta votação, para que eu pudesse 
abandonar esta cadeira e não votar pela ·approv.ação ·desses a;ctos. 

Foi para esta satisfação ·ao Senado qu e ·pedi a 'Palav-ra. 
!A .accusação par.tiou .dos iSrs. S•enad-ores, partiu da imp.rensa; 

mas entendo que devia esta satisfação á corp.oração a que pe-r-
tenço. 

Fui gov-ernador ·do Pam,ná, estive em exermow durante todo-
o tempo do ·estad·o de sitio; m·as não me julgo impedido, uem legal 
nem :mo-ralmente de -votar para approvar -os actos do •Sr . .!<'loriano-
Pei:x;oto. 

E' ·esta a ·declaraão que faço e na qual não me -estendo, mesmo 
porque estou em ·estado .de quasi completa apho·nia. 

O Sn.. ALMEIDA B.-I.RRETO (p.ela o1·dem) - ·Sr. .Presidente, nãa: 
é . uma innovação que v-enho trazer a ·este -reci11to. Um facto desta 
ordem j•á se deu na •sessão de 25 çle .setembr:o de HHH;- depois de; 
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..approvado um v.eto. do Presidente da Republica, ap-enas por um 
~oto, no -d~a ..seguinte, 26, fo.i elle :r<ejeitado porque nelle votara 
o governador do Estad<> de Alagôa;s, o Sr. Ped·ro P.aul!no, não 
entrando mais em votação o pro.jecto rejeitado acl ·Zibitum ·da casa, 
_porque, si -entrasse, seria sustentado. 

iUM 'SR. SENADOR ---; E' differente . 
.Q B&. ALMEIDA B.ABRETO - Não é diff-erente. O Sr. Pe.dro .Pau-

lino :era presi-dente das Alagôas; mas estava n·esta Ca;sa sem exer-
-cicio dó cargo; foi uma gi'a:nd·e injustiça. 

Nessa <>oca;s.ião, tanto o senador po.r Ma;tto Grosso Aquilino do 
Amarra!, como o IS.r, Q. Bocayuva, senador pel•o. Rio -de Jan:eir·o, 

· esfoo.íçaJr.a:rri-se para que o <Senado não appro-va;sse o veto do chefe 
.da nação, que jã .tinha sido app.rovad·o e foi depois rejeitado. 

Nesta occasião, tirei dos Annaes do parlamento a seguinte 
!IJOD.deraçãlo, feita pelo . Sr. Q. BocayuVla. (Lê . .) 

"O Regimento diz ·effectivamente, como todo os R egmentos dos 
Parlaw.entos civilisados, que o Senador que tiver interesse ·em uma 
~uestão, não pó de decidir sobre ella com seu voto." 

"'Perg.unt<>: o S.r. Vri•cente .Ma;chado, que mandou um te•legram-
ma .a s·eus .amigos Arthur de Abreu e João 'Guilherme, mandando 
passar pela;s armas incontinenti .. . 

0 SR. VICENTE MACHADO dã um aparte. 
0 SR. ALllrEID.!I. BARRETO - . . . praças da armada ·e CiVi•S que 

deviam ser, conforme a lei marcial, tambem passados p elas armas, 
póde votar fresta questão ? Não. O Sr. J•osé P ereira, commandante 
.do 7• batalhão da guarda nacional, que esteve durante a revolta no 
Paranã, póde vota;r nesta questão, approva.ndo üs actos do governo 
-e de seus .a.gentes ? (Ha c:Uvers.os apm·tes.) 

O nob.rie- senad-or pelo Rio Grande do Sul o Sr. Pinheiro Ma-
-eha;do, que aqui mandou um teloegr.amma, pedindo uma licença, 
·por se a;char ·com as armas ·na mão, batendo-se contra uma coho.rte 
de bandidos, conforme a opinião de ·S. Ex., póde votar 'I O Sr. se-

-nado•r lPires Ferreira, que commandou força armada ... 

UM SR. ·SENADOR - Então :todos nós somos suspeitos. 
O SR. ALMEIDA ·BAnRETo - V. Ex. póde ser, mas eu não, que 

-não peguei ·em ar<mas. (Interntpção.) 
Eu não venho trazer ·esta questão para faz·er barulh-o. suppu-

:nha mesmo que o·s nobres senadores, por estarem ·i·ncluidos no 
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·proje.cto, devii!-lfl r .etfrar-s,e imme(Hatamente i!-P ir-se votar ó pro-
jec~o. E' ,esta a minh~ RPinfão. ( '-') 

O SR. PI.i\THEIRO i,\IIA!CR4,DO (.1Jela OtrcJ;ern) - Vepcjo o nJ,odo 
ve.hemente ... 

O SR. ALllrEIDA BAJ1RE~o -- Velle~eJ;lte, não; e§to.u .pugnando 
pela l!'li interna do S·el}ado. 

O SR. PINHEIRo MACHADO ~ ... . com que o nobre senado-r. pela 
Parahyba p·rocurou alijar do .Senado alguns dos seus collegas, 
Quando se tr,afa de votan: sobre :O:s 1ac.tos .do governo ·passado lem-
br,a-•se d·e um facto durante a. J'estauração .em França, facto des_ 
eri.p.to pela p·en.na br:Uharrte de •La:mar.tine. 

Na assembléa tumultururia 1ir3Jllee2la, quando se tratava de 
col!.ocar no Jogar do throno, que tinha ruído, um governo popular, 
mil p1:opostas, mil al;vitr,es s urgiram; ·e então, de entre -os depu-
tados presentes levantou-se um apaixonad_o, com uma aposho-
phe cheia de Tecriminações acerbas aos oubros, e aqüelle gro.n-de 
me11tre da palavra, da ·eloquenci-a e da poesi-a, presente naquelle 
momen.to soleDlllle, quando se tr81tava dos destinos do povo francez, 
di sse: " Recordo-me d·e 1793! Viendo, iaqwelle Vlllltlo •rnssomar á 
trib)lna, vi Danton." Assim, eu tambe~ acabo ele ver, na pessoa 
elo illust1·e senador p ela Parahyba, o representante claquella q·evolta 
ingrata, qu.e ainda clev.asta -o meu Estado. 

0 Sn. JOÃO CORDEIRO - Mufto bem . 
O SR. AL11>LE1DA ·BARRETO - Nun-ca andefi aqui •em revoltas. 
O SH. PINHEIRO MACHADO- Homem que, quer na v-ida ·privada, 

quer na vicl,<t publica, t em .pro.cl,traJ]o seiiHlJ'e na s.ua obscuridade 
manter illeea a re]i-g\?oo cl,a hpnr1,1. e do dever ( m.uito bem~), .eu 
não poderia jámais, sem profiJ.l}do desdouFo 'Para a minha I'epu-
t~ção, votar nesta .as.semb1ê_a •em assum>p.to que. ~ne -dissesse res-
peito . ·Trata,se agora, não de .assumpto de interesse individual, 
mas ele interess·es mag>Jili.(>S da, .P.at11ia. (Apoiaàos. M1~ito bem .. ) 

Durante a revolta, que infelizmente ai·nda devasta a -minlla. 
t erra, já:mais fui repre~entante desJ;e oii daquelle poder; fui J-epre-
sel_!t~~te , pura ·e simplest]lente, -do mu idal e da RepubHca. (M1tito 
bem.) Já:mais. recebi -q,m!!- uni_ca co:J;llWiS!:fão. do governo, não só 
dura;_n_te J! r~qvolta, com:9 d_1,1•l:€!!n~E; a minli_a cur:ta viela politica. 

( *) Antes do .Sr. Pi.nheillro Macha clo orou o . .Sr. Pir'*' F errei_r!]., cu i o 
di-scurso não con-sta elos Annaes. 



O SR . . Ali.JVIElDA BARRETo - V. ·Ex. commandou uma divisão. 
O SH. PINHEIRO MACHADO - E' verdade qu e, s·endo uma lucta 

pold.t:ica ·a que .se t1•.avo.ü neste .paiz, oo, ·como 1'epublicamo, restando 
no Jogar em que se deu .a invasão, julguei que era dó meu dever 
conci.tar os meus am.igos, os meus colT·el'igionario-s, wrmal .. os ·e sa-
hir para os pre!íos; mas o governo sómente soube qu e ·eu estava á 
testa de forças d·epois que e1las foram reunidas em nome da .H.e-
publíca e dos principio.s que eu adopto. (Apoiaclos; mttito - be•m.) 

Podeis correr os actos officiae.s e .nelles não -encontrareis já-
mais um unico que indique que ·eu ·exerci uma commis3ão official 
elo goveTno da. Republka. E' ver.da.cle que n esta lucta afflictiva, 
·por que tem passado o ·pa.iz, ·eu que nào teuhQ a va.i·clacle de pos -
suir dotes militares ... 

O SR. J . PERNAMBuco - E revelou. muitos desses dote.s. 
{.tl p oiacllors. ) 

0 SR. PINHEIRO MACHADO ... tive, por força d•!IJS c'rcums<tan-
eias, de ·e.star r aalmente, não lá tilsta da forJ;a, mas ao lado d·os 
defensores da Republica (muil!o bem) ·e com eUes communguei os 
perigos e as difficuld~des da !neta que lá t r.avámos. 

Mas, si de facto eu fo,sse com-mandante de divisão ou d·e bri-
gada, .éoron·el ou general, como é aqui o meu distincto collega, o 
Sr. Pires Ferreira, ainda que elle ·exercesse o comma-ndo de d.ív.i-
sã,o por .indicação do Poder Executív.o e sim ·agente da lei, pura-
mente da lei, pol'que os postos militares . não são dados por favo-
ritismo . .. 

0 SR. ALMEIDA I BARRETO - Quem é que está 118g8>ndo isso ? 
0 SR. PINHEIRO -MA<'JHADO - . . . CYU ']JO·r mena. escolha :do Pod•er 

Executivo ·e sim são devidos a accessos mí p•romoções. 
O SR . .PI-REs FERREIRA - ·E a mim. sempre fOi!'•am dados por 

anti&"uidade. 
'0 SR. PINHEIRO MACHADO - Bem. Estou tratando sóment-e de 

limpar a minha testada . .. 
DIVERSos SRs. •SENADORES - Não precisava. 
'Ü SR. PINHEIRO ii\IIACHADO - . . . eu O faço deveras COU\Srtran-

gido. Não gosto de exhibições, fujo, me esquivo o mais que posso de 
abord.ar esta tribuna, ·cuja 'l'eS•PO'llSrubllidade · :r·econheço e temo; 
mas infeHzmente agm·a fui rurrastado pela golla pelo illustre se-
nadoc . .. 

0 8R. ALi\'IEIDA BARRETo' ~ Não· . . Qual ! 

\ 
1 

~ 
' 

\ 
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Q SR. PINHEIRO MACHADO ..,.--, .. . que d.eclinou Q meu nome, 
Creio que •o Senado; que o paiz, que _ a optnião .pu)}lica -da 

minha t erra me farão justiça ('apoiados); ficarão todos convenci-
dos de que nesta questão voto int:ei·ramente desassombrado, só-
m en-te tendo .em vista a lei •e a minha . consciEmcia. (Numeq·psos 
apoiados, muito bem,· 1nuit;o· bem. ) 

O SR. ALMEIDA BARRETo - Mas não deixa ·de -estar inclui-do no 
p•rojecto. 

10 SR. lPRESIDENTE om~sulta •O ··Senado so·bre si •a lg·um -de .s•eus 
m embr·os tem interesse individual na questão d·e que se trata. 

O .Senado r esponde pela n egativa. 
O ISR. PnESIDENTE diz que se vae p.r<o-ceder á votação nominal 

do artigo unico -da proposição, dev·end.o .responder sim •o•s •Srs. Se-
nado·res que o .approvar-em •e não os qu·e o rej eitarem. Sendo ap-
p-ro-va do fi.carão prejudicadas as ·emendas •substitutivas. 

Procede-se á -chamada e T·espondem sim o.s Sr<\. Costa Azevedo, 
Francisco Machado, J oaqulim Sarmento, Mano.el ·.Barata, Antonio 
Ba:ena, Pires F-erreira, Nogueira Accioly, João Co-rdeiro, J osê J:Ser-
nardo, AJmino A:EDonso, Abdon Mila:nez, J-oaquim Pernambuco, 
Reg·o Mello, Eug·enio Amorim, Campos Salles, Joaquim ode •Souza, 
Gen er-oso Ponce, Joaquim M-urtinho, Santos And-rade, Gu&tavo 
Richard, Raulino Horn, Esteves Junior, P inheir.o Machado, V.icente 
Machado, .Paula e ,:1Jouza, Moraes Barros e JuUo Frota ( ll7) ; -e não 
os Srs. Cruz, Coelho Rodrigues, J . Catunda, Almeida Barreto, Joao 
Neiva, João Barbalho, Messias de Gusmão, "Leite e Oiticica, .H.osa 
Junior, Virgílio Dama.sio, Domingos Vicente, Gonçalves Chaves, C. 
Ottoni e Aquilino do Amaral (14) . 

O SR. PRESIDENTE declara que a proposição foi appr1ovada por Approvação da 
27 votos contra 14, ficando p.rejudica da.s as emendas substitutivas . N 

offerecidas !pelos ··sr.s. Virgi1i-o Damasio ·e C. üt:toni. 

E' a pro•p·o.s ição · adaptada e pas·sa para 3" d-iscussão. 
0 SR. VICENTE MACHADO (p ela orüem) - Sr. Pr-esidente, pedi 

a palav-ra simplesmente para declarar a V. Ex. que, autori•sado 
pelos sig-natarios ·da ·em enda que hontem tive occa;sião de apresen-
t ar, peço a V. Ex. oon·side.rar ·como declaração de voto .as assigna-
tu.ras ·que ahi ·estão-. 

O SR. PRESIDEN'rE r esponde que a d·eclara~ão d-o Sr. senador 
fi·cará constando da acta. · 

prOpOBlÇUO 
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Dispensa. O SR. PmEs FERREiRA (P>'3 /;a ordem) - .r-equer di·spensa do in-
de intersticio ters ti cio para a 3• di.scussão da propooição. 

O !SR. PRESIDEN1!E d•iz que, não havendo numero para votar, fi:ca 
prejudicado .o rE-qu erimento ; e como está esgotada a hora va:e le-
van·t a:r a sessão·. 



SESSÃO DE 3 DE JUNHO 

O SR. Cos•rA AzEVEDO - Eu d·esejava, .autmlsado pelo .H.egi-
men.to da Casa, mandar uma d•eclaração do meu voto .dado na ses-
são passada sobre a proposição .da Ôamara d{)S Srs. Deputados, 
relativamente .a'Os actos praticados pelo ·ex-Vdce-·Presid:ente da .H.e· 
P'Ublica e seus ag.entes durante o pffi"i{)do da revolta. Mando, por-
tanto, á ·M-esa a minha declruraçã{) de voto. 

V em ·á .M-esa a seg.uiiD.·te declaração: 

iNão pod.ia, sinão por la.mentavre l equivoco_, a.pp1•ovar a .pr{)posi- Declaração de 
ção da tCamara, relativamente aos actos d{) •ex-Vice-Presidente e de 
seus agentes, como s uccedeu na sessão de sabbado, desd·e quando : 

-se dava a essa proposição uma latitude não acceita pelas 
Commissões reuni.da>s d·e Const1tuição e P.od·eres e ·de .fi'inanças e 
ver.ifica-se do parecer que offerecera:m tão desenvolvidamente, e -
hav1ia por rapartes accentuados, quando discursava o venerando 
Senador por Mi·nas Geraes, •Sr. Christiano Ottoni, GAtacando essa 
~atitude, feito hypotheca de meu voto -ao substitutivo que apre-
sentou, nos termos das idéas da mai-oria das mesmats Co=1ssoes 
e contidas ·naqueUe parecer. 

Sala das S·essões, 3 de junho de 1895. - OosiJ:a AzeVI~dV. 
O SR. PREsmEN'rE - A declraração d e voto d·o nobre sena.dor 

ficare constando na acta. 

O .SIR. FRANCISCO M-AaHAID.O - Pedi a p.alav·ra rpara fazer 
uma reclamãção a r espeito de uma proposição que se me attri-

voto 
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bue no resumo do discurso que ·proferi na sessão <de amte-hontem 
sobre a questão de hab.eas-corpus em estado de sítio. 

·Diz o resumo o ·seguinte: (Lê.) 
"'Todos ·os actos que .attentam contra a liberdade e vida do ci-

dadão devem ser cond<emnados, á excepção do estado de sitio, e 
tanto assim que este não suspend<e •OU annulla o habeas-corpus. 

Não disse isso ·que .a:hi fica. Seria uma heres.ia juridica dizel-o, 
e tenho a convicção -d·e ·que não 'O d·i·sse. O que disse foi que 'O· ·estad-o 
de siti-o suspendia · certaJS garan:tia:s, · e que outra:s, mesmo ás do 
?talH~a;s . corpus,1 não suspendia ·em absoluto; tanto assim que, no es-
tado de .sitio 'O •Presidente da Republd·ca nllio poderá, s em offend·er 
a Constituição, tomar contra a:s .pessoas outras medidas alêm das 
es])ecificadas no § 2° ·do art. 80; -o que equivale a traçar um limlte 
á pr.opria jurisdicção -da dictadura. Logo, desde que s e dê um 
ex-cesso, uma ·ex•ocbitancia -de attr1bujções, o habeaS<~ oarpus· terá 
logar, como uma garantia do direito que por esse modo tõr fe-
rido. 

Foi 'isso 'O que d·i•sse ·e creio ser· a doutrina do Supremo Tri-
bunal. Fica assim feita a -rectificação, que desejo conste dos 
nossos Anma;es. 

Njnguem mais pedindo a palavra, encerra-se a discu.s.são. 
Posta a votos, ê approv3Jda a acta. 



SESSÃO DE. 10 DE JUNHO 

'vem ã 1:\-l:esa, ê lida, apoiada ·e posta ca.níunctamente •em dis-
cussão a seg·uinte emenda: (*) 

Supp11imam-.s-e as palavras: "e sews agent.es ". E accrescente-se: 
"Nesta approvação não ficam comprehendidos os ·decretos ns. 1 .6)51 
e 1.685, d·e 28 de fevereiro e 6 ·de março de 1894. 

Sala das sessões, em 10 d·e junho de 1895. - O. B. Ot!toni. 

O SR. COR-RIDA DJ!: .A!RAUJO - Sr. P.resident·e, depois da 3." diRcussão 
· ampla dis·cussão ·que jã teve nesta casa a proposição ·da Camar.a d·os do rroj e c to 

Deputados que appTova .os a:ctos do Poder E;xecutivo •e seus ag.en-
tes, praticad.os durante a l!'evolta de 6 d·e s etembro de 1)596, eu 
nã,o viri·a ·occup.ar a attençã,o do Senad.o, si não me }ulgasse obri-
gado a ·ex·plicar o ·m eu voto contrario ãque.lla proposição. 

V. Ex . . d•eve recordar-se de que tudo quanto se podia Invo·car, 
·quer a fav•or, quer .contra a mesma p.II'opasição, jã perante os !a.-
~tos, j.ã p.erante os princípios -ccmsagrados na Oonstituiçã.o, foi 
brilhantemente d·es1envolvido pel-os hon;rados I.S·enad.ores que to-
maram parte no d·ebate. 

Attend·end•o, pois, nã;o só a que nada posso adiantar sobre o 
l!JSSumpto, como ainda ·ao estado d·e meu espirlto, me limitaria a dar 
o meu voto, si nã;o qui'llesse evitar que pairem duvidas sobre elle. 

O illustrado r elator das Oommi·ssões r·euilida~ de Finan~ 
e Constituição ·e ·P·oder.es disse-no.s., não sómente no parecer, como 

( * ) N ão consta d<J s .A?mc•es Q çl'i.S Ç\If~9 d Q I:? r, CJp·jstia l!O Obtgni, 
jus tiüoarudo a ~me!lda .açim a , 

Jl. 62 
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no ·discurso que pa:•o·feriu em sua justificação, que a approvação 
contida na proposição que se discute ·era r estricta aos decretos 
qu'tl. acompanharam. a mensagem do ex-Vke. P.resident·e da Repu-
blioa; ma,s quem quer que leia aquella proposição verã que, longe 
de· conter ·ella a mínima Fes.tricção, comprehend.e, abrange todos 
os actos praticados p•elo Pod·er Executivo e seus a,gentes, por occa-
sião da revolta de 6 de setembr.o. 

Disse-n•os ·o illustr·e relator das Oommissões rB~Unidas_ que para 
exclui'l' qualquer duvida ahi ficava o pa.rec·er; que, recorrendo-se 
ao elemento historico, se verif.tcaria quaes os actos que o iPoder 
Legislativo quiz approvar. 

Ma:s, si o conhecimento da 1ei, no nos-so paiz, jã é difficil, como 
pretend·er que todos conheçam o seu elemento historj.co '! 

Accresce que, além d e ser in·contestav·el que o elememto historico 
d•a lei, na Gamara dos .Deputad-os, .prova -o contrario, .isto é, que se 
pretende app·rovar .outros acfos, além do·s d·e'cretos que acompa· 
nharam a mensag.em, a ·proposição é tão cla;ra, acha-s<e redigida em 
t ermos tã:o pr.edsos qrue d~spensa o auxilio dê qua,lquer ·dos el'tl-
mentos ·d·e interpr·etação para· se con·hecer o seu pensari1ente. 

(Lê a propoSição dla Camam do-s ifJeputaào·s.) 

N·enhuma duvida se pód·e suscitar a :resperto do p ensamento 
C(}ntido nesta proposição; não é d·e modo algum nooessrorio recor-
rer á hermeneutica .para conhecer o p ensamento do legislador, tão 
claramente mani'festadü .pelas suas palavra,s. 

Disse ·aind·a ·?. illustrado r·elator das Commrssões que ~xistiam 
decr etos do P.ode:r E1recutivo que oa:reciam da approvação do .Po-
der Legislativo e que os actos p·raticados p aios funccionari·os pu-
b1icos, em .virtude daqueUes decr.etos, ·drevhvm .igualm•ente ser .appro. 
vados. No Thesouro Nacional, accrescentou S . Ex., foram escl'i-
pturados d ecr etos, abrindo cr·editos e na Caixa d·e Amortização ou-
tros, emitti·ndo papel-moeda. 

Não ha qu-estão : esses decretos carecem de ser app:rovados 
pelo Pod·er Leg-islativo ·e a app1·ov.ação pôde ser da,da ou por uma 
p.ropo.sição, como a que s-e discute, ·ou po.r um artigo na lei do or-
çamento, -o qu e até me parece mais ·conv·eniente. 

O SR. QUINTINO BocAYUVA- Neste ponto, estou de accôr·do com 
o nobr-e senador. 

0 ISB. 'CORBEA DE ARAUJO - Mas, por amo:r ãquelles actos, uni-
COB que carecem d•e approvação, approvar todos os actos praticados 
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p·eio Po·der E:recutiv·~ e seus ag·entes, .quer os que foram trazidos 
ao ·conhecimento ·do Cong;ress-o, quer 'OS que não o foram, me pa-
reo.e •q,u:e ê ·Íir HHJ..ito l~JWge . .(A.po~111ãos .• ) 

Eu es·tou ·CORV.eRci-d'o de que .muitos dos actos praticados por 
agentes do Poder EJOOcutivo foram condemnad·os pelo ex- Vi{)e-P.re-
sidl:ooJ.te àa Repwb.lioa; •estou certo de que esta ê .a v·erdade; mas, 
quando duvidas tivess·e a esse resp.eito, teriam ellas sido dlssipadas 
.inteiramente pelo que aqui ref·eriu o nobre senador pelo .l:"aranit 
a respeito d·o general P.ego. N'ã;o é poss.iv·el ·que o 'Governo ·tiv·esse 
approva:do os actos prati•c'itd•os p·o:t esse ·general, aic'tros ·d'os qua:es 
.reS'ultaram, segundo dlsse o trobr'e S•ena:dor pel'o :Paraná, "entre-
gar-se aos 'revoUosos ãrmanrento e muniç·ões de que 'ell-es carecra;m 
Será poss'ive1 que o Gon:gr:e·s·so aplJTOV:e se:mel'hant•es •a:ctos '{ ~ 

Ha poucos di.as, o illustra:d·o 'Sena;d'or pelo Maranhão disse-'il'os 
que •no seu Es'tad'o hawa:m si'à'o recruta:d@s alguns pohres que con-
fiaram n:a :g:-arant1a ··que hlres offerecta a Constituição, ai:Yol<ionü0 o 
r e•cru:tren:ren'to. 

Em ;E>."erna'ID.bueo ·ouv.i l!lizer que fo.:r:aan :recrutados al~un'S indi-
vÍ'dUüs, b~m •como, •o CifU'e atFrd•a ê m;a;is grav·e, que alguns :!'oram 
fuvilados. 

A Gonstitui'ção não só aboliu o reorutameni:'o, ·couro a pena 
de moYt.e ; 1·ecrutar, fuzilar s·ãoL 'PO'is, actos p·râhit>'idos em lace 
da Con·sti'tui\;ãlo; ·são medidas ·qure o P0'il:et E1recuUvo não pod·fa a:u-
torisar, mesmo no :est-ado ·d·e si:ti-<i, reglllllld0 ·pela Constit'tliçilr0 •qlie, 
cogitando 'del'le, esta:beleceu as med<iéfas de repressão •contra as 
pesso·as. (Apoila~o,SJ.) 

' Em uma •das -u1ti'mas 1Sess'Ões, ·o honra:d.O senador p·el·o Para-
ná ap·resentou ·é jus'ti'fi-cou um requerimento em ·que pedi·a infor-
tnaçü•e:s ·a;o 'Pod'et 'Ex(icutivo sobre il.i()'re:r-ên.:1;es remp'i:''eg:llià:I:X> p.Uiblicos 
qu haviam std0 <d:em'itti'd'os c~ID:o tratJ..id·o•r:es -ã Republ'i'c'a, c-omo ind-
mi.gos da Patria. 

A!lguns (C'lJesses fMnccdli<Jna.-J.ü•os, .acc:r:escent'O el!l, ex,er!;!i1l:m •'Oargos 
vi·taUcios, d.os qua:es nãt> po·dt.a:m .ser ji)'ri'Va:dos sem '0 {J'r@Ces5@ es-
tlll'beíeddo per l~L 

Será po.ssiv.el que o Con~e-sso rup-p.reve . ~ctxJs ·desta ordem '{ 
illssa ·a]J!ll1'•0'Vação, •que •e.n.~eitas l)jlli'0<ilouz.im, qwe v,llflor têr-ã '{ iNenhum. 
absolutamen:t e : ·os fY•ll!c~iron-ari-os ·ass•i•m d:emittid~rs p·r-ocur<l!à"ão f-a.7 

zer valer o seu di•l'eito perante o Poder Judici-ario, que FJ.:ão es•tã 
a:dstrkto ·8J0 l'Ul~aooenta da Cong.resso. 
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; - ·_: J.nt~itamenté . i11depend·ent-e d<> Pod·el' Leglslatilvo, com att:r1"' 
bu!çôes d·etermina·das pela Constituição, ó Poder J'udiciaà'io não 
hesitará um só mom-ento quando tiver d·e cumprir ·o d•ev-er de fazer 
ju~tiça·~ a tod<>s' · aquell~s ·que · tiv.erem sí·do- p·rivado,s de um di-
relto . 
. -': A a;pprovaçãd que se· preténde não ·pro-duzh:á., -· po~s, reffeito 

1J.I.g.J,la:q. ' . . . 

-. - Mesmo nã<> ·se, trata11do de - demissões, mas, . !l'implesmente d;EJ 
~l?r eÚ~ctÍva ~ r esponsabi!ídade legar; :civit ou .··,criminal, ,d ~ 
agentes do .Pod•er Executivo, q)l•e .. se .tenham exc~didÔ .np cumpl'li~ 
mE)~ ta .d-~ - ~rd•e~s que lhes .~enl;ta;:n s:ido . trauinnittÚ:las por seu~ 
sul}eriores_; a appr·ovação do · Congresso . aos actos pratica;dos., nãO 
J myede a .acç_ão . do_ Poder Judiciar.i·o, " 

•Com effeito, ou s·e trate d.e fazer enectiva a resp<>nsabili-dade 
·crimiruãl -'OU Se trate de ' fa:iler· ·é.ftiectiv,a a :r esponsabilidade :.CiVil 
dos agre11tes ·do PMter E~ecutivo, não co11:stituirá para -o Poder J'll-

·dici•itr.~o- · b' menor · .embmraço, .não impo·rtará par·a ·· •elle d1il'ficuldad·e 
-alg·uma, " li. resolução do Poder Legi·slativo, approvando · o.s . actos 
praticados por aquenes agentes. 

lndepend•ente, como ê, no ·elflercicio de suas attribwições, o Po-
d·er Judiciario não está subordínado ao julgamento ·do Congres.s.o. 

Consegui!Lltemente, nenhum -eff·eito .juridico produzirá . a appro-
. vaçii.o co-nstan·te da .pro·pc..;:ção ·qt:!e se discute 

Produzirá ella, porventura, algum ef.feito poli'tioo '! Me . parece 
ru!nda que não. 

·Durante ·a . xevolta, . o ex-Vice-Presidente da ~epublica {)ar:ecia 
d-e .todo .o apoi.o e .pr,estlgio da nação e felizmente ·ellre -o "t ev.e. 

A 'Nação ·em sua grand·e maioria, .pmnuncio.u-se contra a "r~
volta ·(ap·oilwdJo s) e s•e não fôra. esse 1p:r;ouunci•amento ·a 11evo1ução 
te.r:ia triuml}hllldo. 

O 0 on-gr.esso :pro·liimclo'u-se ·contra eLlra, offereoendo ao gov-erno 
meios para âominal..ta; a uação prestou todo oo· apoio ·de que eae 
carecía para 1con.seguir o que conseguiu : ·restabel•ecer a .;Ô'rdem 
publica tão profuridl!J'll1elitê · ·abalad'a. ' · 

-· ·,··:Hoje; ·que a r·evolta •foi d:o,Ji:lriilada, que a:Ieanoe poliHoo · ,póde 
· l:!er a apP,rovação d e todos . os actos do P.oder Executivo e dôs s·eus 

agentes ?! 
Penso que :n·enl:ll).ll)., N~l) . sou · $uspéito, .. pois ' f.emp:r.e que . tive 
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o:ccasião .de fallar .a. ['.espe!to- da revolução de ·6 de set-embro, pro. 
n-un-ciei".me contra os :r.evoltos-os. 

;N,unça fui, não sou e -esper.o .em Deus que nunca sere! r evol-
toso; .quero a ord-etn, a paz, a lei •e, por cO'Ilsequeficia, condemno a 
anarchi•a e as .r•evoluções1 que cõnstitue:tp. o caminho -- mais p.roximo 
dá a:Ô.arch.ia. . · 

A revolução d•e 6 de setembro não foi a primeira depois da 
· prociam·àç.ão da Republica; é bem conheci·do o resultado , da r-evo-
lução que •determinou a retirada do merechal Deodoro; ho·j-e, s-i o 
maJ·echal Flori-ano tivesse, consultando -o s·eu commodo e medindo 

.o saorificio de .sua saud•e, re&ig·nado o cargo, ainda s·er.!-a possível 
estabeJ.ecer-se algum governo neste paiz '? 

Parece-me que não: as revoluções s·eriam s-egui-das da "dep-osição 
.de todos os que fossem elei-to&. (Muito-s apoiaãos. ) 

•Resistindo,· d-efendendo a legalidad-e, o marechal l<'lol"iano l'!h. 
xoto p·r-es.tou ao nosso palz o .serviço mais· rel•evante que podia pres-
tar-lhe ( mu'Íitos apoiad-os) ; conseguintemente, a nação devia estar 
e esteve . .a.o seu lado, como ·hoje d·ev·e. lhe · mu'ito r.econliEiciménto, 

·muita grati·dão {?nuitos apoiad.os-) pelo s·eu p:rocediment<O, aoima 
de todo -6- elogio. 

-q·uàlquer que fos·se ·o motivo que det·~?rminou a revoltá, óu . a 
· am·bição do poder ·ou ó des·peito, o que é certo é que ella tendi•a a 
enthronisar a ana;rchia ·no rio.sso ·paiz ,, -o que e certo é que todos 
os que a combateram, p·ugna_ndo p·elo -restabelecimento da~ oruerh, 
p:r<estaram relevantissimos serviços. 

Vê V. Ex., S:r. "Presidente, que, pensando assim,_ não posso s-er 
suspeito d·e revoltoso; entretanto, n•ego meu voto á. proposição que 
approva todos os -aotos •do Pod·er •Executivo e seus agen:tes. 

Lembro-·!p-e. _de que, por -ocqas-ião d-e sel'em e~pedidos os .dou-s 
d-ecretos que 6Uj eitara'Ill OS _pai-sanos á l-ei militar,. rui consUltadO 
como advogad-o, a resp eito, e emitti par·ecer consid·erando-os ille-
gà:es, pois que, em es.tado de •sitio, -p.ão podi·am ser empregadas con: 
tra as pessoas outras medidas que não as _ que a ~onst;ituição 
p.r esor-ev-eu, ·não sendo, portanto, licito impôl' a pena d·e morte .. 

. ~NãO.."':PossO te1~ umà opiilião coiDo à.dvogad~ . e -outra. -comó -~e. 
nador. (Apoiados.) 

"A 'política que pretetld·ésse exigir de. mil~ semelh~nte saorificto 
nãq podiã éontar commigo. · ·- . 

····Si·: o: -substit"Qtivo .·aprésentado ~?m ~· 'difl·c~sf;lão pelo nobr~·' s;. 
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nador p0r Minas fosse agora restabelec1do, -de ·boa vontade votarL 
por el1e; mas '8. ·Ex. preferiu apresentar hoJe uma emenda l'es. 
t.ricbiva da pr-oposição, votar-ei por .essa emenda; não posso, po .. 
rém, nem devo votar pela proposiçã;o, tal qual se acha redigida. 

•Eram ·estas, ·Sr. Rresid•ente, a;s considerações_ que eu pl"etendia 
exnôr com o un.ico fim de justificar o meu voto, de explicar o meu 
P'rocedimrento, sobr.e o qua'l não -desejo que paire a menor duvida. 
(MUito bem, ~uito bem.) 

O SR. JOAQU.I!M MURTINlHO - Não fossem tão s·everas as 
apreciações emitüdas sobre o P'rojecto, o orador não occupari·a · 
a attenção .do Senado, envo1vendo-se em uma. -questão tão d-eba-
tida. Ma,s attendend.o a ressas ci.rcum.sta,nci•as <e porque rara,mente 
occupa a tribuna, es·pera que o S·enad•o, s·em grand•e constrangimen-
to lhe conceda o tempo necessario par-a fazer afgum.as conside-
rações que lhe occ'orr.em. 

O deV'er do lromem JJN'bUco é S·er sincero, é deixar que os acon-
tecimentos se refJi.ctam e se desenhem no seu espírito com o 
mesmo automatismo com que a natureza ·se desenha na camara 
escura d·e um photographo, •ll!Ssistindo, como simp1es espectador, :1 
lucta .i!nterna que se trava entre as i·déas no interior da sua consie!l-
cia -sem ·opinião precon-cebida, sem vonta:d•e de pensar deste ou 
daqueUe modo porque a ninguem -cabe d·esejar quando a razão 
1ialla. Dei~emo-nos levar, mani·eta,dos, para os pontos onde .exis-
tam os argumentos mais fortes e convi•ncentes . 

.Si a sin"Ceridade é uma das primeiras qualtdades do homem 
p'tlblice, a t0·1erancia, ·essa virtud·e sem a qual a sinceridade :não 
pôde existi-r, é a primeira das virtudes dos povos que se gov·e:rnam 
livremente. Aquelle que tiver a •pret:enção infantil de suppor que 
a. v·erdade po'litica está toda comsigo poderá quando mu1tt>, ser um 
homem intransigente mas nunca um v<erdadeiro homem de <6sllado. 
A verdade politica é ·a resultante d<e tod·as as verdades que existam 
no espírito d.e todas as ·corpo-rações - -cada ·um dos homens é um 
facto·r, uma componente, •e aqueUe que quizesse, pela V·iolencia da. 
linguagem, ou pela aggressão transformar-se em força -unica e de-
terminante teria estabelecido, pg,r esse mesme acto a peor d·e todas 
as tyrannias - a tyrannia meontal, teria ·ller·id·o •a Ube:rdade •de ·pen-
samento, teria ferido, na,s suas propr.i·as ·bases, a .•d·emocMci·a, a 
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Republica. Entretanto, a no,ta diss·onante '<la noss-a pCi!Htica é jus-
t.amante a intolerancia. 

Entrwndo propriamente na materia_ dia discussão :Pergunta: 
- Ha ou não vantagem poliHca actualmente nat dis·r;mssã@, dos aet0s 
praticados pelo mar·echal Floriatno dul'ante a revolta? TodDs os 
oradores que se occuparam dessa questão negaram a vantagem al-· 
legando ter o marechal dei~ado o poder. Analysando os argumen · 
tos apr esen-tados por D·radores ·Que ú precederam na tribuna tra-
tandú a mesma .questão refere-se ao relator da Commissão. 'de Fi-
nanças que, occupando-se do decreto sobr:e -emissão d·e .papel-moeda 
disse que não ·era inconstitucional, justificando a Commissão e para 
isso serviu-se de um ·argumento que classifica -de argumento de- oe-· 
casiã;o. 

tDisse que D processo constitucional ·de legislar não 'f.oi pro-
fundamente alterado, que houve a:penas uma mod-ificaçãD· na ,fôrma, 
uma i_nversão na acção dos a:gentes . 

Analysa detalhad·amante -o argumento - e ao termo. -estabeLece: 
Qual é o effei·to d·esse decreto de ·emissão? é declar-ar uma divid:p 
publica. 

O .Congr-esso .p.éd·e sim.ple~mente ,Jlazer o segu.in·te: ou .pa;gar 
essa divida ,por meio dos .proprios •recursos do. pai.z •O .que v3Jle :reco-
nhecei-a ou emittir papel-moeda lançando mão do -emprestimo c 
transformando a fôrma ·de pwgamento ·d·a divida. Em qualquer d0s 
casos, c. C~mgl'ess0 reconheeer:á a ·div.ida, rec0nhecel'á ·que c decreto 
produziu os seus effeitos -e ipso fiJJcto tnão poderá ·deixar de appro-
var o acto· do :Pr.esidente da Republica. 

,o mesmo Sr. senador p0r Aiagôas di·sse, em apar-te, ".que o 
gov·erno de um Esta,do -declarado •em sitio ·era um simpl-es agente 
do Poder E~ecutivo". O·r:a, tal -principio não é sustentado em fac~ 
da .Constituição que mantem a autonomia ·de t-odos os 'EstadDs. -Do-
m-onstra o valor, 'e -discute .a significação e applicações genericas 
dia .palavra guerra. Si a Cotn•stituição, ·permitte app1icações de certas 
~eis ·em tempo ·de guerra, I>ar.a que tamanha celeuma '6m combater 
as leis :POStas em vig(}r, si guer-ra houve, gue:rra civil? 

On.d•e a lei não •distingue ninguem tem o direito de distingurr. 
Trata longamente da approvação das actos do P·od·er Executivo, 

dizendo que as argumentações. que se teem .prõduzido. pôdtem divi-
dir-se em tres ·g-eneros: diz-·se em ·primeiro logar que nã0 . se pôde 



a~p.rovar actos_ que •não se conhece; em segundo lo.gar, _que nã,o-s~ 
deve appro·var actos iuconstitucionaes; em terceiro lõ.gãr - que 
homens cultos ,e de sensibilidade {lelicada não dev-em approvar actos 
barbar-os· qu:e repugnam ã •humani-dade. 

: o :Conhecimento ·é um facto relativo, não é um facto absoluto; 
em relaçã,o .ao, homem o -conhecimento .tem .graduações correspon•ie 
a .mna .fórillla especi-~1 d'o juizo. A flor ê uma, emtan~o o botanico-
coftllece-a de um mod·o, o horticultor de outro, ·de •O•uüo o .pintor. 
Ess<e me·smo facto dã-se na vida social. .Os actos do marechal Flo- . 
riano podem ser conhecidos, dgualmen.te, de -dous modos: debaixo 
do· -ponto de vista po1itico -e debaixo do .ponto de vista ju:ri·dico . . 
Buscando uma demonstração -experimental diz: Qurundo qualquer 
repres•entante termina o s eu mandato ·e ·apr.esenta..se diante ;w elei-
to~ado( que lhe pede? A ap.provação .politica dos seus actos; da .ap-
provação Tesulta a .reeleição •e vice-ver.sa. O ·eleitoraJdo, -emtanto, não 
conhece todos os actos, emitte um juizo .político, -i·ndependeiite do 
absoluto c~nhecimento dos actos praticados .pelo repr·esentante. 
Faz outras considerações sobre o mesmo ãssumpto. Na questão. da 
amnistia, amnistiar como, si não se conhece os a ctos que v·em r e-
cLamar ·essa graça; ·esquecer o qu-e? Perdo·ar o que? São apen:!.s 
os actõs politi-cos do mar·echal Floriano -e dos seus a.gentes que se 
quer appr.ovar, no exercido dli!S suas funcções, tendo fins puf'a. .. 
mente políticos. Não se trlllta d·e actos parti-culares. Outro ponto. 
Durante a s guerras civis, como a que nos assoberba, a >Constituição 
vigora nó thootro das -operações militar-es? A -Constituição é R!Íla 

lei ·compl-exa. O exercido, a ··ex·ecução de · uma lei compi•exa é utn'l. 
affi.rmação s-odal e toda .a .funcção s•ocial, como toda funcção mais 
ou meno.s perfeita, exige se semp-re .um ·apparelho que -é tanto mais 
cc-m:plex-o e tanto mais ip•er:tleito quanto maJ.s ·elevada é á funcÇão:> 

-g.( essa funcção constitucional é, po:r assim dizer; a funcção 
suprema de um povo, -comprehende-se que o a.pparelho ·destinado 
a •r-ealisar essa f-uncção é o appar·elho mai·s d elicado, mais comploe-· 
xo que se póde con-ceber. 

As peças qu-e o -constituem são o presidente, o Congresso, o 
Tribunal F'ed•eral, P'eças que se subdivid·em. Dur·aJUte uma revolta 
er.ros pequenos -essa•s pequenas !peças desorgani.saJm-se ·e como pó .. 
de o presidente -ex•ercer funcções constitucionaes em um ponto -
d esofgan:iS·ad'o? 

., 



Nenhum .congresso do .mundo pód·e determinar que se pense 
sem cel"ebro. 'Si as ·constit uições livres <podess·em ser .praticadas 
no theatro das •O<penações ·os povo,s ;livres estariaun irremissdvelmen-
te perdidos. O 1successo das guerras d·epende da .concentração do 
pod·er ·em um, todo·s os povos guel'reiros teem governos despotico-s. 
Refel'e--se um ·ep.isodio da hi·stor,i·a da ,Inglat~rra, ao pe;r.iodo conhe-
cido pel-o da guerra das ·duas rosas ·e .traz outros ex.emplar.es de ap-
plicação ao caso. 

Diz que as grandes adaptações não se fazem sinão lentamen-
te, demo-r-adam·ente - havemos de nos r esentir a:inda por largo 
tempo dos effeitos da ·revolta e diz que -o lavrador que d·eixa, mes-
mo de vez_, .a enx!llda não perd-e no dia .s-eguinte os callos feitos 
pelo i.nstrumento agrícola, is so na v·ida matenial :quanto mais na 
vida moral. 

O movei moral nos tempos d·e gu.err-a é baixo é in fim o. Todos 
os actos cLassificados de barbar-os, foram de legitima represalia. 
Esses a.ctos tee-m ou não justi:Dioação perante a moral, quer -a mo-
ral política, quer a individual - .a de conscioencia? 

No ·estado actual da humanidade ninguem póde querer a ap-
plicação das lei's ·da moral .absoluta. A mor·al relativa só procura 
o bem relativo, e o bem .r elativo não é mats do que o .mal men•or 
para ·evitar males maiores. 

Como podem julgar taes -actos os que t eem sy-mp.athias pela 
revolta? 

Cr.imes houv•e, mas pratic·ados .peLos qu·e atentaram contra a 
patrla, co·ntra as instituições. Res•ponde a pequenas -accusaçõ3s in-
clus-ive .a ·de jacobinjsmo e r ebate-as e d·iz terminando: Não d'esco-
nheoe que os seus colleg·as defend,em pri·ncipios,. princípios que ex-
citam o calor, e que muit!lls vez·es saem da -es<pher.a que é mais 
adequada para a sua sustentação. -Mas os coHegas com a sua cri-

"tica, com o ·s eu •exame consciencioso, podem -aux.ilia.r o ora:dor ·e 
OE que com elle pensam_, na tarefa que empr·ehend·eram. E, pero-
rando disse: S.ejam minhas ultima·s paLavras - palavras de g.ra .. 
ti dão e o meu ultimo grito um ap·erto de mão a VV . E Ex. 

A discussão fica adiada pela hora. 





9'~SSÃ0 DE 11 DE JUNH0 

Continúa -em 3• discussão, que se .ence11ra sem debate, a probo- Encerramento 
s-ição d-a Camara .dos Deputados n. 62, de 1894, que approva os · da. 3~> discussão 
aHos do Pôdé ··Ex-ecutivo e séus agentes praticados !por motivo da 
re'\r.tHtà tlé 6 de seterllbto d·e 1893, com >emeiídà. -offerecida. 

E' ahliimciàda a vol:a:çãd d"à emenda do Sr. C. Ottoni. 
o .SR. •ÚbELHO Roblhai:rEs (peÍà or1Zem) .requer votação ll•O'I1linal 

pà:r:a à. ·êlhenllà. 
'Cõnsultà-âb, o Senàdo t ·esolve affirmativam'énte. 
O Sr .. presiden-te annunci·a que se vã.e 'J}r·oceder á C'hrumada pa-

ra a votação nominal da 'emenda, dev·endo respond.er sim os Sr.s. 
Setnadoa1es que a .approvarem ·e não -os que .a ·rejeitarem. 

Proced•e-se ã cham·ada e respondem sim.,. os 1Srs. Costa Azeve-
do, Coelho !Rodrigues, J. Catunda, Oliveira Galvão, Almeida Bar-
reto, ·J.oão .Neiv.a, Joalj_uH:n COI',re'i-a, Joã.o .Barbalho, Rego Mello, 
Messias de Gusmão, Leite ·e Oiti.cioa,. Rosa Junior, Lea,ndro Ma-
ciel, Domi-ngos V·icente, Gil Goulart, Laper, C. Otton.i e AquU.ino 
do Amaral (18); ·e não os Srs. J-oaquim Sarmento, Manoel Barata, 
Anton•io lBaena, .Pi.res Ferreira, Gruz, Noguffira kccioly, J-oão Cor-
dei-ro, José Berl1.3il'do, Almin:io Affünso, Abdon MHanez, J.oaquim 
:Pernambuco, Eu.gBn-io Amorim, Quintino Bocayuva, Paula e Sou-
za, Mo·raes Barros" Camp.os Salles, Joaquim ·de Souza, Silva Cane-
do, Gen•eros·o Ponce, Joaquim \Murtinho, Vicente Machado, Santos 
Andrade, Gustavo Richard, Raulino Horn, Esteves Junior, JuÚo 
Frota oe Pin·heiro Machado (27). 

!E' .rej•ei tada a ·emend•a ;por 27 votos 'Co1litra 18. 

Vohção· 
nominal 
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Approvação da Vota-se -e é .app.rovad.a, em 3• discussão. a ·prOipos-ição e, send<> 
proposição adoptada, vae ser oppor:tunamente remettida ao Sr. Presidente da 

RepubJ.ica pa.ra a formal.idade da .publicação. 

0 SR. Q. BOCAYUVA (pela oràern) pede ao Sr. presidente que 
mande i.nserir na a'Cta a declaração de voto que manda á M·es·a, 
e que vrae assignada pelo orado.r e IP<>T outros Srs. Senad.ores. 

V·em á Mesa a s egui•nte decLaração: 
Declaração de Declaramos ter votado .pela ·ap.p.rovação ·da ·Proposição da Ca-

voto mar a dos DeputOO.os n. 62, que -approva ·os actos do P<>der Ex·e-
cutivo e ·seus agent·es, não acceitand<> nem -os consider:andos n•em a 
r estricção contida no .pareeer d!IJS commissões do Senado. 

Faz.emos ·esta declar·ação para que, em nenhum tempo, se 
possa presumir que esse pa,recer serv-iu de fundamento ao nosso 
voto. 

Sala das ·Sessões, 10 de junho de 189:5. - Q. Bocayuva. - M~

noel Baratta. - Vicent.e Machaào. - Julio FTota. - Pinhe~To Ma-
chCJ;do. - Santos Andrade. - Jioaquim Pen~arnbuco. - Silva Oane-
do. - Nogueira 4.-cci'o!y. - Pauk, Souza. - José BeTnaTào. - R. 
Hom. - Esteve•s JunitJT. - Joaquim Murtinho. - Alminio Affon-
so. - Abdon Milanez. - Antonio Baena. - Gustavo RichaTà. -
J. ConZ.ei1·o. - Eugenio Anw1·im. - Joaq~m Sarmento. - Mor·aes 
BanTos. - Pi?·es Ferr.eira. 

FIM DO 2° VOLUME 
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